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RESUMO 
 
O presente trabalho objetiva refletir sobre os direitos 
socioassistenciais da População em Situação de Rua, a partir 
de uma análise sobre o trabalho desenvolvido no Centro de 
Referência Especializado para População em Situação de Rua-
Centro POP de São Luís/MA. Nessa perspectiva, destaca a 
Política de Assistência Social como Política basilar no 
atendimento a essa população ao traçar o percurso do marco 
legal que levou a efetivação desse atendimento no contexto 
dos direitos socioassistenciais afiançados pelo SUAS. 
 
Palavras-chave: População em Situação de Rua. Direitos 
Socioassistenciais.  SUAS. 
 
ABSTRACT 
 
This paper aims to reflect on the social assistance rights of 
Population Homeless, from an analysis of the work of the 
Specialized Reference Center for Population POP Street-
Situation Centre of São Luís / MA. From this perspective, 
highlights the Social Assistance Policy as a basic policy in 
serving this population to trace the route of the legal framework 
that led to realization of this care in the context of social 
assistance rights secured by the ITS. 
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INTRODUÇÃO 

O estudo sobre a população em situação de rua é considerado uma temática que 

representa um largo campo de reflexões e análises. É inevitável não relacionar, num 

primeiro momento, o crescimento da população em situação de rua, nas grandes metrópoles 

do país, com o modelo político-econômico instaurado. Nesse modelo de sociedade que é 

excludente e desigual, observamos nas grandes cidades essas pessoas que figuram como 

“personagens do drama social”, tornando-se a expressão mais contundente da degradação 

da condição de vida urbana que foi historicamente marcada pelo aumento da pobreza, da 

exclusão e da desigualdade social. 

 

Entre a repressão e a tutela, parece não haver um lugar reconhecível e reconhecido 
para todos os que vivem a violência cotidiana do emprego instável, do salário 
insuficiente e da moradia precária. E isso significa dizer que a experiência da 
pobreza é algo mais do que as dificuldades objetivas da sobrevivência cotidiana. É 
também a experiência de uma sociedade que os coloca na condição de párias 
sociais. (TELLES apud YASBEK, 1993, p. 38). 

 

Essa questão toma proporções mais drásticas com a instauração do contexto 

neoliberal, uma vez que a “era neoliberal” traz consigo grandes impactos para o cenário 

social: desemprego, desencadeado pela diminuição dos postos de trabalho e pela exigência 

de novas habilidades/competências ao trabalho humano, deixando de fora do mundo do 

trabalho grande parcela da população. 

 Diante desse contexto, vemos que cotidianamente surgem novos grupos que se 

inserem na onda da miséria absoluta. Tais grupos passam ser a expressão visível da 

desigualdade social e passam a integrar também a paisagem urbana, sem acesso ao 

mercado de trabalho e excluídos da proteção do Estado. Consoante Yasbek, 

 

A violência da pobreza constitui parte de nossa experiência diária na sociedade 
brasileira contemporânea. Os impactos destrutivos do sistema vão deixando marcas 
exteriores sobre a população empobrecida: o aviltamento do trabalho, o 
desemprego, a debilidade da saúde, o desconforto, a moradia precária e insalubre, a 
alimentação insuficiente, a ignorância, a fadiga, a resignação são alguns sinais que 
anunciam o limite da condição de vida dos excluídos e subalternizados da 
sociedade. Sinais em que muitas vezes se ocultam a resistência e a capacidade 
dessa população de lutar cotidianamente para sobreviver. Sinais que muitas vezes 
expressam também o quanto a sociedade pode tolerar a pobreza sem uma 
intervenção direta para minimizá-la ou erradicá-la. (YASBEK, 1993, p. 21) 
 

Sendo assim, o fenômeno da população em situação de rua passa a ser um 

fenômeno comum em centros urbanos, uma vez que tal questão representa claramente a 

falta de políticas públicas comprometidas com a justiça, a equidade social e as intervenções 
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no âmbito social, acrescentando-se que a assistência social vem apresentando-se como um 

espaço de menor relevância na administração pública.  

Dessa forma, vemos que a concentração populacional das grandes cidades, a 

reestruturação do trabalho e o baixo crescimento econômico estão criando situações de 

carências e problemas relacionados ao desemprego e à insegurança pessoal, vinculados a 

um quadro de extrema pobreza. Este quadro de exclusão compõe-se de categorias, sendo 

uma delas a da população que vive em situação de rua. 

Sobreviver em situação de rua pode significar por um lado, estar excluído da 

habitação, do emprego regular, dos direitos e serviços, mas por outro lado, é estar integrado 

ao mundo social a partir de uma inserção peculiar, a de utilização das sobras do excedente 

social no que se refere ao consumo, ao trabalho, aos espaços públicos. A partir disso, é 

possível perceber como esse fenômeno constitui-se como um meio de sobrevivência aos 

excluídos sociais. 

 

A miséria nos grandes centros urbanos do Brasil alcançou proporções alarmantes 
com o crescimento em grande escala do número de moradores de rua, substituindo 
substancialmente o antigo perfil desse público. Antes somente bêbados, mendigos, 
loucos e migrantes, hoje desempregados vitimados pela flexibilização no mundo do 
trabalho. (ESCOREL, 2000, p. 65). 

 

A não incorporação, pela produção capitalista, da força de trabalho disponível na 

sociedade gerou uma massa de trabalhadores, um excedente das classes subalternizadas, 

pessoas que migraram das zonas rurais, pessoas com baixa ou nenhuma escolaridade e 

qualificação profissional. Jogada à margem do desenvolvimento e do acesso a bens e 

serviços, uma parcela significativa dessa população passou a buscar as ruas das cidades 

como sua única forma de sobrevivência. 

Assim, o agravamento da questão social contribuiu para que esse contingente 

fizesse das ruas seu espaço de moradia e/ou sobrevivência e houvesse um aumento da 

população em situação de rua nos grandes centros urbanos, incluindo-se aí crianças, 

adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias. Aquela parcela da população conhecida 

nas cidades por viver da caridade, da Igreja e do Estado, e que aos olhos destes tinham 

pouca ou nenhuma capacidade ou potencial de proceder a transformações efetivas em sua 

condição de vida, ganhou, portanto, novos contornos dados pela forma de ocupação do 

espaço e de sociabilidade no Brasil urbano e industrializado. 

Ao analisar a realidade brasileira notamos que as redes de proteção social e de 

políticas públicas são ineficazes no atendimento às demandas desse seguimento, 
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agravando ainda mais essa questão. Isso porque tais políticas se caracterizam, 

historicamente, pela seletividade e focalização cujo alcance não consegue responder às 

demandas da população excluída. Cabe observar que a política social no contexto das 

prioridades governamentais, nos últimos trinta anos, se caracteriza por sua pouca 

efetividade social e por sua subordinação a interesses econômicos, configurando “o aspecto 

excludente que marca os investimentos sociais no Estado”. (YASBEK apud JACOBI, 1999, 

p. 9). 

 

2. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: APROXIMAÇÕES TEÓRICAS E 

CONCEITUAIS 

 

Considera-se que o segmento da população em situação de rua constitui uma 

síntese de múltiplas determinações, cujas características, mesmo com variações históricas, 

o tornam um elemento de extraordinária relevância na composição da pobreza nas 

sociedades capitalistas. 

Destaca-se que as diversas acepções da palavra apresentadas por autores como 

Escorel (2000), afirmam que existe uma distinção entre “moradores de rua” e “pessoas em 

situação de rua”. Isso porque tal distinção consiste na existência de um grupo cuja condição 

é irreversível, ou seja, indivíduos que tem como habitat o ambiente inóspito das ruas, e outro 

grupo em situação transitória que tem a rua, de uma forma geral, como um endereço dentre 

os diversos durante toda a vida. 

Vale ressaltar que, para este trabalho, optou-se pelo termo população em situação 

de rua, por entender que na contemporaneidade, dentre os mais diversos aspectos, a 

população em situação de rua continua sendo marcada pelo reflexo das relações 

capitalistas em que a pobreza urbana reflete severamente no estágio de exclusão que se 

encontra uma parcela da população. 

Como aponta Silva (2006), são comumente enumeradas várias espécies de fatores 

motivadores da existência de pessoas em situação de rua, tais como fatores estruturais 

(ausência de moradia, inexistência de trabalho e renda, mudanças econômicas e 

institucionais de forte impacto social etc.), fatores biográficos (alcoolismo, drogadição, 

rompimentos dos vínculos familiares, doenças mentais, perda de todos os bens, etc., além 

de desastres de massa e/ou naturais - enchentes, incêndios, terremoto, etc.) 

Ainda segundo a autora, está claro que se trata de um fenômeno multifacetado que 

não pode ser explicado desde uma perspectiva unívoca e monocausal. São múltiplas as 
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causas de se ir para a rua, assim como são múltiplas as realidades da população em 

situação de rua. 

(…) pode-se dizer que o fenômeno população em situação de rua vincula-se à 
estrutura da sociedade capitalista e possui uma multiplicidade de fatores de natureza 
imediata que o determinam. Na contemporaneidade, constitui uma expressão radical 
da questão social, localiza-se nos grandes centros urbanos, sendo que as pessoas 
por ele atingidas são estigmatizadas e enfrentam o preconceito como marca do grau 
de dignidade e valor moral atribuído pela sociedade. É um fenômeno que tem 
características gerais, porém possui particularidades vinculadas ao território em que 
se manifesta. No Brasil, essas particularidades são bem definidas. Há uma 
tendência à naturalização do fenômeno, que no país se faz acompanhada da quase 
inexistência de dados e informações científicas sobre o mesmo e da inexistência de 
políticas públicas para enfrentá-lo.  (SILVA, 2006, p.95) 

 

Assim, a rua pode se constituir num abrigo para os que, sem recursos, dormem 

circunstancialmente em logradouros públicos ou pode indicar uma situação na qual a rua 

representa seu habitat, propriamente dito, onde se encontra estabelecida uma intricada rede 

de relações. O que unifica essas situações e permite designar os que a vivenciam como 

populações de rua é o fato de que, tendo condições de vida extremamente precárias, 

circunstancialmente ou permanentemente, utilizam a rua como abrigo ou moradia. “Essas 

situações podem ser dispostas num continuum, tendo como referência o tempo de rua; à 

proporção que aumenta o tempo, se torna estável a condição de morador […]”. (SILVA, 

2006).  De acordo com Sposati: 

É importante que a sociedade civil assuma também como sua a luta do morador de 
rua, hoje o setor mais excluído entre os excluídos. Precisamos todos, nos empenhar 
incessantemente para que o Brasil adote políticas públicas com padrões básicos de 
dignidade para todos os setores carentes. É esse o caminho ou, a exemplo da 
banalização da violência que só nos preocupa quando ela bate a nossa porta, verá 
com naturalidade multidões andrógenas perambulando sem rumo e sem esperança 
pelas ruas de nossas cidades. (1998 apud SILVA et al 2000, p.20) 

 

A população de rua pode ser considerada em três tipos segundo estudo de Amed et 

al., quais sejam: ficar na rua circunstancialmente, estar na rua recentemente, ser de rua 

permanentemente.  

Assim, os autores conceituam do seguinte modo: 

 

 a) Ficar na rua: situação de precariedade devido à ausência de recursos para se 
manter, necessitando de programas de proteção social. As pessoas que se 
encontram nessa situação sentem-se desvalorizadas e demonstram medo de dormir 
na rua, buscando albergues ou pensões para ficarem, recorrendo aos serviços do 
plantão do Serviço Social e 
geralmente estão à procura de emprego ou bicos que lhe permitam pagar uma 
pensão. Eles não aceitam serem identificados como morador de rua, e ainda 
possuem fortes laços com familiares e tem propósitos. 

 
b) Estar na rua: Começam a adotar a rua como local de pernoite e já não a 
consideram tão ameaçadora. Relacionando-se com as pessoas que já estão na rua, 
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buscam novas alternativas de sobrevivência. Os contatos com a família, apesar de 
ainda os possuir, estão enfraquecidos. 

 
c) Ser de rua: A rua torna-se seu lugar de referência e espaço de suas relações, 
sendo limitadas suas condições de higiene e alimentação, fazem freqüentemente 
uso de bebidas alcoólicas e sofrem um processo de depauperamento físico e mental 
em função de sua condição de vida. A rua torna-se espaço de moradia de forma 
praticamente definitiva, e já 
perderam o vínculo com a família. (Amed et al 1996, p.14-17) 

 

A população de rua, fenômeno corriqueiro na paisagem das grandes metrópoles 

brasileiras, é assim caracterizada por Escorel:  

 

Condição limítrofe, que pode ser verificada empiricamente no cotidiano de pessoas 
que moram nas ruas da cidade, é parte de uma trajetória composta por situações 
extremamente vulneráveis [...] de pequenas e grandes desvinculações, de laços 
afetivos frágeis e irregular suporte material [...].(ESCOREL,1999, p. 18) 

 

Em sua pesquisa sobre a condição dos excluídos, moradores de rua, Escorel (1999) 

considera que a exclusão social, enquanto um processo envolve trajetórias de 

vulnerabilidade que levam a rupturas parciais dos vínculos sociais em cinco dimensões da 

vida social, podendo levar à ruptura total. São elas:  

 

O mundo do trabalho, e neste:  

 

As trajetórias de vulnerabilidade dos vínculos com essa dimensão social ocorre num 
contexto de diminuição dos postos de trabalho, precarização, instabilidade 
ocupacional e dificuldades de inserção da mão-de-obra não-qualificada. A exclusão 
do mundo do trabalho se caracteriza especialmente pelo fato de que tem aumentado 
o contingente populacional economicamente desnecessário e supérfluo ao sistema 
capitalista. (ESCOREL, 1999, p.75 ) 

 

Já na dimensão sócio-familiar, afirma que 

 

As transformações da esfera produtiva e financeira vulnerabilizam o âmbito familiar e 
o vínculo com a comunidade, podendo inviabilizar o suporte e a unidade familiar, 
conduzindo o indivíduo ao isolamento e à solidão. (ESCOREL, 1999, p. 76) 

 

Na dimensão política, a autora pontua que 

 

A exposição a situações de vulnerabilidades socioeconômicas geram precariedade 
no acesso a direitos legais e obstáculos ao exercício da cidadania. Embora os 
direitos sejam iguais para todos, o acesso a eles é facilitado ou não por fatores 
inerentes a posição social. Pessoas submetidas a carências extremas estão 
aprisionadas pela busca de satisfação de necessidades imediatas, sendo isto um 
“obstáculo à apresentação na cena política como sujeito portador de interesses e 
direitos legítimos. (ESCOREL, 1999, p,77) 

 

O mundo de subjetivação e construção de identidade revela  
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A exposição à exclusão social conduz a trajetórias de desvinculação dos valores 
simbólicos, ocasionando a experiência de não encontrar nenhum estatuto e nenhum 
reconhecimento nas representações sociais. Nos processos de exclusão social a 
escala de „estranheza‟ atinge o limite de retirar o caráter humano do outro,ou seja, a 
pobreza é um fator de intensificação das diferenças, a partir da qual as interações 
sociais são marcadas pela estigmatização, medo, criminalização do pobre ou 
indiferença, não interpelando responsabilidades individuais ou coletivas. (ESCOREL, 
1999, p.81) 

 

O mundo da vida expressa que  

 

A exclusão social pode atingir o limite da existência humana, em que os grupos que 
dela são vítimas limitam suas potencialidades a esfera da sobrevivência. Pela 
ausência de vínculos com o mundo do trabalho esses indivíduos são considerados 
desnecessários, sendo passíveis de eliminação. Logo, sua sobrevivência é uma 
preocupação exclusivamente individual. (ESCOREL, 1999, p.82) 

 

A definição apontada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome-

MDS ressalta que a população em situação de rua pode ser definida como um grupo 

populacional heterogêneo que tem em comum a pobreza, vínculos familiares quebrados ou 

interrompidos, vivência de um processo de desfiliação social pela ausência de trabalho 

assalariado e das proteções derivadas ou dependentes dessa forma de trabalho, sem 

moradia convencional regular e tendo a rua como o espaço de moradia e sustento. Existem 

muitas outras especificidades que perpassam a população de rua e devem ser 

consideradas, como gênero, raça/cor, idade e deficiências físicas e mentais. E para fins 

instrumentais, define: 

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. (POLÍTICA NACIONAL PARA INCLUSÃO SOCIAL DA POPULAÇÃO EM 
SITUAÇÃO DE RUA, 2008, p.08 ) 

 

3. DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO 

CONTEXTO DO SUAS 

 

A inclusão de situações de vulnerabilidade, de risco pessoal e social, por violação de 

direitos, na agenda de diferentes políticas públicas é reconhecida como fundamental para a 

materialização do princípio da incompletude institucional. Em sua estrutura de gestão, o 

SUAS explicita a perspectiva do acesso à integralidade da proteção nos diferentes territórios 

do país. Assim, os serviços, programas e projetos de Proteção Social Básica e Especial 
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devem ser organizados, de modo a garantir a integralidade da proteção, considerando as 

seguranças socioassistenciais a serem afiançadas a famílias e indivíduos2. 

O Estado brasileiro, ao reconhecer e garantir à pessoa em situação de rua todos os 

direitos devidos à pessoa humana, com base nos princípios de igualdade e equidade, 

reconheceu que esses direitos ainda não lhes foram totalmente garantidos. Nesse contexto, 

representou um importante avanço, no campo da legislação brasileira, a aprovação da Lei nº 

11.258, de 30 de dezembro de 2005 que alterou o art. 23 da Lei nº 8.742, de 7 de  dezembro 

de 1993, incorporando à LOAS a criação de programas de proteção social às pessoas em 

situação de rua no campo da Assistência Social, o que reafirmou o dever do Estado com a 

proteção social aos cidadãos brasileiros que se encontram em situação de rua no Brasil.   

Apesar das lutas e conquistas históricas da população em situação de rua, não se 

pode negar o longo caminho percorrido para superar o preconceito, a intolerância, a 

negação do direito e as práticas assistencialistas. Nesse ínterim, cabe ressaltar as lutas 

desse segmento para incluir a situação de rua na agenda pública e implementar – conforme 

previsto na Constituição Federal e expresso na Declaração Universal dos Direitos Humanos 

políticas que assegurem a esse segmento o acesso a direitos, pautadas no respeito à 

dignidade da pessoa humana, e que culminaram no Marco Legal de Regulação do 

Atendimento a População em Situação de Rua: 

 2008: Objetivo na Política Nacional para Inclusão Social da População em 

Situação de Rua3; 

 2009: Prevista na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais4; 

                                                 
2
 Em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social por perda ou fragilidade de vínculos  de 

afetividade, pertencimento e sociabilidade; em situação de exclusão social pela pobreza e/ou pelo 
não acesso às políticas públicas; com vivências de situações de violência (física, psicológica, sexual, 
dentre outras); em situação de vulnerabilidades e risco pessoal ou social, por violação de direitos, 
com agravos relativos ao uso de substâncias psicoativas; em desvantagem pessoal e social pela 
precária ou não inserção no mundo do trabalho; que utilizam estratégias e alternativas diferenciadas 
de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social. (NOB/ SUAS/2005) 

 

 
3
 A Política Nacional faz parte do esforço de estabelecer diretrizes e rumos que possibilitem a 

(re)integração destas pessoas às suas redes familiares e comunitárias, o acesso pleno aos direitos 
garantidos aos cidadãos brasileiros, o acesso a oportunidades de desenvolvimento social pleno, 
considerando as relações e significados próprios produzidos pela vivência do espaço público da rua. 
Para tanto, vale-se do protagonismo de movimentos sociais formados por pessoas em situação de 
rua, entre outras ações que contribuam para a efetivação deste processo. 
4
A Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais aponta o Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua, que deve ser ofertado para pessoas que utilizam as ruas como 
espaço de moradia e/ou sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades 
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 2010: consultoria para elaboração de subsídios técnicos sobre a Unidade 

e o Serviço; 

 2010: início do cofinanciamento federal (municípios com + de 250.000 

hab. e DF); 

 2010: Portaria MDS Nº 843: parâmetros para a Unidade; 

 2011: Inclusão no Censo SUAS; 

 2011: Consultoria nacional para o aprimoramento da implantação e 

qualificação do e qualificação do processo de assessoramento e 

acompanhamento; 

 2012: Publicação da Cartilha e das Orientações Técnicas sobre a 

Unidade e o Serviço; 

 2012: Nova expansão cofinanciamento federal para municípios com + de 

200.000 hab. 

 

Esse marco legal prevê se afiançar as seguranças socioassistenciais, as quais 

devem nortear o trabalho com as pessoas em situação de rua no contexto do SUAS. Nessa 

direção deve-se assegurar o acesso dessa população ao conjunto de serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais.  

Destaca-se, neste contexto, que este trabalho parte da perspectiva de entender a 

complexidade e especificidades do trabalho desenvolvido com a população em situação de 

rua, bem como as diretrizes propostas pela PNAS e pela Tipificação Nacional dos Serviços 

Socioassistenciais, inclusive, a estruturação de serviços especializados, especificamente 

destinados e organizados para o atendimento a esse segmento populacional. 

 
 
CONCLUSÃO 
 
 

À guisa de algumas considerações é preciso destacar que os direitos 

socioassistenciais da população em situação de rua no contexto do SUAS, representou de 

fato, um marco legal muito importante e um grande avanço no que diz respeito as 

conquistas legais desse segmento. Assim, o Centro de Referência Especializado para 

                                                                                                                                                         
direcionadas para o desenvolvimento sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos 
interpessoais e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida. Oferece 
trabalho técnico para a análise das demandas dos usuários, orientação individual e grupal e 
encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas que possam 
contribuir na construção da autonomia, da inserção social e da proteção às situações de violência. 
Deve promover o acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e 
provisão de documentação civil. Proporciona endereço institucional para utilização, como referência, 
do usuário. 
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População em Situação de Rua - Centro POP-Cohab se constitui num importante 

mecanismo para atendimento a essa população em São Luís.  No entanto, é preciso ir além 

e ainda há muito que se avançar para se garantir o acesso aos direitos dos usuários, bem 

como o acesso as oportunidades de desenvolvimento social.  

Para além das conquistas legais afiançadas, ainda faltam à População em Situação 

de Rua a efetivação de políticas públicas eficazes, que de fato, confiram dignidade e o 

respeito que é de direito, bem como atendimento digno à saúde, capacitação produtiva, 

moradia alternativa definitiva, geração de trabalho e renda, além de cultura e lazer. 

Historicamente, várias ações têm sido realizadas junto a esta população, cujos resultados 

nem sempre tem surtido os efeitos esperados. Entre elas a disponibilidade precária de 

vários tipos de serviços como: de higiene, alimentação, encaminhamentos para atendimento 

de saúde etc. 

É válido destacar também que o trabalho para ser efetivo e garantir a plena 

satisfação das necessidades deve ser conduzido num processo de articulação com outras 

políticas sociais. Não se pode pensar apenas nas políticas setoriais isoladas, que visam 

apenas determinados aspectos do problema, como só a saúde, ou só a geração de 

emprego e renda, ou só a habitação, na medida em que é preciso considerar este fenômeno 

como complexo e multidimensional. Faz-se necessário dizer que a implementação e a 

manutenção de políticas para este segmento populacional devem abranger trabalhos 

sistemáticos de acompanhamento. 

Espera-se que este trabalho possa de alguma maneira contribuir para o surgimento 

de uma reflexão que leve a produção de discussões e debates e/ou questionamentos em 

relação às condições em que vivem a População em Situação de Rua. Ressalta-se ainda 

que as considerações aqui tecidas não pretendem ser conclusivas, mas destacam pontos 

que podem possibilitar novas reflexões sobre essa temática tão vasta e tão complexa e para 

pesquisas posteriores. 
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