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RESUMO 
 
O presente estudo, qualitativo do tipo bibliográfico e 
documental, tenta fazer aaproximação teórica com o objeto de 
estudo de um projeto de iniciação científica em 
desenvolvimento pelas autoras: “População em situação de 
rua: caracterização das pessoas em situação de rua e dos 
Serviços ofertados no município de Teresina (PI), tendo como 
referencia a política nacional para inclusão da população em 
situação de rua”. Desse modo, este artigo, propõe apresentar e 
caracterizar a população em situação de rua e os serviços 
ofertados no município de Teresina(PI).  
 
Palavras-chave: Assistência Social.Política Social.População 
em Situação de Rua. 

 
ABSTRACT 
 
This study qualitatively the bibliographical and documentary, 
tries to make the theoretical approach to the object of study of a 
research project under development by the authors: "People on 
the street: characterization of people on the streets and 
Services offered in Teresina (PI), having as reference the 
national policy for inclusion of the population living on the 
streets. "Therefore, this article proposes to present and 
characterize the homeless population and services offered in 
Teresina (PI). 
 
Keywords: Social Assistance. Social Policy. Homeless 
population. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua aponta 

como princípios a promoção e a garantia da cidadania e dos direitos humanos; orespeito à 

dignidade do ser humano, sujeito de direitos civis, políticos, sociais, econômicos e 

culturais;o direito ao usufruto, àpermanência, àacolhida e àinserção na cidade;a não 

discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem étnica ou social, 

nacionalidade, atuação profissional, religião, faixa etária e situação migratória; e a 

supressão de todo e qualquer ato violento e ação vexatória, inclusive os estigmas negativos 

e preconceitos sociais em relação à população em situação de rua, promovendo a 

construção de processos de superação da situação de vulnerabilidade e risco (situação de 

rua) em que se encontram crianças, adolescentes, adultos e idosos.  

Por meio do contato direto com a população em situação de rua, os profissionais 

buscam conhecer as condições em que vive, as causas de sua permanência na rua, sua 

estratégia de sobrevivência, a procedência, as relações afetivas e de vizinhança, a inserção 

em grupos ou famílias, as aspirações e as relações estabelecidas com instituições. Esse 

contato é baseado na observação, no estabelecimento de vínculos, na escuta e no conjunto 

de ações que operacionalizam e qualificam procedimentos de atendimento, de 

encaminhamento e de acompanhamento. 

O profissional, nesse sentido, deve buscar a resolução de necessidades imediatas 

e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas 

públicas, na perspectiva da garantia dos direitos, ou seja, atuar no sentido de viabilizar os 

encaminhamentos, conforme a urgência requerida pela situação.  

Os serviços ofertados à população em situação de rua conforme a política nacional 

abrangem ações no campo da educação, do trabalho,da qualificação, da saúde, da moradia 

e da assistência social, sendo essa última a que tem maior visibilidade quanto àatuação 

junto ao segmento. 

Assim, o município de Teresina tem, conforme a política nacional para a população 

em situação de rua, a responsabilidade de prover acessos e serviços àpessoa em situação 

de rua. Desse modo, nos propomos a desenvolver este estudo,apresentando os serviços 

ofertados no município de Teresina (PI), tendo como referência a política nacional para 

inclusão da população em situação de rua, na perspectiva de caracterizar as ações eos 

serviços, bem como identificar o perfil dapopulação em situação de rua no município de 

Teresina.  



 
3 

 

                  

Destarte, o estudo é qualitativo, bibliográfico e documental, na perspectiva de 

alcançar os objetivos traçados. Estrutura-se em quatro partes, a saber: 1. Introdução, 2.A 

Assistência Social e a População em Situação de Rua, 3.A Assistência Social e a População 

em Situação de Rua em Teresina e 4.Conclusão. 

 

2 A ASSISTÊNCIA SOCIAL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA  

 

A Constituição Federalde 1988 se expressa como marco de referência de uma 

mudança expressiva no sentido de assegurar direitos individuais, coletivos e sociais, 

estabelecendo, em seu artigo 6°, como direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

a moradia, o lazer, a assistência aos desamparados, entre outros. Passando, assim, a 

serem considerados como direitos fundamentais,reconhecendo que todos os indivíduos são 

possuidores de direitos em qualquer lugar que estejam, independentemente das condições 

materiais em que vivem.Desse modo, “[...] a população de rua tem como parte integrante da 

população brasileira, direitos sociais a serem garantidos pelo Poder Público, através de 

políticas públicas gerais destinadas à população como um todo.”(DANTAS, 2007, p. 31). 

Com a Constituição de 1988, tem-se um alargamento de proteção social, com a 

denominação de Seguridade Social, incluindo como tripé a previdência, para quem 

contribui;a saúde, de forma universal e a assistência, para quem dela necessita. Sendo 

considerada como fundamental a estabilidade da sociedade democrática e reconhecendo a 

seguridade como política de proteção e direitosimplementados, de forma descentralizada e 

participativa e em cooperação com estados e municípios. 

A Política da Assistência Social é instituída pela Lei n. 8.742, de 7 de dezembro de 

1993, a Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), que regulamentou os artigos 203 e 204 

da Constituição Federal, reconhecendo a assistência social como uma política pública. Em 

30 de dezembro de 2005,por meio da Lei n.11.258/05, a LOAS recebeu uma alteração 

significativa, passando a incluir a obrigatoriedade da formulação de programas de amparo 

àpopulação em situação de rua, fazendo com que o poder público municipal passassea ter a 

tarefa de manter serviços e programas de atenção a essa população,garantindo padrões 

básicos de dignidade e direitos sociais. 

Para Dantas (2007, p. 17), constitui público da Política de Assistência Social, de 

acordo dom a PNAS: 

 

[...] cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidade e 
riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos 
de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 
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estigmatizadas em termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal 
resultante de deficiências; exclusão pela pobreza e, ou, no acesso às 
demais políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas 
de violência advindas do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção 
precária ou não inserção no mercado de trabalho formal e informal; 
estratégias e alternativas diferenciadas de sobrevivência que podem 
representar risco pessoal e social. 

 

Desse modo, de acordo com Simões (2012, p. 314), a PNAS também,promove a 

defesa,a atenção aos interesses e às necessidades sociais das famílias e seus membros, e 

dos indivíduos mais empobrecidos e socialmente excluídos,garantindo-lhes padrões de 

mínimos sociais. Diante do exposto, permite inferir que a população em situação de rua se 

enquadra nesse público, sofrendo todas as formas de violação dos direitos, visualizando, 

assim, uma profunda desigualdade social.  

A conceituação de população em situação de rua é de difícil definição, mas 

tomamos como base a definição utilizada pela Política Nacional para População em 

Situação de Rua (MDS): 

 

Grupo populacional heterogêneo, caracterizado por sua condição de 
pobreza extrema, pela interrupção ou fragilidade dos vínculos familiares e 
pela falta de moradia convencional regular. São pessoas compelidas a 
habitar logradouros públicos (ruas, praças, cemitérios, etc.), áreas 
degradadas (galpões e prédios abandonados, ruínas, etc.) e, 
ocasionalmente, utilizar abrigos e albergues para pernoitar. (BRASIL, 2009, 
p. 7). 

 

Ainda, segundo a Política Nacional para População em Situação de Rua, são vários 

os fatores que levam àexistência de pessoas em situação de rua, tais como fatores 

estruturais e biográficos, além de desastres de massas ou naturais. 

Nessa perspectiva,Araújo (2012 apud VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 1994, p.93) 

destaca três situações em relação à permanência das pessoas no espaço da rua:  

 

- As pessoas que ficam na rua – configuram uma situação circunstancial 
que reflete a precariedade da vida, pelo desemprego ou por estarem 
chegando à cidade em busca de emprego, de tratamento de saúde ou de 
parentes. Nesses casos, em razão do medo da violência e da própria 
condição vulnerável em que se encontram, costumam passar a noite em 
rodoviárias, albergues, ou locais públicos de movimento.   
-As pessoas que estão na rua – são aquelas que já não consideram a rua 
tão ameaçadora e, em razão disso, passam a estabelecer relações com as 
pessoas que vivem na ou da rua, assumindo como estratégia de 
sobrevivência a realização de pequenas tarefas com algum rendimento. É o 
caso dos guardadores de carro, descarregadores de carga, catadores de 
papéis ou latinhas.   
-As pessoas que são da rua – são aquelas que já estão faz um bom tempo 
na rua e, em função disso, foram sofrendo um processo de debilitação física 
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e mental, especialmente pelo uso do álcool e das drogas, pela alimentação 
deficitária, pela exposição e pela vulnerabilidade à violência.  

 

Diante dessa necessidade, em 2005,por meio do I Encontro Nacional sobre 

População em Situação de Rua, teve-se o marco inicial por parte da iniciativa federal, que 

pode efetivamente criar mecanismos para a construção de políticas públicas adequadas 

para essa população.Nesse encontro foi destacada a importância da realização de estudos 

que possam quantificar e permitir a sua caracterização socioeconômica. 

A partir de um acordo entre a Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura (UNESCO) e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 

(MDS), foi realizada a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, no 

período de agosto de 2007 a março de 2008. Pesquisa essa feita com pessoas com 18 anos 

completos ou mais, vivendo em situação de rua, abrangendo 71 cidades brasileiras, 

retirando somente São Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre, pois já havia ou 

estariam realizando pesquisas semelhantes. 

Com essa pesquisa, identificou-se 31.922 adultos em situação de rua nos 71 

municípios, predominantemente composta por uma população masculina (82%); com níveis 

de renda baixa (52,6% recebendo entre R$ 20,00 e R$ 80,00 semanais); que sabem ler e 

escrever (74%); tendo como principais motivos deviver na rua problemas referentes ao 

alcoolismo e/ou drogas (35,5%), desemprego (29,1%) e desavenças com pai/ mãe/ irmão 

(29,1%); sempre viveram no município em que moram atualmente (45,8%); a maioria 

costuma dormir na rua (69,6%); possuem parente residente na cidade onde se encontram 

(51,9%); exercem alguma atividade remunerada (70,9%), destacando-se catadores de 

materiais recicláveis, flanelinhas, construção civil, limpeza e carregador; a maioria consegue 

fazer ao menos uma refeição por dia (79,6%); contendo algum problema de saúde (29,7%), 

destacando-se hipertensão, problema psiquiátrico/mental, HIV/AIDSe problemas de visão; 

não possuem quaisquer documentos de identificação (24,8%); a grande maioria não é 

atingida pela cobertura dos programas governamentais (88,5%); tomam banho nas ruas 

(32,6%); e não exercem o direito de cidadania, o voto (61,6%).  

A pesquisa trouxe uma caracterização da população em situação de rua em seus 

diversos aspectos, sendo uma peça fundamental na criação e servindo como apoio na 

construção da política nacional para população em situação de rua, em diversos programas 

e também para estabelecer as condições mínimas para sobrevivência a partir da 

identificação das suas necessidades, reveladas nos dados levantados na pesquisa nas mais 

diversas áreas, como a saúde, a educação, a cultura, a habitação, dentre outros. 
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Essa caracterização se dá de uma forma bem ampla, no entanto, vale ressaltar que 

essa expressão da questão social tem características particulares de acordo com cada 

região.  

No que diz respeito à efetivação de uma política para a população em situação de 

ruano Brasil, em 25 de outubro de 2006 foi instituído um decreto paraa elaboração da 

política nacional de inclusão social da população em situação de rua, como forma de 

orientar a construção e execução de políticas públicas para esse segmento, oqual sempre 

esteveàmargem das prioridades do poder público. E em23 de dezembro de 2009, pelo 

Decreto n. 7.053 instituiu-se a Política Nacional para População em Situação de Rua.  

Dentrodessa política, é possível verificar os princípios e diretrizes, mas para que 

fossem estabelecidos e efetivados, o Grupo de Trabalho Interministerial sobre População 

em Situação de Rua elaborou várias propostas que representam uma agenda mínima de 

ações, cuja implementação constitui um desafio para toda a sociedade brasileira. As 

propostas deverão ser detalhadas em programas, planos e projetos dos Ministérios e dos 

diversos órgãos, os quais deverão determinar as estratégias e os mecanismos de 

operacionalização. Entre os itens colocados na agenda mínima, encontram-se osdireitos 

humanos; o trabalho e o emprego;o desenvolvimento urbano/habitação;aassistência social 

que busca a estruturação da rede de acolhida, de acordo com a heterogeneidade na oferta 

de serviços, especialmente os albergues, inclusão de pessoas em situação de rua no 

cadastro único do Governo Federal,inclusão no benefício de prestação continuada dentre 

outros; a educação; a segurança alimentar e nutricional;alémda saúde e da cultura.Ao 

realizar formulação de políticas públicas nessa área, é importante priorizar essas 

estratégias. 

A população que faz das ruas seu espaço principal de sobrevivência apresenta altos 

riscos de vulnerabilidades e, com isso, faz-se necessáriaa adoção por parte do Estado de 

políticas públicas para esse segmento populacional, a fim de minimizar suas violações de 

direitos.  

 

3 A ASSISTÊNCIA SOCIAL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EMTERESINA 

 

3.1 Caracterização da população em situação de rua em Teresina 

 

No que diz respeito à população em situação de rua no município de Teresina, 

realizou-se levantamento do seu perfil a partir de atendimentos, processos acompanhados e 
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escutas qualificadas, desenvolvidas pelo Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua (CENTRO POP) e pela equipe do Serviço Especializado em 

Abordagem Social (SEAS), realizado no período de agosto a novembro de 2014. 

 

Quadro 01–Perfil das pessoas em situação de rua em Teresina – Ano 2014 

PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM TERESINA-PI 

247-PESSOAS ADULTAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM TERESINA 

SEXO ESCOLARIDADE 

 
 
 
 Homens – 187(76%) 
 Mulheres – 55 (22%) 
LGBT`s – 02 (1%) 
Não informou- 03 (1%) 
 

 
Analfabeto – 52 (21%) 
Fundamental Completo- 09 
(4%) 
Fundamental Incompleto – 
111 (45%) 
Médio Completo – 11 (4%) 
Médio Incompleto – 12 (5%) 
Superior Completo – 03 (1%) 
Não informaram – 49 (20%) 
 

RENDA 

 
Até 200 reais- 28 (11%) 
Menos de 01 Salário Mínimo – 22 (9%) 
Até 01(um) Salário Mínimo – 31 (13%) 
Até 2 Salários Mínimos – 05 (2%) 
 
3 ou mais Salários Mínimos – 12 (5%) 
Não informaram – 149 (60%) 
 
 

DOCUMENTOS PESSOAL QUE POSSUI FAZ USO DE SUBSTÂNCIA 
PSICOATIVA? 

RG- 111 (23%) 
CPF- 103 (22%) 
Carteira de Trabalho- 73 (15%) 
Título de Eleitor- 73 (15%) 
Certidão de Nascimento- 26 (6%) 
Outros- 1 (0%) 
Não sabe/Não respondeu- 93 (19%) 

 
Sim – 135 (67%) 
Não – 35 (17%) 
Não Informaram – 32 (16%) 

 
GRUPO ÉTNICO/RACIAL 

ENDEREÇO DE 
REFERÊNCIA 

Branco – 27 (11%) 
Mulato/Pardo – 133 (54%) 
Afro-descendente/Negro- 63 (26%) 
Indígena – 03 (1%) 
Asiático/Amarelo – 05 (2%) 
Não informado – 16 (6%) 

Sim – 110 (43%) 
Não – 123 (49%) 
CENTRO POP – 17 (7%) 
Casa do Caminho – 02 (1%) 
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ESTADO CIVIL 

Solteiro(a) – 122 (49%) 
Casado(a) – 17 (7%) 
União Estável – 15 (6%) 
Separado(a) ou Divorciado(a) – 20 (8%) 
Viúvo(a) – 11 (5%) 
Não Informaram – 62 (25%) 

SITUAÇÃO DE OCUPAÇÃO QUAIS AS FORMAS DE 
DESCANSO 

Emprego Formal – 03 (1%) 
Emprego Informal – 12 (5%) 
Autônomo – 23 (9%) 
Diarista – 10 (4%) 
Eventual/Bicos – 92 (37%) 
Aposentado/Pensionista/Benefício- 11 (5%) 
Pedinte – 3 (1%) 
Não informou – 93 (38%) 
 
 
 
 
 
 

Dormem em casa- 41 (16%) 
Dormem em albergues- 46 
(18%) 
Dormem na rua- 158 (61%) 
Não informou- 10 (4%) 
Outros- 3 (1%) 
 
 
 

PRINCIPAIS MOTIVOS PELOS QUAIS PASSOU VIVER 

E MORAR NA RUA 

ACESSOS AS POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

Alcoolismo e/ou drogas- 110 (35%) 
Desemprego- 25 (8%) 
Desavenças com pai/mãe/irmãos- 57 (18%) 
Violência/Ameaça- 12 (4%) 
Trabalho- 9 (3%) 
Tratamento de saúde- 7 (2%) 
Preferência/Opção própria- 20 (6%) 
Perda de moradia- 5 (2%) 
Não sabe/Não lembra- 5 (2%) 
Não respondeu- 25 (8%) 
Outros- 36 (12%) 
 

Acesso a serviço de saúde- 54 
(19%) 
Acesso a serviços de educação- 
13 (4%) 
Acesso a serviços de segurança 
pública- 6 (2%) 
Acesso a política de assistência 
social- 74 (25%) 
Outras políticas públicas- 2 (1%) 
Não sabe/Não respondeu- 143 
(49%) 
 
 
 
 

 
RECEBE ALGUM BENEFÍCIO SOCIAL 

 
 
Sim- 76 (35%) 
Não- 147 (58%) 
Não sabe/Não respondeu-29 (12%) 

Fonte: Dados levantados pelo Centro Pop e equipe SEAS, 2014 (SEMTCAS, 2014). 
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É importante destacar que o levantamento realizado em Teresina teve como 

referência os dados de atendimento do Centro POP e levantamento realizado pela equipe 

do SEAS e não necessariamente condiz com a realidade do município, se considerarmos 

que nem todos acessam e/ou aderem aos serviços dos mesmos. 

Desse modo, foram identificadas 247 pessoas em situação de rua, sendo a maioria 

homens (187- 76%), com idade entre 31 e 40 anos; não alfabetizados (52- 21%); vivendo 

em apenas uma cidade (82- 33%), sendo parte considerável é originária do município de 

Teresina ou locais próximos; possuindo a renda de até 200 reais (28 – 11%); que possuem 

algum documento de identificação, sendo o RGo principal deles (111 – 23%); que fazem uso 

de substâncias psicoativas (135 – 67%); que se declaram de raça Mulato/Pardo (133- 

54%);o estado civil da maioriaé solteiro (122- 49%); possuem algum endereço de referência 

(110-43%); não vivem com sua família na rua (194- 79%); em relação à situação de 

ocupação (92- 37%) realizam algum trabalho eventual/bico; constatou-se (158- 61%) 

dormem no espaço da rua; dentre os principais motivos pelos quais passaram a viver e 

morar na rua, esta o alcoolismo e/ou drogas (110- 35%);  

Dentre os benefícios sociais (147 -58%) afirmam não receber qualquer benefício 

dos órgãos governamentais, dentre os benefícios recebidos destaca-se o programa bolsa 

família, com 56 beneficiários. Referente as politicas públicas, a maioria tem acesso à política 

de assistência social (74- 25%), tendo como a segunda mais acessada por eles, a politica 

de saúde (54-19%), podendo- se perceber que a Politica de Assistência ainda é a mais 

responsabilizada para ofertar serviços à população em situação de rua. De acordo com 

esses dados, tem-se que destacar que muitos não prestaram todas as informações ou 

omitem. 

O diagnóstico apresentado não dá conta de informar o percentual de pessoas que 

vivem no espaço da rua e daqueles que se utilizam desse como estratégia de sobrevivência. 

Dado esse, de suma importância para construção de políticas e/ou estratégias de 

atendimento a essa população. 

Desse modo, estudos e pesquisas sobre a temática tem um papel relevante, 

conforme afirmam (ARGILES; SILVA, 2011), no sentido de desconstruir políticas e ações 

repressivas e higienistas, historicamente implementadas no atendimento à população em 

situação de rua, que compreende aqueles que vivem no espaço da rua e aqueles que se 

utilizam desse espaço como estratégia de sobrevivência. A seguir apresentaremos os 

serviços de atenção à pessoa em situação de rua no município de Teresina e sua 

articulação com a Política Nacional para o seguimento. 
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3.2 Serviços de atenção à população em situação de rua no município de Teresina 

 

De acordo com o Plano de Reordenamento do Serviço de Acolhimento Institucional 

para População de Rua (SEMTCAS, 2013) o município de Teresina realiza o atendimento 

àpopulação em situação de rua por meio de um fluxo de ações integradas, envolvendo: um 

Centro POP, cinco equipes de Serviço Especializado de Abordagem Social (SEAS) - 

(instaladas nos CREAS e Centro POP) e umAlbergue Municipal, a Casa do Caminho, que 

presta atendimento especializado e acolhimento temporário a essa demanda. 

De acordo com o mesmo documento (SEMTCAS, 2013),a Casa do Caminho, 

implantada em agosto de 2009, tem como objetivo ofertar acolhimento temporário 

apessoas/famílias em situação de rua, provendo, mediante consentimento ativo e 

esclarecido, orientação e cuidados primários, regularização de documentos, inserção na 

rede socioassistencial e das políticas públicas, visando contribuir para reconstrução de 

vínculos de sociabilidade e pertencimento. 

A Casa do Caminho oferta 29 vagas para pernoite, direcionadas para usuários de 

sexo masculino e feminino, assim distribuídas: 21 vagas masculinas e em 08 vagas 

femininas.Conta com os seguintes profissionais: uma GerenteExecutiva, umAssistente 

Social, noveEducadores Sociais e quatroCuidadores. (SEMTCAS, 2013) 

Oatendimento realizado na Casa do Caminho deve ser articuladocom o Centro 

POP. A Casa do Caminho faz o acolhimento institucional e o Centro Pop o estudo social, 

atividades socioeducativas, sendo que ambas buscam fazer a inserção na rede de serviços 

e o acompanhamento sistemático dos usuários.Essa unidade socioassistencial conta com 

equipe multidisciplinar comporta por:doisAssistentes Sociais, dois Psicólogos, umaGerencia 

Executiva, quatroEducadores Sociais e nove Agentes de Proteção Social de Rua 

(SEMTCAS, 2013). 

Quanto ao Serviço Especializado de Abordagem Social de Rua (SEAS), Teresina 

conta com 41 Agentes de Proteção Social de Rua, lotados nos quatroCentros de Referência 

Especializados da Assistência Social (CREAS) – Leste, Sul, Sudeste e Norte – e no Centro 

POP. Profissionais cuja função é a abordagem social no espaço da rua. Sendo responsável 

pela identificação e encaminhamento ao Centro POP, ao Programa de Atenção 

Especializada a Família (PAEFI), à Casa do Caminho e aos serviços disponíveis na rede 

socioassistencial. O serviço funciona nos turnos manhãe tarde nos CREAS, e noite no 

Centro POP (SEMTCAS, 2013). 
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É importante mencionar que os serviços de atenção à pessoa em situação de rua 

no município de Teresina funcionam articulados, conforme demonstra o fluxo 

abaixo(SEMTCAS, 2013):  

 

Figura 1–Fluxode atendimento entre o serviço de acolhimento, o centro POP e as 

equipes de SEAS em Teresina  

 

Fonte: Adaptação de fluxo apresentado pelo MDS, 2012. 

 

Considerando o que preconiza a Política Nacional para a População em Situação 

de Rua, para atender àdemanda de Teresina, faz-se necessária a atuação das diversas 

políticas e setores da sociedade de forma convergente e complementar. 

No que diz respeito à Assistência Social,como demonstrado, apesar da 

necessidade de ampliação dos serviços, percebe-se essa sinergia. No entanto, no que diz 

respeito às outras políticas (saúde, educação, trabalho e renda) embora tenhamos 

identificado pontualmente ações como o Consultório de Rua (Saúde), percebemos 

fragilidade na implementação e na articulação com a Assistência Social. Há que se avançar. 

 

4 CONCLUSÃO 

 

Consideramos este artigo, uma tentativa de aproximação com o objeto de estudo 

proposto no projeto de iniciação científica desenvolvido pelas autoras, ou seja, parte de uma 

pesquisa, ainda em desenvolvimento. E em face ao cenário descrito acima, é possível 

apontar alguns elementos conclusivos: 

05 EQUIPES DE SEAS EM 
TRESINA 

INSERÇÃO NA REDE DE 
SERVIÇOS 

ALBERGUE CASA DO CAMINHO 
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1) É possível perceber que a Assistência Social tem implementado esforços no 

sentido de promover ações de promoção da cidadania da população de rua e 

expansão de seus serviços. O Plano de Reordenamento do Acolhimento 

Institucional para a População de Rua em Teresina se propõe a isso. 

2) É possível perceber a ausência de políticas de outros setores e a articulação 

entre essas.  

Desse modo, considerando as proposições da Política Nacional para a População 

em Situação de Rua, ainda há muito que se avançar. Diríamos que esse é um processo em 

construção em que a Assistência Social é a protagonista. O risco é que os outros segmentos 

e/ou políticas acabem se desresponsabilizando. Desse modo, urge a construção de 

estratégias de responsabilização de todas as políticas e segmentos, e da própria sociedade, 

sob pena de reprodução de práticas históricas que negam a cidadania e a autonomia da 

população em situação de rua, condenando-a à negação, à criminalidade, enfim, negando-

lhe a possibilidade de alcançar um status de cidadão, como preconiza a Constituição 

Federal de 1988, a Loas, a PNAS, o SUAS, a Política Nacional. 
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