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LUCAS, Gabrielly de Oliveira. Considerações sobre a população em situação de 
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RESUMO 

O interesse em abordar a temática população em situação de rua neste trabalho 
decorreu da minha experiência de estágio curricular no Centro Pop de Londrina/PR 
(2019-2021). O objetivo geral da pesquisa é conhecer como a temática população em 
situação de rua é abordada na produção de periódicos da área do Serviço Social, 
classificação Qualis/CAPES A1 e A2, período de 2005 a 2019 - para isso sendo 
utilizada como metodologia a pesquisa bibliográfica. A partir da realização da 
pesquisa, foi possível identificar nos artigos estudados abordagens da temática 
população em situação de rua no sentido de: possíveis caracterizações da população 
em situação de rua; vivências/experiências da situação de rua, a partir dos sujeitos; 
políticas e serviços direcionados para a população em situação de rua no Brasil; e 
ocupação do espaço público pela população em situação de rua.  
 
 
Palavras-chave: População em situação de rua. Serviço Social. Pesquisa 
Bibliográfica.
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INTRODUÇÃO 

Este estudo se caracteriza como monografia de conclusão de curso de 

graduação em Serviço Social. O interesse na temática população em situação de rua 

decorreu da minha experiência de estágio curricular no Centro Pop de Londrina/PR. 

A pesquisa que subsidia este trabalho tem como objeto de estudo identificar, a 

partir de artigos publicados em periódicos da área do Serviço Social, a produção de 

conhecimento sobre população em situação de rua. Destacamos que, diante do tempo 

previsto para realização de uma monografia de conclusão de curso, a pesquisa não 

abarcará toda a produção de conhecimento da área, portanto, sendo realizado um 

recorte de pesquisa que será apresentado na sequência. 

O objetivo geral da pesquisa é conhecer como a temática população em 

situação de rua é abordada na produção de periódicos da área do Serviço Social, 

classificação Qualis/CAPES A1 e A2. 

Enquanto objetivos específicos, a pesquisa se orienta no sentido de identificar 

os eixos temáticos contidos na produção, além de buscar também identificar as 

abordagens adotadas pelos/pelas autoras para tratar da temática população em 

situação de rua. E ainda, objetiva possibilitar a compreensão das múltiplas 

determinações que constituem a situação de rua.  

No que se refere à delimitação da base de coleta de dados da pesquisa, a 

opção em utilizar periódicos classificados pela Qualis/CAPES (2019) “A1” e “A2” se 

deu tendo em vista que os periódicos com essa classificação possuem ampla 

divulgação na área, o que confere maior reconhecimento entre os pares. A opção 

pelos periódicos da área do Serviço Social ocorreu por se tratar da minha área de 

formação. Com relação à delimitação temporal, é utilizado o período de 2005 a 2019 

para o desenvolvimento da pesquisa, considerando a publicação da Política Nacional 

de Assistência Social – PNAS (2004), e demais normativas públicas, dentre elas, a 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social – NOB/SUAS 

(2005), a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), e a instituição 

da Política Nacional para a População em Situação de Rua (2009). O ano de 2019 foi 

escolhido como limite considerando que foi o ano anterior ao início da realização da 

pesquisa.1 

 
1 Por motivo do recorte temporal da pesquisa (2005-2019), o estudo não buscou abordar a temática da 
pandemia do Coronavírus, iniciada no ano de 2020. 
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Acredito que esse trabalho possua relevância no sentido de poder, em alguma 

medida, apresentar contribuições à estudantes e profissionais do Serviço Social, em 

especial aqueles que atuam em serviços que atendem pessoas em situação de rua, 

que desenvolvem estudos relacionados ao tema, e ainda, pessoas em geral que se 

interessem pelo assunto. 

A pesquisa desenvolvida se caracteriza como de natureza qualitativa, 

considerando que a realidade social é complexa, e que o objeto de estudo das ciências 

sociais é compreendido como “essencialmente qualitativo”, conforme aponta Minayo 

(1994, p.15): 

 

A realidade social é o próprio dinamismo da vida individual e coletiva 
com toda a riqueza de significados dela transbordante. Essa mesma 
realidade é mais rica que qualquer teoria, qualquer pensamento e 
qualquer discurso que possamos elaborar sobre ela. Portanto, os 
códigos das ciências que por sua natureza são sempre referidos e 
recortados são incapazes de a conter. As Ciências Sociais, no entanto, 
possuem instrumentos e teorias capazes de fazer uma aproximação 
da suntuosidade que é a vida dos seres humanos em sociedades, 
ainda que de forma incompleta, imperfeita e insatisfatória. Para isso, 
ela aborda o conjunto de expressões humanas constantes nas 
estruturas, nos processos, nos sujeitos, nos significados e nas 
representações. 

 

A metodologia utilizada é a pesquisa bibliográfica, que se caracteriza por 

desenvolver a pesquisa a partir de material já elaborado (GIL, 2008). Utilizando-se de 

fontes bibliográficas, portanto, o pesquisador desenvolve a pesquisa a partir de uma 

certa produção, sendo a própria produção seu objeto de estudo. Gil (2008, p. 50) 

explica que: “Embora em quase todos os estudos seja exigido algum tipo de trabalho 

desta natureza, há pesquisas desenvolvidas exclusivamente a partir de fontes 

bibliográficas”. O autor indica que a principal vantagem dessa metodologia reside na 

possibilidade de acessar mais amplamente as informações, o que não seria possível 

a partir de uma pesquisa realizada diretamente. 

Acerca da pesquisa bibliográfica, Lima e Mioto (2008, p.40) indicam a exigência 

da realização de procedimentos ordenados. No entanto, colocam que:  

[...] não significa que os procedimentos a serem seguidos são 
determinados de uma vez para sempre, pois mesmo que o 
pesquisador tenha definido o objeto de estudo, o vínculo com 
determinada tradição e o desenho da investigação, ele sempre poderá 
voltar ao objeto de estudo à medida que forem obtidos os dados, de 
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modo a defini-lo mais claramente ou reformulá-lo. Consequentemente, 
esse movimento acarretará novas alterações, ou escolhas quanto aos 
procedimentos metodológicos. 

De acordo com as autoras, portanto, para a realização da pesquisa 

bibliográfica, há a necessidade de uma sequência de procedimentos organizados, 

havendo ainda assim a possibilidade de revisar constantemente o percurso seguido. 

Lima e Mioto (2008), acerca da relevância da pesquisa bibliográfica, apontam esse 

tipo de pesquisa como sendo um procedimento metodológico capaz de construir 

hipóteses ou interpretações que poderão servir de ponto de partida para outros 

estudos. 

No que se refere à presente pesquisa, como parte da fase inicial e de 

delimitação do objeto de estudo, a partir da última classificação Qualis/CAPES 

realizada no ano de 2019, foram identificados os periódicos científicos eletrônicos, de 

âmbito nacional, vinculados à programas de pós-graduação da área do Serviço Social, 

com classificação A1 e A2. Com isso, foram identificados os seguintes periódicos: 

 

Quadro 1: Apresentação dos periódicos por classificação no Qualis 2019, vinculação 
à programa de pós-graduação e link de acesso 

 

QUALIS PERIÓDICO 
PROGRAMA DE 

PÓS GRADUAÇÃO 
LINK DE ACESSO 

A1 

Katálysis Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social e ao de Curso de 
Graduação em Serviço Social da 
Universidade Federal de Santa 
Catarina. 

https://periodicos.ufsc.
br/index.php/katalysis/i
ndex 

A2 

Argumentum Programa de Pós-Graduação em 
Política Social da Universidade 
Federal do Espírito Santo. 

https://periodicos.ufes.
br/argumentum 

Em Pauta Faculdade de Serviço Social e do 
Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social, da UERJ 

https://www.e-
publicacoes.uerj.br/ind
ex.php/revistaempauta 

Ser Social Programa de Pós-Graduação em 
Política Social do SER/IH/UnB. 

https://periodicos.unb.
br/index.php/SER_Soc
ial 

Textos & 
Contextos 

Programa de pós-graduação em 
Serviço Social da PUCRS. 

https://revistaseletroni
cas.pucrs.br/ojs/index.
php/fass 

O Social em 
Questão 

Programa de Pós-graduação do 
Departamento de Serviço Social da 
Pontifícia Universidade Católica do 
Rio de Janeiro. 

http://osocialemquesta
o.ser.puc-
rio.br/cgi/cgilua.exe/sy
s/start.htm?tpl=home 

Revista de 
Políticas Públicas 

Programa de Pós-Graduação em 
Políticas Públicas da UFMA. 

http://www.periodicose
letronicos.ufma.br/inde
x.php/rppublica 
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Fonte: Sistematização elaborada pela autora com base em relatório Qualis/CAPES 2019.2 

 

Tendo como base os periódicos selecionados, o passo seguinte teve o intuito 

de identificar os artigos publicados que abordam a temática população em situação 

de rua, no período de 2005 a 2019. Para realizar a busca nos periódicos, foram 

utilizados os seguintes unitermos: “sem-teto”, “sem-abrigo”, e ainda o termo “rua”, que 

possibilitou localizar artigos que utilizam variantes como “população em situação de 

rua”, “pessoas em situação de rua”, “população de rua” e “morador de rua”. Do total 

dos periódicos, em cinco deles constaram artigos que abordam a temática. Segue 

quadro referencial: 

 

Quadro 2: Distribuição dos periódicos pelo número de artigos publicados sobre 
população em situação de rua e palavras-chave 

PERIÓDICO 
NÚMERO DE 

ARTIGOS 

PALAVRAS-CHAVE 

Textos & Contextos 5 

Mulher. Sem-teto. Violência. Maternidade. Imprensa 
escrita. Morador de rua. Construção social. Sistema 
Único de Saúde. População em situação de rua. 
Acolhimento. Consultório na Rua. Capitalismo. 
Superpopulação relativa. Sociedade contemporânea. 
Exclusão social. Políticas públicas.  

Katálysis 1 Intersetorialidade. Política social. População em 
situação de rua. 

O Social em 
Questão 

5 

Assistência Social. Política Pública. Centro de 
Referência Especializado em População de Rua. 
Tipificação. Pessoas em situação de rua. Foucault. 
Crítica. Razão. Praça pública. Práticas informais. Choque 
de ordem. Conflitos urbanos. Niterói (RJ). População de 
rua. São Judas Tadeu. Santa Morte. Exclusão social. 
População sem teto. Vulnerabilidade social. Saúde oral. 
Políticas integradas de cuidado. 

Revista de Políticas 
Públicas 

1 Políticas Públicas. População em situação de rua. 
Direitos humanos. 

Em Pauta 1 Individualização patológica. Intervenção assistencialista. 
Sem-abrigo. Vontade de simplificação. 

Fonte: Sistematização da própria autora, 2020. 
 

Na sequência, foi necessário desconsiderar três do total dos treze artigos 

localizados, pois esses artigos abordam a temática sobre pessoas em situação de rua 

no contexto de outros países, sendo que o trabalho se propõe a conhecer publicações 

que se relacionam ao contexto brasileiro. Os artigos desconsiderados foram dois do 

 
2 Importante destacar que o periódico Serviço Social e Sociedade não se caracteriza como periódico 
vinculado à programa de pós-graduação, no entanto, excepcionalmente foi utilizado também para as 
buscas dos artigos, considerando que se situa como periódico de renome e com classificação 
Qualis/CAPES A1 no âmbito do Serviço Social. 
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periódico O Social em Questão e um do periódico Em Pauta, sendo que o periódico 

Em Pauta passou, dessa forma, a não ser mais utilizado. 

Com isso, após o processo de busca e seleção, restaram por fim o total de dez 

artigos científicos: 

 

Quadro 3: Distribuição dos artigos por periódico onde foi publicado, título, autoria e 
link de acesso 

 
PERIÓDICO TÍTULO DO ARTIGO AUTORIA LINK DE ACESSO 

Textos & 

Contextos 

 

MARIA, MARIA: concepções 
sobre ser mulher em situação de 
rua 
 

Iulla Portillo 
Sanchotene, Clarissa 
de Antoni e Aline 
Assmann Ruas 
Munhós 

https://revistaseletroni
cas.pucrs.br/ojs/index.
php/fass/article/view/2
9297/18804 
 

Nas páginas dos periódicos: 
construção social e realidade do 
fenômeno morador de rua 

Jussara Mendes e 
Sandra Silveira 
 

https://revistaseletroni
cas.pucrs.br/ojs/index.
php/fass/article/view/9
97/777 

O Acolhimento em saúde no 
espaço da rua: estratégias de 
cuidado do Consultório na Rua 

Afrânnia Hemanuelly 
Castanho Duarte 
 

https://revistaseletroni
cas.pucrs.br/ojs/index.
php/fass/article/view/3
4306/19496 

O Fenômeno População em 
Situação de Rua Enquanto Fruto 
do Capitalismo 

Verônica Martins 
Tiengo 
 

https://revistaseletroni
cas.pucrs.br/ojs/index.
php/fass/article/view/2
9403/17158 

População em situação de rua: 
contextualização e 
caracterização 

Ana Paula Motta Costa 
 

https://revistaseletroni
cas.pucrs.br/ojs/index.
php/fass/article/view/9
93/773 

Katálysis 

Políticas para a população 
adulta em situação de rua: 
questões para debate 

Irene Serafino e Lila 
Cristina Xavier Luz 
 

https://periodicos.ufsc.
br/index.php/katalysis/
article/view/38234/306
89 

O Social em 

Questão 

A gestão da assistência social e 
direitos humanos em Niterói - O 
Centro Pop e seus desafios 
 

Gabriel Siggelkow 
Guimarães, Joelma 
Santos da Costa, 
Marcio Eduardo Brotto 
e Patrícia Baptista 
Barreto da Silva 

http://osocialemquesta
o.ser.puc-
rio.br/media/17_OSQ_
36_Guimaraes_Costa
_Brotto_daSilva.pdf 

Histórias de vida de moradores 
de rua em uma cidade do 
noroeste paranaense 

Elisângela Domingues 
Michelatto Natt, 
Alexandre de Pádua 
Carrieri e João Ricardo 
Nickenig Vissoci 

http://osocialemquesta
o.ser.puc-
rio.br/media/OSQ_44_
SL1%20(1).pdf 

“Praça da Cantareira”: usos e 
práticas informais em um espaço 
público de Niterói 

Jorge Pinto Medeiros 
Neto e Felipe Berocan 
Veiga 
 

http://osocialemquesta
o.ser.puc-
rio.br/media/OSQ_42_
art_7_Neto_Veiga1.pd
f 

Revista de 

Políticas 

Públicas 

O DIREITO EM 
CONTRADIÇÃO: direitos 
humanos, atuação estatal e 
população em situação de rua 

Karoline Strapasson e 
Danielle Anne 
Pamplona 
 

http://www.periodicose
letronicos.ufma.br/inde
x.php/rppublica/article/
view/3149/1224 
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Fonte: Sistematização da autora, 2020. 
 

A fim de otimizar o manuseio das informações, foi estabelecida a utilização de 

um código para identificar cada artigo estudado, conforme quadro a seguir: 

 

Quadro 4: Distribuição dos artigos por classificação Qualis/CAPES, ano de 
publicação, nome do periódico e código criado pela autora 

QUALIS 
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 

PERIÓDICO CÓDIGO DO ARTIGO 

A1 2015 Katálysis ART06 

A2 

 

2005 Textos & Contextos 
ART02 

ART05 

2014 Revista de Políticas Públicas ART10 

2016 O Social em Questão ART07 

2018 
Textos & Contextos ART04 

O Social em Questão ART09 

2019 

Textos & Contextos ART01 

Textos & Contextos ART03 

O Social em Questão ART08 

Fonte: Sistematização da autora, 2020. 
 

A partir da identificação dos artigos, foi produzida a Ficha Catálogo de cada um 

deles (Apêndice A), onde consta as seguintes informações: título do artigo, código do 

artigo, nome do autor, resumo, palavras-chave, ano de publicação, nome do periódico 

e link da publicação. Importante observar que no decorrer desta monografia, ao ser 

realizada referência aos artigos objeto da pesquisa, será indicado seu respectivo 

código. 

Nesse momento da pesquisa, foi possível identificar que haveria um número 

reduzido de publicações sobre o tema população em situação de rua nos periódicos 

pesquisados, conforme as delimitações estabelecidas. No intuito de demonstrar isso, 

do período de 2005 a 2019, foi verificado o número total de artigos publicados nos 

periódicos. Seguem os dados obtidos: 

 

Quadro 5: Distribuição dos periódicos por número de artigos publicados, de 2005 a 

2019 

PERIÓDICO Nº DE ARTIGOS PUBLICADOS 

Nº DE ARTIGOS PUBLICADOS 

COM A TEMÁTICA POPULAÇÃO 

EM SITUAÇÃO DE RUA 
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Textos & Contextos 430 05 

Katálysis 483 01 

O Social em Questão 456 03 

Revista de políticas 

Públicas 
827 01 

TOTAL 2196 10 

Fonte: Sistematização da autora, 2021. 

 

Com base nesses dados, compreende-se que os 10 artigos selecionados 

representam um número bastante reduzido de publicações comparado com a soma 

total de publicações dos periódicos no período. Ou seja, do período de 2005 a 2019, 

as publicações que abordam a temática população em situação de rua representam 

menos que 0,4% do total de artigos publicados nos periódicos. 

A partir dos artigos selecionados, foi realizada a etapa de identificação da 

forma. Nesse ponto, foi buscado identificar o tema apresentado em cada um dos 

artigos, fonte de informação e tipologia/fundamentação. Em alguns artigos não foi 

possível identificar informações referentes à fonte de informação e 

tipologia/fundamentação, não sendo possível, nesses casos, indicá-los. Segue o 

quadro referencial: 

 
Quadro 6: Distribuição dos artigos por tema, fonte de informação e tipologia/ 
fundamentação utilizada pelo/a autor/a 

ARTIGO TEMA FONTE DE 
INFORMAÇÃO 

TIPOLOGIA / 
FUNDAMENTAÇÃO 

ART01 Concepções de mulheres 
em situação de rua. 

Entrevistas 
semiestruturadas. 

Estudo exploratório de 
cunho qualitativo 
descritivo, tendo os dados 
submetidos à análise 
temática. 

ART02 Construção social do 
fenômeno morador de rua. 

Imprensa escrita (jornal). Levantamento temático; 
análise de conteúdo; 
interlocução com diversos 
autores. 

ART03 O processo de acolhimento 
em saúde no espaço da rua. 

Entrevistas 
semiestruturadas. 

Pesquisa quanti-
qualitativa, com ênfase na 
pesquisa qualitativa; 
pesquisa bibliográfica e 
empírica; análise de 
conteúdo. 

ART04 População em Situação de 
Rua enquanto fruto do 
capitalismo. 

(Não identificado) (Não identificado) 

ART05 Contextualização e 
caracterização da 
população em situação de 
rua. 

(Não identificado) (Não identificado) 
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ART06 Pessoas em situação de rua 
do Rio de Janeiro e sua 
relação com a rede de 
serviços. 

- Fonte de informação 
indireta: o Perfil da 
População em Situação de 
Rua na cidade do Rio de 
Janeiro, do Instituto Meta 
(2008); 
- Informações recolhidas 
junto à Secretaria de 
Assistência Social e aos 
Serviços Sociais da cidade 
do Rio de Janeiro, obtidas 
por meio de fontes 
documentais; 
- Observação direta; 
- Entrevistas 
semiestruturadas. 

Estudo qualitativo; análise 
descritiva. 

ART07 Centro de Referência 
Especializado para 
População em Situação de 
Rua de Niterói/RJ e 
implementação do Sistema 
Único de Assistência 
Social. 

Políticas e 
regulamentações 
relacionadas à população 
em situação de rua; 
regulamentações 
referentes aos serviços 
que atendem à população 
em situação de rua, mais 
especificamente no que se 
refere à cidade de 
Niterói/RJ.  

Pesquisa documental. 

ART08 O cotidiano de sujeitos que 
vivem nas ruas de Maringá 
e o impacto das políticas 
públicas sobre eles. 

Entrevistas. Pesquisa exploratória; 
método da história de vida; 
estudo de caso; análise de 
conteúdo. 

ART09 Usos e práticas informais da 
Praça da Cantareira em 
Niterói/RJ. 

(Não identificado) (Não identificado) 

ART10 Contradições entre o 
tratamento legislativo da 
população em situação de 
rua e a atuação estatal. 

Documentos, bibliografias 
e legislações. 

Método de abordagem 
dedutivo, utilizando as 
técnicas de análise 
documental, bibliográfica e 
legislativa. 

Fonte: Sistematização da autora, 2021. 

 

Com relação ao tema, o intuito foi identificar o assunto principal que cada artigo 

busca abordar. Em relação à fonte de informação, foi buscado identificar a origem dos 

dados utilizados pelos/as autores/as para o desenvolvimento dos artigos. Com 

referência à tipologia/fundamentação, buscou-se identificar a tipologia ou 

fundamentação relacionada à pesquisa realizada pelos/as autores/as. 

Buscando uma sistematização em relação aos temas dos artigos, foi possível 

observar que os/as autores/as, em linhas gerais, perpassam a caracterização da 

população em situação de rua; vivências/experiências da situação de rua a partir dos 

sujeitos; políticas e serviços relacionados à população em situação de rua; e a 

ocupação do espaço urbano pela população em situação de rua. 
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Com relação à fonte de informação, dos sete artigos em que foi possível 

identificar esse dado, quatro deles utilizaram a entrevista. Os/as autores/as também 

utilizaram legislações, documentos, bibliografias, imprensa escrita, pesquisa 

antecessora e observação direta, como fonte de consulta para construção da 

informação. 

 Na etapa de identificação da tipologia/fundamentação, sinteticamente, foi 

possível observar a utilização de estudos qualitativos ou quanti-qualitativos; análise 

temática; levantamento temático; análise de conteúdo; pesquisa bibliográfica; 

pesquisa empírica; análise descritiva; pesquisa documental; pesquisa exploratória; 

método história de vida; estudo de caso; método de abordagem dedutivo; análise 

documental, bibliográfica e legislativa. 

Dando sequência, a partir dos temas principais identificados nos artigos, foram 

elaborados eixos de análise, sendo realizada a leitura integral dos textos tendo como 

referência os eixos elaborados. A princípio foram pensados quatro eixos de análise, a 

saber: 

 Caracterização apresentada pelos/as autores/as sobre população em situação 

de rua; 

 Vivências/experiências da situação de rua a partir dos sujeitos; 

 Políticas e serviços direcionados para a população em situação de rua no 

Brasil; 

 Ocupação do espaço público pela população em situação de rua. 

A divisão dos capítulos do trabalho foi pensada tendo como referência também 

os eixos de análise indicados.  

O primeiro capítulo foi construído em dois tópicos: o tópico um apresenta uma 

breve contextualização sócio-histórica sobre a população em situação de rua, a partir 

da realidade brasileira. O tópico dois, por sua vez, expõe algumas caracterizações 

sobre a população em situação de rua, com base nos artigos objeto de estudo.  

O segundo capítulo, também dividido em dois tópicos, no primeiro momento 

apresenta sinteticamente sobre o atendimento da população em situação de rua no 

Brasil a partir das políticas de saúde e assistência social. E, no segundo tópico, é 

demonstrado o que os artigos estudados apontam sobre as políticas e serviços de 

atendimento à população em situação de rua no Brasil. 

Por fim, nas considerações finais, busca-se realizar algumas sínteses acerca 

do desenvolvimento do trabalho. 
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1 POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-    

   HISTÓRICA E CARACTERIZAÇÃO 

 

O presente capítulo, como primeiro momento, tem a proposta de apresentar 

uma breve contextualização sócio-histórica sobre a população em situação de rua no 

Brasil. No segundo momento, são realizados alguns apontamentos no sentido de 

caracterização da população em situação de rua, com base nos artigos objeto da 

pesquisa, e a partir do apoio também de outros autores. 

 

1.1 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO SÓCIO-HISTÓRICA RELACIONADA À POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL 

 

Neste tópico, a proposta é apresentar uma breve contextualização sócio-

histórica sobre a população em situação de rua, partindo da compreensão de que não 

consiste em um fenômeno recente, mas que esteve presente na história do Brasil 

desde seus primórdios, tendo suas particularidades em cada momento histórico. O 

tópico se desenvolve a partir de ênfases que se relacionam com a temática população 

em situação de rua, sendo elas: questão social, questão étnico-racial e processo de 

modernização e urbanização no Brasil. 

Acerca da denominada questão social, Netto (2001) indica sua relação 

indissociável com o desenvolvimento do modo capitalista de produção. O conceito tem 

sua origem no processo de industrialização da Europa Ocidental no final do século 

XVIII, que tem como decorrência a pauperização massiva da população: “Pela 

primeira vez na história registrada, a pobreza crescia na razão direta em que 

aumentava a capacidade de produzir riquezas.” (NETTO, 2001, p.42, grifo do autor). 

Ao contrário dos períodos históricos anteriores, a pobreza passa a não se expressar 

como resultado da escassez, mas da concentração da riqueza socialmente produzida. 

Além disso, Netto (2001) aponta que a questão social se caracteriza também pelo 

processo de lutas da classe trabalhadora contra as condições de vida a que passa a 

ser submetida. 

No que se refere ao enfrentamento das expressões da questão social, cada 

período histórico demonstrou suas particularidades. Contudo, conforme Pastorini 

(2018, p. 72), observa-se a manutenção de duas formas específicas de 
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enfrentamento: a “assistência” e a “coerção”. As ações assistenciais, conforme a 

autora, historicamente são fundamentadas na perspectiva da benemerência, e 

relacionadas também ao que se compreende como “administração da pobreza”. A 

forma coercitiva, por sua vez, fundamenta-se no intuito de controle e punição 

direcionados aos segmentos classificados como “perigosos” pelo pensamento da 

classe dominante. Pastorini (2018) aponta que historicamente fazem parte desses 

segmentos os estratos subalternizados da sociedade, a exemplo da população 

racializada como negra. Essas duas formas de enfrentamento das expressões da 

questão social - assistencialista e coercitiva - mantém relação de complementaridade, 

havendo historicamente o acionamento tanto de uma como da outra na conformação 

das ações de controle da pobreza.  

Na mesma direção, Montaño (2012) coloca que no pensamento burguês se 

observa a tendência de culpabilização do indivíduo por sua própria condição de 

miséria ou pobreza, o que consequentemente dissocia a pobreza das causas 

estruturais relacionadas ao modo como a sociedade capitalista se organiza. Ou seja, 

o indivíduo é responsabilizado por suas condições socioeconômicas de vida, sem que 

sejam considerados os fatores que estão além das suas capacidades individuais. 

Partindo da compreensão de que a situação de rua pode ser caracterizada 

como expressão da questão social, a partir de Tiengo (2018, p. 143), observa-se que 

esse grupo populacional compõe a classe trabalhadora. Segundo a autora, a 

população em situação de rua, a partir da leitura marxiana, se caracteriza como 

superpopulação relativa, ou seja, como parcela “sobrante” da classe trabalhadora, 

sem inserção no mercado de trabalho, ou então com inserção em trabalhos 

precarizados.3 

 

[...] a população em situação de rua compõe, ao nosso ver, a 
superpopulação relativa em todas as suas formas. Ora flutuante, 
latente, estagnada e ora lumpemproletariado, tudo depende do 
contexto de cada trajetória de vida. (ART04) 

 

Tiengo (2018) aponta que a população em situação de rua é composta por 

pessoas com diferentes histórias pessoais, e particulares modos de vida, sendo 

necessário observar como grupo heterogêneo, composto por pessoas que têm 

 
3 Importante conhecer a discussão sobre superpopulação relativa em O Capital (Volume 1), de Karl 
Marx - Capítulo XXIII. 
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relações diferentes com o trabalho. 

Sobre a questão social, Gonçalves (2018) coloca que esta deve ser 

compreendida tendo como centralidade a questão racial. A autora indica que é 

possível observar que, em relação à população caracterizada como negra na 

sociedade brasileira,  

 

[...] as correntes formais deixaram de existir, mas o salto para que 
os(as) trabalhadores(as) negros(as) fossem reconhecidos(as) como 
parte constitutiva da insipiente nação brasileira tornou-se um longo e 
intolerável cortejo. (GONÇALVES, 2018, p. 515) 

 

De acordo com a autora (2018), ao passo em que o abolicionismo por vias da 

legalidade conduz essa massa de ex-escravizados para a condição de pessoas livres, 

historicamente essa população passa a estar associada à diferentes formas de 

vulnerabilidades econômicas e sociais.  

Almeida (2018), na mesma direção, expõe sobre a histórica indissociabilidade 

do racismo da estrutura da sociedade brasileira, o que por consequência exerce sua 

reprodução em diferentes setores, como por exemplo ideologia, política, direito e 

economia. Assim, como decorrência, ocorre a subordinação da população acometida 

pelo racismo às piores condições socioeconômicas na sociedade (ALMEIDA, 2018). 

A Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, realizada entre 

os anos de 2007 e 2008 pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

- MDS, indica que do total de entrevistados pela pesquisa, 67% se declararam como 

“pardos” ou “pretos”. Dez anos depois, nos dados da Pesquisa com a População em 

Situação de Rua de Londrina (2017-2019), realizada pela Secretaria Municipal de 

Assistência Social de Londrina - em conjunto à outras entidades -, é apontado que no 

município 59,3% dos entrevistados se declararam como “pardos”, “negros” ou 

“pretos”.  

Os indicadores das duas pesquisas citadas demonstram, em alguma medida, 

o que foi observado anteriormente: a população racializada como negra no Brasil, 

ainda na atualidade, frequentemente é localizada nas piores condições 

socioeconômicas da sociedade, a exemplo da situação de rua. 

Outro componente do processo histórico brasileiro, relacionado com o que foi 

exposto até aqui, se refere ao processo de modernização e urbanização no Brasil, 

iniciado no final do século XIX. Como parte do processo de construção do Estado-
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nação brasileiro, é possível observar uma busca pelo estabelecimento de um padrão 

civilizatório a partir da consolidação de uma “ordem social”, sendo a repressão uma 

das principais ferramentas acionadas para a realização deste intento (SOUZA, 2010). 

Nesse sentido, é observado que o pensamento higienista tem importante papel 

no processo de construção do Estado-nação no Brasil, visando a adequação dos 

comportamentos e modos de vida da população ao projeto de sociedade desejado, 

sendo os saberes/poderes médico, jurídico e policial utilizados para a classificação e 

repressão dos indivíduos considerados inadequados (SOUZA, 2010).  

Assim, certos grupos específicos são apontados como sendo os causadores 

dos males sociais da época, a exemplo das figuras do pobre e do escravizado negro. 

Referindo-se à sociedade carioca do final do século XIX, Souza (2010, p. 102) coloca: 

 

[...] o controle da higiene sobre os comportamentos e modos de vida, 
com vistas a civilizar a sociedade carioca, estabelece para uns a via 
da educação, enquanto que, para outros, a repressão, a correção e a 
punição seriam capazes de adequá-los aos princípios da civilização 
culta. A aplicação dos princípios da higiene relacionada aos escravos 
e pobres, intencionava mais prevenir os perigos que estes 
representavam para a sociedade carioca do final do século XIX, do 
que promovê-los as benesses da civilização. 

 

A partir do que coloca Souza (2010), é possível compreender que o projeto de 

modernização não tinha como intenção construir uma sociedade que realmente 

beneficiasse a todos, pelo contrário, seletos grupos seriam beneficiados, enquanto 

que os estratos pauperizados eram identificados como ameaças a serem combatidas 

e em relação aos quais a sociedade deveria se proteger.  

Souza (2010) apresenta também as noções de “vadiagem” e “vagabundagem” 

enquanto classificações elaboradas através de agentes do próprio Estado. Segundo 

o autor, essas noções estão presentes em documentos oficiais do período que 

compreende o início do processo de urbanização no Brasil – final do século XIX. Assim 

como ocorre em relação ao higienismo, os saberes/poderes médico, jurídico e policial 

são acionados para construção dessas classificações, tendo como consequência uma 

sistemática repressão em relação aos sujeitos classificados como “vadios” ou 

“vagabundos”. São construídos supostos saberes acerca dos indivíduos que 

representariam ameaça ao projeto de civilização, sendo que locais como as moradias 

populares e a própria rua representariam igualmente essa ameaça, devendo assim ter 
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a tutela do Estado e sendo justificada a repressão nesses espaços. 

Conforme Oliveira (2017), o processo de urbanização no Brasil é observado 

como fenômeno que obtém por extensão a “pobreza urbana”.  

Referindo-se já ao contexto do século XX, o autor (2017) indica que ocorre em 

grande medida a migração de pessoas partindo do campo para as cidades, em busca 

de trabalho, sendo que o mercado de trabalho não é capaz de absorver uma 

significativa parcela dessa população. Aponta que, nesse contexto, a intervenção em 

relação àqueles que viviam nas ruas das cidades era realizada por meio da repressão, 

através do setor de segurança pública, e também por meio da assistência 

conservadora, pois a compreensão seria de que “[...] o migrante ao não ‘querer’ 

vincular-se a uma atividade produtiva responsabilizava-se pela própria situação [...]” 

(OLIVEIRA, 2017, p. 101). A partir disso, é possível reafirmar a tendência de 

culpabilização do indivíduo por suas condições de vida, desconsiderando que os 

problemas se relacionam ao modo como a sociedade se organiza, para além da 

vontade ou esforço individual.  

O século XX, a partir da intenção de desenvolvimento e modernização da 

sociedade brasileira, é identificado tendo como horizonte o estabelecimento de uma 

ordem capitalista, buscando sobretudo o desenvolvimento econômico, em detrimento, 

muitas vezes, das condições de vida da população (OLIVEIRA, 2017). No entanto, 

também no contexto do século XX, a partir de um complexo e longo processo de 

tensionamentos e reivindicações, ocorre a construção de políticas públicas que tem 

em vista melhor atender as necessidades da população.  

O Movimento Nacional da População de Rua, por exemplo, é um importante 

agente das lutas da população em situação de rua no Brasil, que possibilitou uma 

série de conquistas para o segmento. 

No segundo capítulo desta monografia será melhor apresentado acerca das 

conquistas da população em situação de rua no que se refere à construção de políticas 

e serviços no Brasil. 

 

1.2 POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: CARACTERIZAÇÕES A PARTIR DOS ARTIGOS 

ESTUDADOS 

 

Neste tópico a intenção é apresentar algumas possíveis caracterizações acerca 

da população em situação de rua, no sentido de oferecer uma melhor compreensão 
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sobre o fenômeno. Para isso foram utilizados os artigos que são objeto da pesquisa, 

além de outros autores como apoio para o desenvolvimento do tópico. 

As caracterizações sobre população em situação de rua foram buscadas nos 

dez artigos - objeto da pesquisa - através da leitura dos textos. A partir da leitura, 

houve a identificação dos destaques e a sistematização das informações.  

No ano de 2005 foi realizado em Brasília o I Encontro Nacional sobre População 

em Situação de Rua. Esse evento se mostrou muito significativo, pois teve como 

finalidade discutir a temática da população em situação de rua com objetivo de 

construir políticas públicas dirigidas especificamente para essa população, algo 

inédito no cenário nacional (BRASIL, 2006). A partir do Encontro, foi produzido um 

Relatório, onde se observa a seguinte caracterização: 

 

População de rua, para nós, é um grupo heterogêneo, que vive em 
situação de pobreza absoluta, que sobrevive de atividades que 
desenvolve no espaço da rua, mora na rua, tem vínculos familiares ou 
comunitários fragilizados ou interrompidos e passa a viver um 
processo de desfiliação social. (BRASIL, 2006, p. 23) 

 

Mendes e Silveira (2005, p. 1), se aproximando da concepção apresentada no 

Relatório, afirmam que a população em situação de rua pode ser compreendida a 

partir das desvantagens sociais que apresenta, sendo uma caracterização possível 

para a população em situação de rua como um todo. Elas colocam: 

 

Constituindo-se como um fenômeno tipicamente urbano, que 
atravessa a história das comunidades sedentárias, a situação do 
morar na rua apresenta, na contemporaneidade, características 
próprias, vinculadas à profunda desigualdade e exclusão social. 
(ART02) 

 

Nesse sentido, é possível considerar que a população em situação de rua se 

caracteriza por se tratar de um grupo “heterogêneo”, como é apontado no Relatório. 

E, também, a população em situação de rua - em seu conjunto - compartilha certas 

características, a exemplo da “desigualdade e exclusão social”, destacado pelas 

autoras.  

Assim também indicam Serafino e Luz (2015, p.76), quando escrevem:  

 

A população em situação de rua, presente em várias cidades do 
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mundo, é um fenômeno multifacetado e multidimensional. Todavia, 
comporta características peculiares comuns. (ART06) 

 

Ao apontar a população em situação de rua como um fenômeno “multifacetado” 

e “multidimensional”, Serafino e Luz (2015) reforçam a perspectiva de que esse 

fenômeno não deve ser compreendido de modo generalizado, como se todos os 

indivíduos que se encontram em situação de rua vivenciassem essa experiência de 

modo indiferenciado. Indicam que há diferentes faces ou dimensões que devem ser 

consideradas no que se refere à situação de rua. Contudo, as autoras (2015) também 

compreendem que existem características que são comuns às pessoas em situação 

de rua. 

O senso comum tende muitas vezes a generalizar a figura das pessoas em 

situação de rua, sem entender que são sujeitos com histórias de vida diferentes e que 

possuem particularidades, incluindo as motivações para estar nessa condição. Por 

isso, considera-se muito importante ser ressaltado que se trata de um “grupo 

populacional heterogêneo”, ou seja, composto por pessoas com características 

diferentes e particulares. 

Por outro lado, conforme já foi colocado, é possível observar também questões 

que com frequência se associam à situação de rua. Serafino e Luz (2015, p. 77), 

acerca das condições de saúde observadas na população em situação de rua, 

apontam: 

 

Outra característica comum desta população, intrínseca do viver na 
rua é a precariedade das condições de vida, o que leva a situações de 
saúde também precárias. Entre ele é recorrente a existência de 
doenças quase erradicadas entre os demais moradores das cidades, 
tais como hanseníase, tuberculose e alguns tipos de DST. (ART06) 

  

Nesse sentido, conforme as autoras, é possível considerar que 

tendencialmente a população em situação de rua possui fragilidades em sua condição 

de saúde, tendo em vista as condições de vida que essas pessoas frequentemente 

estão sujeitas. 

Outra observação de Serafino e Luz (2015, p. 77) remete à constituição de 

agrupamentos nas ruas, que muitas vezes é notado nessa população. É salientado, 

contudo, que os laços formados entre essas pessoas são caracterizados por se 

tratarem de vínculos frágeis: 
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Com frequência, os grupos constituídos a partir da ida para a rua, têm 
por base laços efêmeros, criados por necessidades de sobrevivência 
pessoal de cada componente. (ART06) 

 

Ressaltam também que há ainda aqueles que vivem sós a situação de rua, e 

que a população em situação de rua é formada principalmente por esses sujeitos que 

vivem sozinhos. A fragilidade dos vínculos interpessoais é observável também no que 

se refere à dimensão familiar, sendo comum que muitas vezes as pessoas que se 

encontram em situação de rua tenham os vínculos familiares rompidos ou fragilizados, 

assim como aponta o Relatório do I Encontro Nacional sobre População em Situação 

de Rua apresentado anteriormente. 

Ainda sobre as características comuns às pessoas em situação de rua, 

Strapasson e Pamplona (2014, p. 440) apontam a questão dos estigmas a que muitas 

vezes é submetida essa população: 

 

Essa parcela desprovida de domicílio sofre com as mais diversas 
privações, como a ausência de repouso, alimentação e higiene 
adequada, e permanece exposta à violência e ao preconceito. A 
indiferença dos domiciliados termina por incorporar a população de rua 
como uma paisagem dos grandes centros urbanos. (ART10) 

 

Observa-se que o preconceito em relação a esse grupo ocorre através da 

responsabilização das pessoas em situação de rua por sua própria condição, 

colocando a situação de rua como se tratando de uma “escolha individual”, sem que 

sejam considerados fatores importantes que não estão sob o controle individual das 

pessoas, como por exemplo a estrutura socioeconômica desigual da sociedade.  

Mattos e Ferreira (2004) indicam que, dentre os estigmas que são colocados 

sob a população em situação de rua, destaca-se também a tendência que as pessoas 

muitas vezes têm de associar a população em situação de rua com a delinquência, 

enxergando esses sujeitos como “criminosos em potencial”, como uma ameaça à 

ordem social. Conforme apresentado no tópico anterior, quando foi realizada uma 

breve contextualização sócio-histórica relacionada à população em situação de rua no 

Brasil, a associação da pobreza ou de pessoas em situação de rua com a delinquência 

esteve historicamente presente na sociedade brasileira, produzindo reflexos na 

sociedade atual.  

 Nesse sentido, é possível estabelecer uma relação com o que aponta Netto 
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(2001) acerca da questão social, quando coloca que a pobreza existiu em outros 

contextos históricos, entretanto, possui características próprias no modo de produção 

capitalista. Assim ocorre com a situação de rua quando pensada na sociedade atual, 

pois se configura como um fenômeno com características particulares a esse tempo 

histórico. 

Compreende-se importante ressaltar também as particularidades da situação 

de rua vivenciada pelas mulheres, destacadas pelas autoras Sanchotene, Antoni e 

Munhós (2019). Os estigmas sob esse segmento estão relacionados em especial à 

fuga do paradigma da “mulher ideal”, que consiste em esperar que as pessoas do 

sexo feminino se relacionem ao lar, à fragilidade e à maternidade, predicados que com 

grande frequência não estão associados às mulheres em situação de rua, gerando a 

partir disso a discriminação. Com base nas autoras, entende-se também que as 

violências que normalmente estão presentes na situação de rua são ainda maiores 

quando se trata das mulheres em situação de rua. Elas escrevem (2019, p. 153): 

 

Apesar da violência de gênero atingir mulheres de diferentes níveis 
socioeconômicos e de escolaridade (MARQUES, 2005), é 
imprescindível considerar a relação social de classes apresentada por 
essas mulheres em situação de vulnerabilidade desde o início de suas 
vidas, visto que a motivação das violências por elas sofrida se 
entrelaça entre gênero e classe: “Eu tive que ficar com rapazes que eu 
não gostava só pra ter comida [...] é a parte mais degradante que a 
gente mulher tem que passar na rua pra sobreviver, e porque não tem 
outra, né... A gente tem que aguentar” (Maria Nise, informação verbal). 
(ART01) 

 

No artigo estudado, Sanchotene, Antoni e Munhós (2019) transcrevem a fala 

de uma mulher que vive em situação de rua, e que retrata o fato de que a experiência 

de viver em situação de rua possui características específicas quando pensamos nas 

mulheres que vivem nessa condição. 

Ainda, outro estigma que muitas vezes recai sobre a população em situação de 

rua remete ao uso abusivo de entorpecentes. De acordo com Tiengo (2018), 

preconceituosamente essas pessoas são muitas vezes taxadas pelo senso comum 

como sendo indivíduos que estariam nessa condição por motivo exclusivamente do 

uso abusivo de álcool e outras drogas, sem que seja observado o fenômeno em 

profundidade. Tiengo (2018, p. 143) escreve: 

 

Lembramos que não é algo simples, a situação de rua é a síntese de 
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diversas determinações e não somente uma. Associada à perda do 
trabalho, há diversos outros fatores, tais como: o desentendimento 
com familiares, a perda de laços afetivos importantes por causa da 
morte de um parente ou cônjuge, a utilização de álcool e outras 
drogas, a migração, o sofrimento psíquico, dentre outros. (ART04) 

 

Nesse sentido, o uso de substâncias lícitas e/ou ilícitas pode constituir uma das 

causas da ida para as ruas, como pode ser também consequência da situação de rua. 

De uma forma ou de outra, observa-se que o uso das referidas substâncias não pode 

ser isoladamente associado a situação de rua, pois a situação de rua se demonstra 

como uma problemática que envolve diferentes fatores. 

Sobre a situação de rua, em sentido diferente ao das narrativas que tendem a 

culpabilizar as pessoas em situação de rua, os/as autores/as estudados/as indicam 

causas que se relacionam com aspectos estruturais da sociedade. Nesse sentido, 

Tiengo (2018, p. 139) aponta a situação de rua como um fenômeno fruto do próprio 

modo de produção capitalista: 

 

[...] preguiça e falta de esforço não justificam a existência do fenômeno 
população em situação de rua. Dessa forma, ao invés de imputarmos 
às pessoas que vivem nas ruas responsabilidade e culpa, indicamos 
o cerne do problema: o modo de produção capitalista. O processo de 
acumulação capitalista, constitutivo e consequente da teoria do valor-
trabalho, gera uma superpopulação relativa e alguns que se 
encontram nesse grupo passam a compor a população em situação 
de rua. (ART04) 

   

De acordo com Marx (2013), a satisfação das necessidades mais básicas do 

ser humano, na sociedade capitalista, fica submetida ao processo de compra e venda 

de mercadorias, sendo que a classe trabalhadora depende da venda de sua própria 

força de trabalho para sobrevivência – muitas vezes nas condições mais precárias. 

Também Marx (2013) observa que, como parte da estrutura da sociedade 

capitalista, haverá sempre uma parcela da classe trabalhadora que não conseguirá se 

inserir no mercado de trabalho, sendo essa parcela caracterizada como “exército 

industrial de reserva” ou “superpopulação relativa”. O autor aponta que uma parcela 

da população sempre estará desempregada ou ocupando postos de trabalho 

precários, sendo necessário que assim ocorra para a manutenção do próprio modo 

capitalista de produção.  

De acordo com Tiengo (2018), quando se pensa a população em situação de 

rua, não se trata simplesmente de pessoas que não trabalham. É observado que as 
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pessoas em situação de rua, em suas diferentes trajetórias, e em seus diferentes 

modos de vivenciar a situação de rua, muitas vezes possuem vínculo com trabalho 

formal ou informal. O que ocorre é que, para esse grupo populacional, a inserção no 

mercado de trabalho acontece com maiores dificuldades. Se submetem muitas vezes 

aos trabalhos mais precários, com as piores condições de trabalho e as menores 

remunerações.  

Natt, Carrieri e Vissoci (2019) apontam que as pessoas em situação de rua, ao 

não se inserirem nos padrões de vida valorizados na sociedade, normalmente 

relacionados ao trabalho e relações de consumo, acabam sendo desvalorizadas e 

marginalizadas. Elas escrevem (2019, p. 262):  

 

A população em situação de rua incomoda e atrapalha a paisagem, 
ninguém quer, de perto, aquilo que pode representar a dificuldade e o 
esvaziamento de sentimentos de compaixão ou solidariedade, mas, 
mais do que isso, as populações urbanas que aderem adequadamente 
ao sistema capitalista dos grandes centros não querem saber das 
mazelas com as quais, em alguma medida, ela contribui. (ART08) 

 

No mesmo sentido, apontam Strapasson e Pamplona (2014, p. 452): 

 

A situação de rua crescente nos centros urbanos revela-se como a 
mais dura manifestação da extrema pobreza urbana; é, 
incontestavelmente, uma violação à dignidade e aos direitos humanos 
e fundamentais e exige atenção estatal, por meio de políticas públicas 
voltadas a suprir condições materiais mínimas e possibilitar o 
desenvolvimento pessoal e político. No entanto, a situação de rua é 
também um estigma social. A falta de reconhecimento e o tratamento 
indiferente às pessoas nessas condições são o reflexo de uma 
sociedade hegemônica e individualista, em que a produção e a 
capacidade de consumo são predicados essenciais para a condição 
de existência (e visibilidade) social. (ART10) 

 

A partir disso, é importante ressaltar que a violação de direitos faz parte do 

cotidiano das pessoas que vivem em situação de rua, sendo possível perceber que 

até mesmo os direitos humanos, compreendidos como direitos mais fundamentais, 

são violados no contexto da situação de rua. 

No sentido de síntese, a partir do que foi possível expor acerca da população 

em situação de rua neste tópico, ressaltamos, portanto, que a população em situação 

de rua é constituída por pessoas que têm relações diferentes com a situação de rua. 

Pessoas com característica próprias, do sexo feminino e masculino, trabalhadores 

formais, informais ou desempregados, pessoas que chegaram até a condição de rua 
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seguindo percursos diferentes, e que vivenciam a situação de rua de modos também 

diferentes.   

Ainda, a partir do que foi exposto no tópico, também é possível compreender 

que a situação de rua é um fenômeno que invariavelmente envolve condições 

desfavoráveis de vida. É observado que a sociedade, no modo de produção 

capitalista, se organiza e possibilita oportunidades de vida e trabalho para alguns e 

para outros não, sendo que a tendência do senso comum é de responsabilizar os 

indivíduos por sua própria condição econômica e social.   
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2 POLÍTICAS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO               

   DE RUA NO BRASIL 

 

No presente capítulo, a proposta é abordar as políticas e serviços que atendem 

à população em situação de rua atualmente no Brasil. O capítulo é dividido em dois 

tópicos, sendo que no primeiro tópico é buscado apresentar de modo geral quais são 

as principais políticas e serviços, com destaque para o âmbito da política de 

assistência social - considerando que todos os artigos objeto da pesquisa, com maior 

ou menor ênfase, perpassam essa política -, e com destaque também para a política 

de saúde, a partir do trabalho do Consultório na Rua. No segundo tópico, o intuito é 

apresentar o que os/as autores/as dos artigos estudados apontam acerca das políticas 

e serviços de atendimento à população em situação de rua. 

 

2.1 POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SAÚDE NO ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL 

 

Neste tópico, o objetivo é apresentar de modo sintético sobre o atendimento à 

população em situação de rua no Brasil atualmente, a partir das políticas de 

assistência social e saúde. Nesse sentido, a exposição terá como ponto de partida a 

Constituição Federal de 1988. 

A Constituição Federal - CF é promulgada em 1988 primando o 

estabelecimento de um Estado Democrático de Direito, o que significa que com a 

Constituição busca-se afirmar a participação do povo no que se refere à política 

nacional, diferente de um contexto ditatorial, por exemplo (BRASIL, 2018). Sendo 

assim, consta no artigo 5º da CF de 1988 que:  

 

Todos são iguais perante à lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e a propriedade [...] (BRASIL, 1988) 

 

O aspecto “democrático” presente nesse modelo de Estado resguarda o direito 

de todos e todas, nos termos da lei, de se envolverem nos assuntos políticos do país. 

Com isso, os direitos de segmentos como a população em situação de rua são 
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resguardados. 

Em seu Título I, “Dos Princípios Fundamentais”, a CF estabelece (BRASIL, 

1988): 

 

Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; 
II - garantir o desenvolvimento nacional; 
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades 
sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, 
sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. 

 
Nos Princípios Fundamentais é possível observar que a Constituição apresenta 

valores como a liberdade, justiça, solidariedade, redução das desigualdades sociais, 

enfrentamento às discriminações e preconceitos diversos, entre outros. Ainda, no Art. 

4º, a CF de 1988 indica a “prevalência dos direitos humanos” (BRASIL, 1988). Esses 

princípios se constituem como relevantes orientadores, que servem como 

fundamentação de todas as demais formulações da Constituição.  

A partir da CF de 1988, os direitos sociais – educação, saúde, alimentação, 

trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à 

maternidade e à infância, assistência aos desamparados - obtêm relevância que até 

então não tinham.  

Importante ressaltar que, com a CF de 1988, as políticas de assistência social, 

saúde e previdência social passam a constituir a Seguridade Social no Brasil (BRASIL, 

1988, Art. 194). Conforme publicação do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 

IPEA, a Seguridade Social: 

 
[...] foi uma das mais importantes conquistas da Constituição de 1988. 
Seus impactos positivos não se restringem à redução da pobreza, à 
redução da vulnerabilidade no enfrentamento dos riscos sociais e à 
ampliação da melhoria de acesso a serviços sociais, já amplamente 
apontados pela literatura especializada. Eles se estendem também à 
consolidação da cidadania, com afirmação de um sistema público e 
abrangente de proteção social, ancorado em um reconhecimento de 
direitos sociais que supera um modelo ancorado na discricionariedade 
da oferta e do acesso, nos princípios morais de ajuda ou na condição 
de assalariamento formalizado. (DELGADO; JACCOUD; NOGUEIRA, 
2009, p. 36) 

 
A Constituição Federal de 1988 configura algo inédito ao propor a assistência 
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social como política pública, pela primeira vez no Brasil. A assistência social se 

constituindo agora como direito a ser garantido, diferente de uma perspectiva 

assistencialista.  

 

A Constituição Federal de 1988 traz uma nova concepção para a Assistência 
Social brasileira. Incluída no âmbito da Seguridade Social e regulamentada 
pela Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS em dezembro de 1993, como 
política social pública, a assistência social inicia seu trânsito para um campo 
novo: o campo dos direitos, da universalização dos acessos e da 
responsabilidade estatal. (BRASIL, 2005, p. 31) 

 

No âmbito da assistência social, como importante marco legal, em 1993 é 

criada a Lei Orgânica de Assistência Social - LOAS, sendo em 2005 acrescido nessa 

lei acerca do serviço de atendimento a pessoas que vivem em situação de rua. Em 

seu artigo 23, a LOAS (2005) coloca: 

 
Parágrafo único. Na organização dos serviços da Assistência Social 
serão criados programas de amparo: 
I – às crianças e adolescentes em situação de risco pessoal e social, 
em cumprimento ao disposto no art. 227 da Constituição Federal e na 
Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990; 
II – às pessoas que vivem em situação de rua. (BRASIL, 2005) 

 
A inclusão da temática população em situação de rua na LOAS é muito 

relevante, pois oferece bases para que sejam estruturados serviços de atendimento à 

essa população, além de proporcionar fundamentação também para a criação de 

novas regulamentações direcionadas para a população em situação de rua no âmbito 

da assistência social.  

No ano de 2004, é regulamentada a Política Nacional de Assistência Social. 

Neste documento, é salientada a perspectiva de proteção social à população em 

situação de rua, indicando que a Política Nacional de Assistência Social: 

 
[...] inaugura uma outra perspectiva de análise ao tornar visíveis 
aqueles setores da sociedade brasileira tradicionalmente tidos como 
invisíveis ou excluídos das estatísticas – população em situação de 
rua, adolescentes em conflito com a lei, indígenas, quilombolas, 
idosos, pessoas com deficiência. (BRASIL, 2005, p. 14) 

 
Importante ressaltar que a política de assistência social é regida pelos 

seguintes princípios: 
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I – Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 
exigências de rentabilidade econômica;  
II – Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário 
da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas;  
III – Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito 
a benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar 
e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de 
necessidade;  
IV – Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 
populações urbanas e rurais;  
V – Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 
assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público 
e dos critérios para sua concessão. (BRASIL, 1993) 
 

E, ainda, orienta-se a partir dos seguintes objetivos: 

 
 Prover serviços, programas, projetos e benefícios de proteção social 

básica e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles 
necessitarem.      

 Contribuir com a inclusão e a eqüidade dos usuários e grupos 
específicos, ampliando o acesso aos bens e serviços 
socioassistenciais básicos e especiais, em áreas urbana e rural.    

  Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham 
centralidade na família, e que garantam a convivência familiar e 
comunitária. (BRASIL, 2005, p. 33) 

 
No que tange a população em situação de rua, a política de assistência social 

surge como um dos principais pontos de partida para a afirmação de direitos desse 

segmento, que historicamente teve suas necessidades atendidas mediante ações 

meramente caritativas (OLIVEIRA, 2017).  

As formas de proteção social, que até então se pautavam na filantropia, e que 

muitas vezes se fundamentavam em uma visão moralista em relação aos sujeitos que 

vivem nas ruas, obtêm uma nova proposta a partir da política de assistência social, 

pois o atendimento à população em situação de rua no Brasil passa a ter fundamento 

em uma perspectiva de direito. Acerca da proteção social, Oliveira aponta (2017, p. 

80): 

 
A experiência observada a partir da segunda metade do século XX, 
demonstrou que não eram mais as relações familiares, comunitárias 
e/ou de pertencimento a uma paróquia e/ou município que 
reconheciam o acesso às formas de proteção social materializadas 
nas políticas sociais. O novo paradigma, proporcionado pelo direito 
social garantido pelo Estado à proteção social, perpassou pelo 
reconhecimento dos cidadãos pertencentes a uma determinada 
nação. Como uma das contribuições dos modernos sistemas de 
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proteção, trouxeram como uma das novidades, o deslocamento da 
concepção do pertencimento comunitário (município) para acesso à 
proteção de assistência social no sentido da universalidade [...] 

 
No sentido em que aponta o autor, a partir do contexto da segunda metade do 

século XX, a proteção social adquire caráter universal no Brasil, o que significa que 

nacionalmente os cidadãos passam a ter seus direitos previstos. 

Outro importante marco legal da política de assistência social é as Normas 

Operacionais Básicas do Sistema Único de Assistência Social - NOB/SUAS (2005), 

que visa regular o funcionamento da política de assistência social a partir do Sistema 

Único de Assistência Social - SUAS.  

O SUAS é estruturado a partir de níveis de complexidade, sendo: a Proteção 

Social Básica, Proteção Social Especial de Média Complexidade e Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade. 

 No que se refere à Proteção Social Básica, “[...] tem como objetivos prevenir 

situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 

fortalecimento de vínculos familiares e comunitários” (BRASIL, 2005, p. 33). Visa o 

atendimento à população que vive em situação de vulnerabilidade social por motivo 

de pobreza, privação e, ou, fragilização de vínculos afetivos (BRASIL, 2005). 

A Proteção Social Especial, por sua vez: 

 
[...] é a 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 sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho 
infantil, entre outras. (BRASIL, 2005, p. 37) 

 
Divide-se entre a Proteção Social Especial de Média Complexidade e a 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade. A Proteção Social Especial de Média 

Complexidade destinando-se ao atendimento de famílias e indivíduos que tiveram 

seus direitos violados, porém sem que os vínculos familiar e comunitário tenham sido 

rompidos. E a Proteção Social Especial de Alta Complexidade organizando-se através 

de serviços que visam garantir a  

 
[...] 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, 2005, p. 38) 
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Sendo assim, a Proteção Social Especial de Alta Complexidade é direcionada 

à indivíduos e famílias que se encontram com vínculos familiares e/ou comunitários 

rompidos ou extremamente fragilizados. 

Como continuidade às regulamentações da política de assistência social 

formuladas até então, no ano de 2009 ocorre a publicação da Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais: 

 
Esta normativa possibilitou a padronização em todo território nacional 
dos serviços de proteção social básica e especial, estabelecendo seus 
conteúdos essenciais, público a ser atendido, propósito de cada um 
deles e os resultados esperados para a garantia dos direitos 
socioassistenciais. (BRASIL, 2014, p. 4) 

  
Na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009) os serviços 

relacionados mais diretamente à população em situação de rua se situam na Proteção 

Social Especial – PSE. Se dividem 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 da 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. 

No contexto da 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. 

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 POP é um serviço que pode ser acessado por meio de demanda 

espontânea, também através de encaminhamento do Serviço Especializado em 

Abordagem Social, demais serviços socioassistenciais, demais políticas públicas 

setoriais e demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (BRASIL, 2014).  

Como parte da equipe de referência do Centro POP, é previsto: coordenação; 
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assistentes sociais; psicólogos(as); técnico de nível superior (preferencialmente com 

formação em Direito, Pedagogia, Antropologia, Sociologia ou Terapia Ocupacional); 

profissionais de nível superior ou médio para a realização do Serviço Especializado 

em Abordagem Social (quando ofertado pelo Centro POP) e/ou para desenvolvimento 

de oficinas socioeducativas, dentre outras atividades; auxiliares administrativos 

(BRASIL, 2011). 

Destaca-se que o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua se 

constitui como importante meio para inclusão da população em situação de rua no 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. Ainda, o Serviço deve 

dispor de registros próprios com dados das pessoas atendidas, o que propicia a 

localização de familiares, parentes e pessoas de referência; além da utilização desses 

dados para o próprio trabalho social (BRASIL, 2011).  

O Centro POP também deve oferecer espaço para higiene pessoal, guarda de 

pertences, alimentação e provisão de documentação civil (BRASIL, 2014).  

Ainda, as Orientações Técnicas do Centro Pop (2011) apontam três dimensões 

principais que constituem o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, 

sendo: a Acolhida, o Acompanhamento Especializado e a Articulação em Rede. 

A Acolhida se caracteriza pela acolhida inicial ao usuário, quando há uma 

primeira aproximação ao serviço, e se caracteriza também pela postura 

acolhedora/receptiva que a equipe deve ter no decorrer de todo o desenvolvimento do 

trabalho, sendo ressaltado que essa dimensão propicia uma melhor vinculação do 

usuário ao serviço.  

Sobre o Acompanhamento Especializado, é indicado que se realiza através de 

profissionais de nível médio e superior, sendo que envolve o desenvolvimento do 

Plano de Acompanhamento Individual e/ou Familiar, além de outras metodologias e 

técnicas, sendo: entrevista individual e/ou familiar, atendimento individual e/ou 

familiar, orientação e atendimento em grupo, oficinas e atividades coletivas de 

convívio e socialização, orientação jurídico-social, estudos de caso.  

Acerca da dimensão da Articulação em Rede, refere-se ao trabalho do Centro 

Pop em conjunto à outras instituições da rede de serviços, a partir das necessidades 

apresentadas pelos usuários (BRASIL, 2011) - relaciona-se à questão da 

intersetorialidade, que será melhor exposta no decorrer do capítulo. 

Também localizado na Proteção Social Especial de Média Complexidade, o 



37 
 

  
 

Serviço Especializado em Abordagem Social destina-se à realização de trabalho 

social de abordagem e busca ativa para identificação nos territórios de situações de 

violação de direitos, incluindo a situação de rua. Esse serviço é realizado em praças, 

entroncamentos de estradas, fronteiras, espaços públicos de realização de atividades 

laborais, locais de intensa circulação de pessoas e comércio, terminais de ônibus, 

trens, metrôs, entre outros. Tem em vista o atendimento de necessidades imediatas e 

promoção de inserção dos sujeitos na rede de serviços socioassistenciais e das 

demais políticas públicas.  

O Serviço Especializado em Abordagem Social possui abrangência municipal 

e/ou regional, e busca contribuir para:  

 
- Redução das violações dos direitos socioassistenciais, seus 
agravamentos ou reincidência;  
- Proteção social a famílias e indivíduos;  
- Identificação de situações de violação de direitos;  
- Redução do número de pessoas em situação de rua. (BRASIL, 2014, 
p. 33) 

 

O trabalho realizado pelo Serviço Especializado em Abordagem Social possui 

muita relevância, ao passo em que atua como importante articulador junto a outros 

serviços da rede de proteção social. Possibilita que os sujeitos que muitas vezes não 

acessam, ou que possuem dificuldades no acesso aos serviços, consigam realizar 

uma aproximação junto a esses. Ao identificar pessoa em situação de rua em um 

determinado território, por exemplo, o Serviço Especializado em Abordagem Social 

pode atuar realizando orientações para que essa pessoa acesse o serviço do Centro 

Pop, realizar encaminhamento à acolhimento institucional, entre outros. 

No campo da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, localiza-se o 

Serviço de Acolhimento Institucional, de abrangência municipal e regional, destina-se 

ao atendimento de famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou 

fragilizados. Possui como objetivos gerais: 

 
- Acolher e garantir proteção integral;  
- Contribuir para a prevenção do agravamento de situações de 
negligência, violência e ruptura de vínculos;  
- Restabelecer vínculos familiares e/ou sociais;  
- Possibilitar a convivência comunitária;  
- Promover acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do 
Sistema de Garantia de Direitos e às demais políticas públicas 
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setoriais;  
- Favorecer o surgimento e o desenvolvimento de aptidões, 
capacidades e oportunidades para que os indivíduos façam escolhas 
com autonomia;  
- Promover o acesso a programações culturais, de lazer, de esporte e 
ocupacionais internas e externas, relacionando-as a interesses, 
vivências, desejos e possibilidades do público. (BRASIL, 2014, p. 46) 

 
 No que se refere à categoria de atendimento à Adultos e Famílias, onde se 

localiza a população adulta em situação de rua, o Serviço de Acolhimento Institucional 

possui como objetivos específicos o desenvolvimento de condições para a 

independência e autocuidado, e também a promoção de acesso à rede de qualificação 

e requalificação profissional com vistas à inclusão produtiva. As formas de acesso ao 

serviço, para a categoria de Adultos e Famílias, seria: através de encaminhamentos 

do Serviço Especializado em Abordagem Social, encaminhamento do Centro Pop, 

demais serviços socioassistenciais, outras políticas públicas setoriais e de defesa de 

direitos, além da demanda espontânea. As unidades que operam o serviço para essa 

população são das modalidades de Abrigo Institucional e Casa de Passagem 

(BRASIL, 2014).  

Ainda no âmbito da Proteção Social Especial de Alta Complexidade, a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais estabelece o Serviço de 

Acolhimento em Repúblicas. No que se refere ao atendimento a pessoas adultas com 

vivência de rua, é destinado aos sujeitos em processo de saída das ruas, de 

reestabelecimento de vínculos sociais e de construção de autonomia (BRASIL, 2014). 

O Serviço de Acolhimento em Repúblicas possui como Objetivos: 

 
- Proteger os usuários, preservando suas condições de autonomia e 
independência;  
- Preparar os usuários para o alcance da autossustentação;  
- Promover o restabelecimento de vínculos comunitários, familiares 
e/ou sociais;  
- Promover o acesso à rede de políticas públicas. (BRASIL, 2014, p. 
52) 

 
No tocante às formas de acesso ao serviço, pode ser realizado através de 

encaminhamento do Serviço Especializado em Abordagem Social, encaminhamento 

do Centro Pop, demais serviços socioassistenciais, demais políticas públicas e 

através de demanda espontânea. A abrangência do serviço é municipal ou regional, 

e visa contribuir para a redução da presença de jovens, adultos e idosos em situação 
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de abandono, de vulnerabilidade, risco pessoal e social e sem condições de moradia, 

e também para a construção da autonomia (BRASIL, 2014). 

Considera-se importante destacar também que, no ano de 2009, com o decreto 

nº 7053, é estabelecida uma política específica para a população em situação de rua 

no Brasil, a Política Nacional para a População em Situação de Rua – PNPR, sendo 

oferecidos os princípios, diretrizes e objetivos para implementação dessa política. 

Alguns elementos percebidos que se destacam na PNPR se referem à 

responsabilização do poder público pela elaboração e financiamento dessa política; 

ênfase na participação das organizações da população em situação de rua na 

elaboração, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas; proposição de 

ações no sentido de capacitação dos servidores públicos para o atendimento à 

população em situação de rua; desenvolvimento de ações educativas de formação de 

cultura de respeito, ética e solidariedade entre a população em situação de rua e 

demais grupos sociais; incentivo à pesquisa, produção e divulgação de 

conhecimentos sobre população em situação de rua; entre outros (BRASIL, 2009).  

Também o decreto nº 7053 institui o Comitê Intersetorial de Acompanhamento 

e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, com 

representações do poder público, da sociedade civil organizada e de movimentos 

sociais do segmento da população em situação de rua (BRASIL,2011), sendo um 

importante instrumento de apoio à PNPR e à materialização de seus objetivos. A partir 

da instituição da PNPR, compreende-se que ocorre a afirmação dos direitos da 

População em Situação de Rua de modo mais significativo, a partir de uma legislação 

específica para esse segmento no Brasil. 

Ainda, é considerado importante também apresentar acerca do Consultório na 

Rua, serviço da política de saúde direcionado especificamente à população em 

situação de rua. Situado na Política Nacional de Atenção Básica - PNAB, o Consultório 

na Rua deve ser composto por equipes multiprofissionais. Conforme a Portaria nº 

2488, de 21 de outubro de 2011: 

 
As equipes deverão realizar suas atividades de forma itinerante 
desenvolvendo ações na rua, em instalações específicas, na unidade 
móvel e também nas instalações de Unidades Básicas de Saúde do 
território onde está atuando, sempre articuladas e desenvolvendo 
ações em parceria com as demais equipes de atenção básica do 
território (UBS e NASF), e dos Centros de Atenção Psicossocial, da 
Rede de Urgência e dos serviços e instituições componentes do 
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Sistema Único de Assistência Social entre outras instituições públicas 
e da sociedade civil. (BRASIL, 2011) 

 
Observa-se que parte das funções do Consultório na Rua visa a articulação 

com outros serviços, da própria política de saúde, a exemplo dos Centros de Atenção 

Psicossocial - CAPS, e também com serviços de outras políticas, por exemplo, 

assistência social.  

Duarte (2019), ao apresentar sobre o trabalho do Consultório na Rua, destaca 

a relevância da intersetorialidade por parte da rede de serviços para que haja 

efetividade no atendimento à população em situação de rua.  

Acerca do trabalho do Consultório na Rua, Duarte escreve (2019, p. 12): 

 

[...] o acolhimento em saúde no espaço da rua, ultrapassa o 
atendimento de problemas pontuais, implica também na realização da 
interpretação sócio histórica das condições de vida da população, 
assim como suas formas de organização coletiva, realizando uma 
relação entre as demandas individuais e coletivas. Nesse sentido, um 
dos objetivos principais do acolhimento é ampliar o acesso à saúde 
dessa população que vive em situação de vulnerabilidade social e de 
distanciamento dos serviços de saúde e da rede intersetorial. (ART03) 

 

A partir do que indica a autora (2019), compreende-se que o Consultório na 

Rua é um serviço estruturado em uma perspectiva inovadora, que apresenta 

propostas de trabalho não tradicionais, como por exemplo, com a realização dos 

atendimentos no espaço da rua, não dependendo de uma instalação física específica, 

pensando também nas necessidades particulares da população que atende. 

Sobre a necessidade do trabalho intersetorial das políticas e serviços no 

atendimento à população em situação de rua, é importante salientar que a própria 

Política Nacional para a População em Situação de Rua prevê a intersetorialidade. 

Em seu Artigo 7º, como um dos objetivos da PNPR, consta: “[...] garantir a formação 

e capacitação permanente de profissionais e gestores para atuação no 

desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, transversais e 

intergovernamentais direcionadas às pessoas em situação de rua” (BRASIL, 2009). 

Sendo que o Comitê de acompanhamento e monitoramento da PNPR também possui 

caráter intersetorial, reforçando a importância da atuação articulada entre as 

diferentes políticas no que se refere ao atendimento à população em situação de rua. 
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A Política Nacional para População em Situação de Rua (2009) enfoca 
a intersetorialidade como uma estratégia de negociação permanente 
para o desenvolvimento de serviços, programas, projetos e benefícios 
que atendam aos direitos humanos das pessoas em situação de rua 
nas diversas políticas públicas, de modo a formar uma rede que 
assegure a efetividade e a qualidade da atenção ofertada. Assim, 
pautada por princípios e diretrizes, a PNPR propõe a integração das 
políticas públicas de saúde, educação, previdência social, de 
assistência social, trabalho e renda, habitação, moradia, cultura, 
esporte, lazer e segurança alimentar e nutricional, no atendimento 
integral desse segmento da população. (BRASIL, 2011, p. 18) 

 

A partir da Constituição Federal de 1988, é possível observar que uma série de 

avanços ocorrem no sentido de ampliação de direitos no Brasil. Contudo, é possível 

observar também que a materialização do que é previsto na CF e demais normativas 

ocorre muitas vezes de modo ineficaz, com frequência não sendo possível a garantia 

dos direitos conquistados, conforme apontam Strapasson e Pamplona (2014, p. 451): 

 

Apesar da mudança de paradigmas, trazida pela CF de 1988, 
ocorreram e continuam ocorrendo inúmeras violações à população de 
rua. Em 1993, no Rio de Janeiro, oito jovens que dormiam na praça da 
Igreja da Candelária foram executados a tiros, sendo que foram 
condenados três policiais militares pelo crime. Em 1997, o Galdino, 
líder indígena da etnia pataxó-hã-hã-hãe, ao dormir em uma praça é 
confundido por três adolescentes com um mendigo e é queimado vivo. 
Em 2004, a praça da Sé foi palco de uma chacina onde morreram sete 
moradores de rua, e feridos outros oito (MATA, 2006). (ART10) 

 

A partir do que apresentam as autoras, é possível demonstrar o que foi afirmado 

anteriormente. A população em situação de rua tem hoje seus direitos 

regulamentados, no entanto, observa-se que com frequência esses direitos são 

violados ou não são efetivados. 

Neste tópico foi buscado, em síntese, apresentar sobre o atendimento à 

população em situação de rua no Brasil atualmente, com ênfase nas políticas de 

assistência social e saúde. No tópico seguinte, são apresentadas algumas 

considerações sobre essas políticas e serviços a partir do que foi possível observar 

nos artigos pesquisados. 

 

2.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE AS POLÍTICAS E SERVIÇOS DE ATENDIMENTO À POPULAÇÃO 

EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL: A PERSPECTIVA DOS AUTORES 
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Este tópico busca apresentar algumas considerações sobre as políticas e 

serviços direcionados ao atendimento da população em situação de rua no Brasil 

atualmente, sendo que para isso serão utilizados os artigos estudados na pesquisa 

realizada. 

Foi possível verificar com certa recorrência nos artigos a noção de que o Estado 

brasileiro muitas vezes age na condição de repressor em relação à população em 

situação de rua. Conforme Strapasson e Pamplona (2014, p. 452 e 453): 

 
[...] as políticas conduzidas pelo Estado, em seus menores entes da 
federação, muitas vezes terminam por ser discriminatórias, 
considerando as pessoas em situação de rua como párias sociais, 
uma parcela improdutiva e provavelmente criminosa. (ART10) 

 
No sentido em que apontam as autoras, apesar de todos os relevantes avanços 

realizados a partir da CF de 1988 em relação à população em situação de rua no 

Brasil, observa-se dificuldades na efetivação de direitos do referido grupo. Com isso, 

é possível perceber que as formas repressivas de tratar a questão social, observadas 

no passado histórico do Brasil, persistem na atualidade. 

Duarte (2019) indica que, em nome da manutenção de uma “ordem social”, o 

Estado justifica ações de caráter repressivo em relação à população em situação de 

rua.  Ela escreve (2019, p. 2): 

 
Um exemplo disso seriam as atuais ações da gestão municipal em 
Porto Alegre e em São Paulo, dentre outros que representam 
discursos valorativos e meritocráticos. Falas e ações em nome da 
defesa das famílias, do “bem-estar” da cidade e na luta contra as 
drogas. (ART03) 

 
É possível perceber que, para a defesa do “bem-estar” de parcela da 

sociedade, justifica-se a repressão em relação à população em situação de rua, que 

representaria uma ameaça. Ocorrendo a proteção de alguns e a desproteção de 

outros, nesse cenário, a população em situação de rua é a parcela desprotegida. 

Natt, Carrieri e Vissoci (2019) (ART08) indicam que, como parte das ações 

repressoras do Estado em relação à população em situação de rua no contexto atual, 

observa-se a presença do pensamento higienista, que expressa a preocupação com 

a manutenção da ordem da cidade em detrimento dos sujeitos que se encontram em 

situação de rua.  

Acerca das políticas voltadas para a população em situação de rua no Brasil, 
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também foi verificado que os artigos indicam a tendência ao assistencialismo e 

focalismo das ações por parte do Estado no atendimento às necessidades dessa 

população. 

Costa (2005, p. 2) escreve: 

 
[...] as políticas sociais adotadas pelos diferentes governos tiveram 
como opção a implementação de ações de caráter nitidamente 
focalista, refletindo a tendência de enfrentar os problemas sociais 
como fatos isolados. A conseqüência é que tais políticas não 
trouxeram resultados efetivos na condição de vida da população. 
(ART05) 

 
Nesse mesmo sentido, Costa (2005) aponta que, como consequência da não 

efetividade das ações do Estado, ocorre a tendência à ampliação da organização da 

sociedade civil no atendimento à população em situação de rua. As referidas 

organizações muitas vezes atuam na perspectiva do assistencialismo - reforçando 

uma lógica de caridade, desconsiderando que a população em situação de rua deve 

ser atendida porque possui direitos. 

Duarte (2019, p. 2), ao apresentar questões relacionadas ao trabalho do 

Consultório na Rua no atendimento à população em situação de rua, coloca: 

 
Ao abordar o tema referente ao processo de trabalho das equipes de 
Consultório na Rua, no espaço da rua, é importante sinalizar o 
contexto nacional atual de desmonte das políticas públicas e sociais. 
Diferente de uma defesa e sustentação de cunho universal e que 
busquem a emancipação política dos sujeitos, as gestões municipal, 
estadual e federal, ao contrário disso, têm defendido e afirmado ações 
e políticas focadas e deterministas, por meio de ações higienistas, 
reportadas pela mídia nacional recentemente. (ART03) 

 

A autora reafirma a noção de que a atuação das políticas voltadas à população 

em situação de rua tende a ocorrer de modo fragmentado, e consequentemente 

ineficaz. Duarte (2019) sinaliza também que esse caráter focalista dessas políticas 

não ocorre somente em relação à população em situação de rua no Brasil, mas é 

expressão do modelo societário atual, de desmonte e precarização das políticas 

públicas e sociais. 

É verificado que o caráter assistencialista no atendimento à população em 

situação de rua no Brasil está presente no processo histórico de formação do Estado 

brasileiro, e que o atendimento às necessidades desse segmento por meio de políticas 

públicas se constitui uma conquista recente. Costa (2005, p. 5) escreve: 
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Em nosso país, a atenção do Poder Público com esse segmento 
populacional é recente e conseqüência de lutas sociais ocorridas nos 
últimos anos. O desinteresse do Estado pelas pessoas em situação de 
rua reflete a contradição com que a sociedade e a opinião pública 
tratam o tema, ora com compaixão, preocupação e até 
assistencialismo, ora com repressão, preconceito e indiferença. 
(ART05) 

 
Ainda, é notada a tendência de que os próprios sujeitos em situação de rua 

observem o atendimento às suas necessidades através do Estado no sentido de 

“ajuda” ou “solidariedade”. É o que indicam Natt, Carrieri e Vissoci (2019, p. 271), 

sobre a população em situação de rua: 

 
Sentem suas demandas aquém das políticas públicas e têm a lógica 
das relações com os aparelhos públicos pautada no assistencialismo. 
Paralelamente, algumas redes de solidariedade socialmente 
organizadas criam vínculos com a população em situação de rua. 
(ART08) 

 
Importante ressaltar que, apesar da ineficiência muitas vezes verificada na 

atuação das políticas e serviços em relação à população em situação de rua no Brasil, 

essas políticas e serviços se constituem uma significativa aquisição para o segmento, 

e por esse motivo devem ser valorizados. Como importante agente das conquistas 

obtidas, há o Movimento Nacional da População de Rua (MNPR), organização que 

representa a população em situação de rua na forma de movimento social. A respeito 

do MNPR, Melo (2009 apud STRAPASSON; PAMPLONA, 2014, p. 449) escreve: 

  

As conquistas legislativas acerca da população em situação de rua se 
mesclam com a estruturação e organização do Movimento Nacional 
de População de Rua (MNPR). O movimento se iniciou em São Paulo 
na década de 50, porém é apenas nos anos 90 que as iniciativas se 
fortalecem em virtude da ausência de políticas públicas para o 
segmento e em colaboração de organizações sociais religiosas. O 
aumento da população em situação de rua, a ausência de políticas 
estruturadas e o aumento da violência fizeram com que a população 
de rua e catadores de materiais recicláveis se unissem em 
cooperativas de trabalho, constituídas e desenvolvidas em grandes 
cidades. Após o massacre da Sé, ocorrido em 2004, no ano seguinte 
foi lançado publicamente o MNPR. A atuação do movimento social foi 
intensa, especialmente com a realização de dois Encontros Nacionais 
sobre a População em Situação de Rua, pela União Federal. O 
primeiro encontro lançou o Grupo de Trabalho Interministerial, e o 
seguinte instituiu a Política Nacional para a População em Situação de 
Rua. (ART10) 
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Conforme a Cartilha de Formação do Movimento Nacional da População de 

Rua, elaborada pelo próprio Movimento com apoio do MDS, UNESCO e Instituto Pólis 

(2010), os princípios do MNPR são: democracia, valorização do coletivo, 

solidariedade, ética, e trabalho de base. As bandeiras de luta sendo: resgate da 

cidadania por meio de trabalho digno, salários suficientes para o sustento, moradia 

digna, e atendimento à saúde (MNPR, 2010, p. 30). Entende-se que o MNPR atua no 

sentido de reafirmação dos direitos da população em situação de rua. 

Ainda conforme a Cartilha (2010, p. 34), o Movimento se organiza a partir da 

formação de grupos de base, constituídos por pessoas que se identificam com os 

princípios e objetivos do Movimento, sendo que a partir dos grupos de base são 

formadas as lideranças, que por sua vez possuem o papel de apoiar a coordenação 

do Movimento e executar as deliberações, além de atuar como representação em 

atividades internas e externas. É destacado também a importância da formação 

política na estruturação do Movimento, no sentido de capacitação dos sujeitos para a 

atuação junto ao MNPR. 

O MNPR se caracteriza como importante agente das conquistas obtidas pela 

população em situação de rua no Brasil, atuando como meio de resistência, e 

contribuindo para a visibilidade em relação à população em situação de rua. 

Reconhecendo a relevância das políticas e serviços voltados para a População 

em Situação de Rua conquistados nos últimos anos, ainda assim é importante serem 

realizadas as críticas, no sentido também de pensar outras possibilidades de avanço. 

Costa (2005, p. 12), sobre a atuação dos serviços de atendimento à população 

em situação de rua, escreve: 

 
Consideram-se como necessidades básicas a alimentação, a higiene 
e as necessidades fisiológicas, o vestuário e o abrigo. Nessa 
perspectiva, na maior parte das grandes cidades brasileiras, a rede de 
serviços de Assistência Social costuma ofertar alternativas capazes de 
garantir o atendimento a tais necessidades.  
A oferta, no entanto, muitas vezes não atende às necessidades, seja 
pela insuficiência, quando são restritas as vagas e as metas de 
atendimento disponíveis, seja pela baixa qualidade dos serviços 
prestados. Ao falar-se de qualidade, deve-se levar em conta que faz 
parte do histórico da política assistencial no país a disponibilização de 
“serviços pobres, já que são destinados a pessoas pobres”. Tal 
tradição tem origem na crença, ainda presente na cultura nacional, de 
que se trata de uma benevolência, de um favor prestado à população, 
e não de direitos sociais a serem garantidos. (ART05) 
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Em consonância com a autora, em diferentes artigos foi observada a discussão 

acerca da insuficiência de recursos destinados aos serviços de atendimento à 

população em situação de rua, além de ser colocada em questão também a qualidade 

dos serviços prestados. 

Duarte (2019, p. 4), a partir de uma pesquisa realizada com trabalhadores do 

Consultório na Rua do município de Porto Alegre/RS, indica a precariedade das 

condições de trabalho da equipe: 

 
Quando perguntado sobre o que favorece o acolhimento na rua, a fala 
dos trabalhadores demonstra a importância de reconhecer o 
Consultório na Rua no território, através da identificação do veículo, 
fazendo com que o Sistema Único de Saúde (SUS) esteja mais 
próximo, principalmente, daqueles que não buscam assistência à 
saúde nas instituições convencionais, por diversas dificuldades. Nesse 
sentido uma das dificuldades apontadas pelos sujeitos refere-se à falta 
de transporte, pois a equipe é contemplada somente com um veículo, 
mas considerando a alta demanda necessitariam de um número maior 
de veículos e mais equipes no território. (ART03) 

  

A respeito da falta de recursos e qualidade muitas vezes verificada nos 

serviços, um outro exemplo é apresentado por Serafino e Luz (2015, p. 82), sobre o 

serviço de acolhimento institucional para pessoas em situação de rua: 

 
[...] relatos de pessoas em situação de rua retratam o abrigo como 
presídio semiaberto e estratégia de afastamento e apontam a falta de 
verdadeiros programas de inserção social que deveriam acompanhar 
a estada nos abrigos para proporcionar à saída da situação de 
vulnerabilidade. (ART06) 

 
No sentido em que apontam as autoras, compreende-se que há a tendência de 

que os serviços tenham uma atuação de caráter paliativo, ou seja, o serviço é ofertado 

para suprir as necessidades mais imediatas. Observa-se também que, com 

frequência, as ações não proporcionam melhorias reais nas condições de vida do 

público que acessa o serviço. 

Com relação à ineficiência muitas vezes observada no atendimento à 

população em situação de rua, os artigos apontam a importância de se propor ações 

na perspectiva da intersetorialidade. Nascimento (2010) afirma a necessidade da 

intersetorialidade pensando que as políticas isoladamente não conseguem atender de 

modo satisfatório as demandas da população. A autora reconhece também os 

desafios que se colocam quando se pensa a intersetorialidade, considerando a 
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tendência à fragmentação e dificuldades de articulação entre as políticas. 

Guimarães et al. (2016, p. 391), sobre a questão da intersetorialidade, ao tratar 

do contexto do Centro POP de Niterói/RJ, coloca:  

 
[...] se pode afirmar que é imprescindível o fortalecimento da rede 
socioassistencial por meio da construção de fluxos entre as proteções 
sociais e demais políticas setoriais, tendo em vista a efetividade da 
intersetorialidade entre as políticas públicas e a necessária 
interlocução para que as demandas trazidas pelos usuários do Centro 
Pop, sejam de fato exploradas e sanadas em todos os aspectos. 
(ART07) 

 
Duarte (2019, p. 2) ao tratar do Consultório na Rua, de modo similar, salienta a 

relevância da articulação entre os serviços, compreendendo as dificuldades que se 

colocam diante disso: 

 
Ponderamos os diversos desafios em promover o acolhimento em 
saúde no espaço da rua, seja pelo processo de desinstitucionalização 
do cuidado e pela necessária articulação com a rede de serviços 
intersetoriais. Além das instituições dessa rede apresentarem grandes 
diferenças entre si, há uma demanda de ampliação das ofertas de 
atendimentos às necessidades desses usuários. (ART03) 

 
Por fim, ainda acerca da questão da intersetorialidade, considera-se importante 

novamente destacar que a própria Política Nacional para a População em Situação 

de Rua em seus objetivos afirma a necessidade da intersetorialidade na atuação de 

gestores e profissionais no atendimento à população em situação de rua no Brasil, 

deste modo, sendo fundamental que as ações se orientem nesse sentido. 

Neste tópico, foi buscado apresentar sinteticamente considerações acerca das 

políticas e serviços que atendem a população em situação de rua no Brasil 

atualmente, a partir do que foi possível observar nos artigos estudados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir desta pesquisa, foi possível identificar nos artigos estudados 

abordagens da temática população em situação de rua no sentido de: possíveis 

caracterizações da população em situação de rua; vivências/experiências da situação 

de rua, a partir dos sujeitos; políticas e serviços direcionados para a população em 

situação de rua no Brasil; e ocupação do espaço público pela população em situação 

de rua. 

Uma das principais compreensões obtida a partir do estudo dos artigos, se 

refere à noção de que a situação de rua na atualidade se relaciona ao modo como 

nossa sociedade se organiza, a partir de uma estrutural desigualdade econômica e 

social. Portanto, a situação de rua não se caracteriza como uma condição resultante 

de uma responsabilidade simplesmente individual. 

Também, destacou-se nos artigos a questão do estigma construído em relação 

à população em situação de rua. Um desses estigmas se refere à associação da 

população em situação de rua com a ideia de “ameaça”, sendo que historicamente os 

estratos pauperizados da sociedade foram relacionados ao “perigo”, conforme 

também foi tentado demonstrar ao longo do trabalho. 

A partir dos artigos, foi possível observar que a situação de rua se caracteriza 

como um fenômeno complexo, e que, por esse motivo, pensar em uma possível 

resolução para a problemática da situação de rua não é algo simples, principalmente 

ao considerar o modelo societário em que vivemos, com base em uma profunda 

desigualdade econômica e social. 

Concluímos que o reconhecimento dos direitos da população em situação de 

rua através das políticas e serviços é uma conquista muito importante. Contudo, a 

partir do que foi possível apreender da pesquisa, considera-se necessário um 

contínuo processo de mobilizações no sentido de expansão e melhoria da qualidade 

de atendimento à população em situação de rua. 

No decorrer do trabalho, foram enfatizadas as políticas de assistência social e 

saúde, tendo em vista o que foi apreendido dos artigos estudados. No entanto, 

conforme tentamos salientar no decorrer do trabalho, é compreendida a importância 

do envolvimento de diferentes políticas e serviços no atendimento à população em 

situação de rua, tendo como base a intersetorialidade. 

Consideramos que o dado quantitativo, referente ao número de publicações 
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que abordam a temática população em situação de rua nos periódicos estudados 

(2005-2019), é expressivo ao apresentar um número bastante reduzido de 

publicações. Compreendemos que este dado é mais um possível indicativo da falta 

de visibilidade em relação à população em situação de rua, também no âmbito de 

estudo do Serviço Social, pensando nos periódicos mais bem qualificados da área. 

Pensamos ser muito importante a realização de novas pesquisas que envolvam 

a temática população em situação de rua, incluindo pesquisas que se relacionam 

especificamente com a questão dos serviços e políticas voltados para essa população. 

Em alguma medida, esperamos que este trabalho possa contribuir para estudiosos e 

interessados no assunto. 
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Link da Publicação  https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/29297/18804  
 

Título do artigo  Nas páginas dos periódicos: construção social e realidade do fenômeno morador de rua  
Código do artigo  ART02  
Nome do autor  Jussara Mendes e Sandra Silveira  
Resumo  O presente texto analisa a construção social do fenômeno morador de rua a partir da ótica 

da imprensa escrita, bem como tematiza os estereótipos emergentes dessa construção. Em 
contrapartida, dá visibilidade da condição do morar na rua, a partir de um periódico 
elaborado por esses sujeitos – os moradores de rua.  

Palavras-chave  Imprensa escrita. Morador de rua. Construção social.  
Ano da publicação  2005  
Nome do periódico  Textos & Contextos (A2)  
Link da Publicação  https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/997/777  
 

Título do artigo  O Acolhimento em saúde no espaço da rua: estratégias de cuidado do Consultório na Rua  
Código do artigo  ART03  
Nome do autor  Afrânnia Hemanuelly Castanho Duarte  
Resumo  O objetivo deste artigo é apresentar alguns resultados, obtidos durante pesquisa de mestrado, 

sobre o processo de acolhimento em saúde no espaço da rua. Para tanto, nesta produção, 
daremos ênfase às concepções e percepções dos sujeitos entrevistados. A partir da análise de 
conteúdo, é possível afirmar que, para os(as) trabalhadores(as), o acolhimento é entrelaçado 
por estratégias, fundamentadas no Sistema Único de Saúde, que têm por uma das finalidades, 
contribuir com o acesso dessa população à rede de serviços intersetoriais. Já para os usuários, 
as concepções não perpassam tanto pelo processo de trabalho como para os(as) 
trabalhadores(as), mas sim pela percepção de quem é usuário do serviço, e de como essa 
equipe chega até eles. Nesse sentido, a Persistência Acolhedora se afirma como estratégia.  

Palavras-chave  Sistema Único de Saúde. População em situação de rua. Acolhimento. Consultório na Rua.  
Ano da publicação  2019  
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Link da Publicação  https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/34306/19496  
 



57 
 

  
 

Título do artigo  O Fenômeno População em Situação de Rua Enquanto Fruto do Capitalismo  
Código do artigo  ART04  
Nome do autor  Verônica Martins Tiengo  
Resumo  Quem é a população em situação de rua? Como vive? Porque e como chegou às ruas? Quais 

são as suas principais características? Qual a importância do trabalho em sua vida? É fruto 
da preguiça ou do processo de acumulação capitalista? Neste artigo, discutimos essas 
questões: situamos o fenômeno população em situação de rua em seu contexto estrutural; 
debatemos acerca de seu perfil e indicamos a intrínseca relação entre o modo de produção 
capitalista e a formação e ampliação da população em situação de rua enquanto parte 
integrante da superpopulação relativa.  

Palavras-chave  População em situação de rua. Capitalismo. Superpopulação relativa.  
Ano da publicação  2018  
Nome do periódico  Textos & Contextos (A2)  
Link da Publicação  https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/29403/17158  
 

Título do artigo  População em situação de rua: contextualização e caracterização  
Código do artigo  ART05  
Nome do autor  Ana Paula Motta Costa  
Resumo  Este artigo apresenta a problemática das pessoas em situação de rua, tendo como pano de 

fundo a sociedade contemporânea, centrada no consumo e não na produção, que produz 
diariamente pessoas subjugadas pessoal e socialmente, com difícil perspectiva de mudança 
social, ao mesmo tempo em que o estado desloca sua função de bem-estar social para 
campos repressivos. Busca-se contextualizar a realidade de exclusão social que vive essa 
parcela da população, avançando na definição dos principais problemas enfrentados, na 
perspectiva da violação de direitos e das estratégias de sobrevivência desenvolvidas.  

Palavras-chave  População em situação de rua. Sociedade contemporânea. Exclusão social. Políticas 
públicas.  

Ano da publicação  2005  
Nome do periódico  Textos & Contextos (A2)  
Link da Publicação  https://revistaseletronicas.pucrs.br/ojs/index.php/fass/article/view/993/773  
 

Título do artigo  Políticas para a população adulta em situação de rua: questões para debate  
Código do artigo  ART06  
Nome do autor  Irene Serafino e Lila Cristina Xavier Luz  
Resumo  Este estudo qualitativo aborda os problemas e os obstáculos que se apresentam no 

atendimento integral de populações em situação de rua, no centro da cidade do Rio de 
Janeiro. A partir da análise descritiva do funcionamento da rede assistencial, é apontada a 
frágil intersetorialidade entre as políticas e a fraca integração entre os serviços da cidade, que 
inviabilizam um atendimento satisfatório e a concretização de direitos sociais. Os principais 
entraves detectados no atendimento indicam forte distância entre as premissas da Política 
Nacional para a População em Situação de Rua e o funcionamento da rede dos serviços do 
Rio de Janeiro, acentuada pelas ações coercitivas da Secretaria de Ordem Pública.  

Palavras-chave  Intersetorialidade. Política social. População em situação de rua.  
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Título do artigo  A gestão da assistência social e direitos humanos em Niterói - O Centro Pop e seus 
desafios  

Código do artigo  ART07  
Nome do autor  Gabriel Siggelkow Guimarães, Joelma Santos da Costa, Marcio Eduardo Brotto e 

Patrícia Baptista Barreto da Silva  
Resumo  O presente artigo objetiva sistematizar o trabalho realizado no Centro de Referência 

Especializado em População de Rua (Centro POP) de Niterói/RJ, buscando refletir, a 
partir de novas diretrizes da atual gestão da Secretaria de Assistência Social e Direitos 
Humanos (SASDH), a reconfiguração da organização do processo de trabalho das 
equipes. Assim, pretendeu-se por meio de pesquisa documental, analisar a incorporação 
dos parâmetros propostos na Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 
considerando as especificidades do município e, particularmente, os desafios enfrentados 
para a implementação da atenção especializada ofertada à população em situação de rua, 
conforme estabelecido na Política Nacional de Assistência Social.  

Palavras-chave  Assistência Social; Política Pública; Centro de Referência Especializado em População 
de Rua; Tipificação  

Ano da publicação  2016  
Nome do periódico  O Social em Questão (A2)  
Link da Publicação  http://osocialemquestao.ser.puc-

rio.br/media/17_OSQ_36_Guimaraes_Costa_Brotto_daSilva.pdf  
 

Título do artigo  Histórias de vida de moradores de rua em uma cidade do noroeste paranaense  
Código do artigo  ART08  
Nome do autor  Elisângela Domingues Michelatto Natt, Alexandre de Pádua Carrieri e João 

Ricardo Nickenig Vissoci  
Resumo  Objetivando compreender o cotidiano de sujeitos que vivem nas ruas de Maringá e o 

impacto das políticas públicas sobre eles, realizamos uma pesquisa pautada no método 
da história de vida. Ouvimos seis sujeitos desta cidade que é perpassada pelo orgulho 
ideologicamente fundado na prosperidade e na riqueza. Nossas análises foram baseadas 
nos trabalhos de Foucault (1978; 2005; 2006; 2010) e sua crítica à razão, refletindo sobre 
a descontinuidade entre esta e a desrazão, e sobre as variações da verdade estabelecidas 
nesse vão. Percebemos que razão e desrazão coexistem. Exclui-se a desrazão da prática 
socialmente aceita, que segue existindo nos submundos sociais.  

Palavras-chave  Pessoas em situação de rua; Foucault; crítica; razão.  
Ano da publicação  2019  
Nome do periódico  O Social em Questão (A2)  
Link da Publicação  http://osocialemquestao.ser.puc-rio.br/media/OSQ_44_SL1%20(1).pdf  
 

Título do artigo  “Praça da Cantareira”: usos e práticas informais em um espaço público de Niterói  
Código do artigo  ART09  
Nome do autor  Jorge Pinto Medeiros Neto e Felipe Berocan Veiga  
Resumo  Uma praça torna-se palco de ação para uma diversidade de grupos que reivindicam sua 

permanência a partir de diferentes usos e práticas informais. As políticas urbanas de 
choque de ordem têm sido a resposta do poder público para o combate à informalidade e 
à pobreza explícita. Comerciantes ambulantes, moradores de rua e de antigos casarões 
arruinados tornam-se presenças consideradas incômodas. Nesse cenário, o direito ao 
trabalho, a moradia e a própria cidade passam a ser evocados por aqueles que insistem 
em permanecer no espaço público, contrariando uma visão funcionalista e monótona de 
cidade.  

Palavras-chave  Praça pública; Práticas informais; Choque de ordem; Conflitos urbanos; Niterói (RJ).  
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Título do artigo  O DIREITO EM CONTRADIÇÃO: direitos humanos, atuação estatal e população em 
situação de rua  

Código do artigo  ART10  
Nome do autor  Karoline Strapasson e Danielle Anne Pamplona  
Resumo  A extrema pobreza é fenômeno complexo intergeracional decorrente da falta de 

oportunidades, de elementos sociais,  
culturais e etários que encerra violações da dignidade e dos direitos humanos e favorece a 
opressão física e moral. Para salvaguardar os direitos dessa população vulnerável, o Estado 
concebe políticas públicas no campo da assistência social, mas sua atuação é viciada por 
infrações como as de mendicância e de vadiagem que refletem o preconceito e o estigma 
social da condição de rua. Este artigo objetiva apontar algumas contradições entre o 
tratamento legislativo da população em situação de rua e a atuação estatal. O método de 
abordagem escolhido foi o dedutivo, utilizando as técnicas de análise documental, 
bibliográfica e legislativa. O artigo concluiu que há sérias restrições à cidadania com o 
preconceito e o ranço de medidas combativas. As alterações legislativas em âmbito federal 
são recentes e refletem a luta por visibilidade e organização político-social.  
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