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RESUMO 
 
Este artigo versa sobre umas das expressões mais extremas 
da questão social na contemporaneidade, a saber, pessoas em 
situação de rua e a relação deste segmento com as Políticas 
Públicas. Fruto de uma acurada reflexão bibliográfica traz um 
panorama acerca da Política Nacional para População em 
Situação de Rua e das normativas legais que a 
antecederam, em seguida, empreendemos uma reflexão sobre 
quais os limites que, na atual conjuntura, se interpõem às 
políticas públicas enquanto instrumentos de legitimação dos 
direitos sociais e consolidação da cidadania no universo da 
cidade de Manaus. 
 
Palavras-chave: População em situação de rua. Direitos 
sociais e políticas públicas. 
 
ABSTRACT 
 
This article deals with some of the most extreme expressions of 
social issues in contemporary times, namely, people in the 
streets and the relationship of this segment with the Public 
Policy. The result of an accurate reflection literature brings an 
overview about the National Policy for Homeless Population and 
laws that preceded it, then undertook a reflection on what limits, 
at this juncture, stand to public policies as instruments 
legitimation of social rights and consolidation of citizenship in 
the universe of the city of Manaus. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em meio a um cenário de grandes transformações no mundo do trabalho, da 

tecnologia e da ciência, vemos nossa sociedade caminhar em busca do progresso, do 

desenvolvimento e do crescimento econômico, o que a faz tornar-se, por 

consequência, cada vez mais competitiva e desumana em alcançar tais objetivos. 

Para tanto, temos altos e bilionários investimentos em áreas tecnológicas que 

avançam freneticamente, enquanto, de um lado, o homem vai sendo paulatinamente 

substituído pela máquina em seus postos de trabalho, gerando altos índices de 

desemprego; do outro, vemos a exigência cada vez maior pela qualificação e conhecimento 

das novas tecnologias geradas, relegando para fora quem não as conhecer e se adaptar às 

novas regras impostas pelo mercado. 

Os efeitos disso na vida em sociedade são patentes, pois é inegável que há 

uma grande riqueza produzida socialmente, a qual, todavia, não é distribuída de forma 

equânime. Dessa forma, enquanto a riqueza de muitos se agigantam, cresce 

obstinadamente a estatística de pessoas que sobrevivem com salários mínimos, mais tão 

mínimos que, não obstante a redundância, sequer garante a provisão dos mínimos sociais 

previstos na agenda da política brasileira, quando nos anos 90 se instituí a Lei Orgânica 

de Assistência Social (Lei 8.742 de 12/93). 

O que falar então daqueles que, até mesmo sem este mínimo, vivem ou pelo 

menos sobrevivem em nossas sociedades? Sociedade essa marcada pela extrema 

concentração de renda e profunda desigualdade social, que supervaloriza o capital em 

detrimento do respeito aos direitos de seus cidadãos, os quais, muitas vezes, são alijados 

da participação política e social, ou seja, da própria condição de ser cidadão. 

Assim, cresce em nosso país e cidades, o número de pessoas que sobrevivem 

em situação de miséria. Prova inconteste está numa recente reportagem realizada a partir 

de pesquisas divulgadas pelo IPEA (Instituto de Pesquisas Aplicadas), onde o Amazonas é 

o quinto Estado com maior percentual de miseráveis no Brasil, atrás apenas do Maranhão 

(17,29%), Alagoas (12,34%), Ceará (10,56%) e Bahia (9,96%). De acordo com a 

reportagem, divulgada no final de 2014, o Estado tem 9,7 % da sua população abaixo da 

linha de extrema pobreza, sendo que a média nacional é de 5,2%, com dados referentes ao 

levantamento feito no final de 2013, o que significaria um aumento de 32 mil miseráveis. 

 Dentre esta massa de miseráveis, encontram-se aqueles que nem mesmo um 

teto sobre suas cabeças possuem, restando-lhes apenas uma única saída: a rua. A maioria 

desse contingente se faz presente nas grandes e médias cidades brasileiras, ocupando 

logradouros públicos para morar e sobreviver. É consequência de uma reação em cadeia, 



 

 

                  

relacionado com a reestruturação produtiva, globalização, altos índices de desemprego, 

aumento da informalidade, rebaixamento salarial, uso de drogas, violência urbana etc, 

revelando um quadro político, econômico e social desumano, injusto e destrutivo. 

Assim, morar na rua é o reflexo visível do agravamento exacerbado da 

questão social, a qual deve ser entendida como um fenômeno inerente ao modo de 

produção capitalista, produtor de contradições e desigualdades em nossas sociedades. 

 

2 POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: A EXPRESSÃO PERVERSA DA QUESTÃO 

SOCIAL NA SOCIEDADE CAPITALISTA 

 

Partimos do pressuposto de que a questão social, da qual a população de rua é 

a expressão mais perversa, está intrinsecamente atrelada ao modo de produção capitalista, 

tendo na relação capital versus trabalho o cerne de todas as contradições presentes em 

nossa sociedade, contradições essas responsáveis pelos efeitos nefastos do status quo, do 

antagonismo entre as classes, do arrefecimento das relações sociais, da promoção 

desenfreada de malefícios à reprodução da vida social, gerando o atual estado de mal 

estar social em que nos encontramos. 

Para muitos autores como Ianni (1989), Iamamoto (1999), Santos (2012), 

Yasbek (2012) e Montaño (2012), apenas para citarmos alguns, a questão social é o 

conjunto das muitas expressões de desigualdade que o capitalismo produz, tendo o trabalho 

como a base pilar na construção da vida social, o qual tem seu fruto, que é a produção 

social, monopolizada por uma parte minoritária da sociedade, o que significa dizer que a 

riqueza socialmente produzida não é distribuída de forma equânime. Assim, a acumulação 

do capital cresce obstinadamente em razão proporcional à acumulação da miséria. 

Essas expressões de desigualdade se produzem e reproduzem em vários 

âmbitos: social, político, econômico, cultural e nossa conjuntura sócio histórica mostra que 

nunca receberam a devida atenção para o seu enfrentamento, sendo tratadas como caso 

de polícia com ações moralizadoras, medidas repressivas, paliativas e coercitivas.  

Para termos uma ideia, basta verificarmos como isto se reflete nas leis que 

regiam até pouco tempo o país. Até 2009, a mendicância era considerada uma 

transgressão penal, quando o artigo 60 da Lei de Contravenções Penais (Lei Nº 3.688/1941) 

foi revogado pela Lei 11.983. Até então, mendigar, por ociosidade ou cupidez, constituía-se 

uma contravenção cuja pena poderia ir de 15 dias a 3 meses de reclusão ou, em outros 

casos, ter o acréscimo de uma sexto à um terço da pena. 



 

 

                  

Dessa forma, evidenciamos o caráter perverso do sistema capitalista e a ação, 

por muitas vezes inócua e limitada, das políticas públicas voltadas para este segmento 

populacional. O atual estado em que se encontra a população de rua no país é o resultado 

de uma série de fatores que corroboram para manutenção dessa situação.  

A ineficácia de políticas públicas, que se constitui como negligência do poder 

público em garantir a esses cidadãos condições de reinserção social e construção de novos 

projetos de vida, o desenvolvimento de novas técnicas e exigências de trabalho gerando 

perdas de emprego e baixa qualificação profissional, enfim, as causas relacionadas são 

multifatoriais e vai desde questões relacionadas ao trabalho, migração até mesmo 

drogadição. 

Não se trata, portanto, de um fenômeno conjuntural ou específico de 

determinados contextos; mas, sim, do efeito da histórica desigualdade capitalista, da 

dicotomia da sociedade em classes e apropriação injusta da riqueza socialmente produzida. 

Como analisa Montaño (2012,p. 280) ao afirmar que: 

 

 
A questão social, como fenômeno do modo de produção capitalista, constitui-
se da relação capital-trabalho, a partir do processo produtivo, suas 
contradições de interesses e suas formas de enfrentamento e lutas de 
classes. Expressa a relação entre as classes (e seu antagonismo de 
interesses) conformadas a partir do lugar que ocupam e o papel que 
desempenham os sujeitos no processo produtivo. 

 

 

Por isso, vemos hoje o desmantelamento de muitos direitos que, mediante lutas 

trabalhistas no decorrer dos séculos, configuraram-se num processo de construção do 

sistema de proteção social. Emerge um “Estado Mínimo” que minimiza e nega os direitos, as 

necessidades básicas, sociais e de proteção; ignora as desigualdades e relativiza a pobreza. 

Todas essas contradições inerentes ao capitalismo incidem diretamente sobre as políticas 

sociais, que para Coutinho (1999, p. 52) são os instrumentos pelos quais se materializam 

os direitos sociais e, portanto, a cidadania. 

Todavia, no atual contexto de globalização, observa-se a adoção de medidas 

neoliberais que impõem ao Estado o enxugamento dos gastos públicos no âmbito social, a 

partir disto, indagamo-nos, então: de que forma as políticas sociais podem se concretizar 

para atender às necessidades mais prementes da população que dela necessita e colaborar 

para viabilizar os direitos sociais, sem perder seu caráter publico e universal? 

 

3 UM BREVE ENFOQUE NA POLÍTICA NACIONAL PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 

DE RUA 



 

 

                  

 

No ano anterior à promulgação da Política 7053 de 23 de dezembro de 2009, 

realizou-se uma pesquisa nacional com a população de rua, objetivando não apenas 

mensurar dados quantitativos, mas, sobretudo, e principalmente, delinear quais as principais 

características desta população e vulnerabilidades que compõem sua realidade, a fim de, a 

partir das informações coletadas, ter-se parâmetros para a construção e orientação de 

políticas publicas voltadas para este segmento da sociedade. 

Em anos anteriores já ensaiavam alguns debates e encontros sobre tal 

questão, como vimos anteriormente. Conforme Wanderley (1997), uma problemática se 

transforma efetivamente em questão social, quando é percebida e assumida por um setor da 

sociedade, que tenta por algum meio equacioná-la, torná-la pública, transformando-a em 

demanda política. 

Dessa forma, todos os encontros e decretos anteriores à promulgação da 

política, tinham por alvo prioritário dar a visibilidade social e política que a população de rua 

precisava. Para tanto, foi de extrema importância a participação do Movimento Nacional da 

População de Rua (MNPR): movimento social formado por pessoas em situação e trajetória 

de rua, surgido após uma chacina na praça da Sé em São Paulo, onde sete pessoas foram 

brutalmente assassinadas, seguidos de muitos outros atos de violências, como o caso do 

índio Gaudino que fora queimado, com repercussão internacional e também dos 22 

moradores de rua assassinados no Estado de Alagoas, no ano de 2010, sem contar todos 

os atos de violência gratuita que não aparecem nos telejornais. 

Assim, no ano de 2005, há o I Encontro Nacional deste segmento, onde se 

discute sobre a necessidade de uma política específica para esta população, culminando, 

em 2006, com o decreto que institui oficialmente o GTI (Grupo de Trabalho Interministerial), 

composto por vários ministérios, como o de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 

das Cidades, Saúde, Trabalho e Emprego, Secretaria Especial de Direitos Humanos etc, 

sem contar, é claro, da indispensável participação do Movimento Nacional de População de 

Rua e Pastoral do Povo da Rua. 

A partir de todas as reflexões e discussões, bem com dos resultados obtidos na 

própria pesquisa nacional, foi possível instituir a Política Nacional, a qual definiu a população 

de rua como sendo: 

 
grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, 
os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de 
moradia regular, que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas 
como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, 
bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como 
moradia provisória. (MDS, 2009, p. 01) 
 



 

 

                  

 

A Política visa ainda estabelecer diretrizes e rumos que possibilitem a 

reintegração dessas pessoas ao núcleo familiar e comunitário, o acesso aos direitos sociais 

mediante participação nos programas sociais, a fim de dar-lhes oportunidades de 

desenvolvimento humano e social, bem como a produção de informações que contribuam 

para o aprimoramento da atenção a esse segmento nas diversas políticas públicas. 

Dessa forma, a inclusão da população de rua em programas de transferência de 

renda como o BPC e Bolsa Família, como preconizado na Política, são de extrema valia 

porque colaboram para atenuar os efeitos da extrema pobreza e aperfeiçoar o sistema de 

proteção social. 

Todavia, além de muitas vezes os valores repassados serem ínfimos se 

comparado a real necessidade dos beneficiários, não se pode parar apenas no âmbito 

econômico, pois como já vimos os fatores de ida à rua são multifatoriais, sendo, portanto, 

indispensável adoção de práticas de atenção que fomentem a intersetorialidade entre as 

Políticas Sociais e não ações isoladas, que contemplem apenas a geração de trabalho e 

renda, ou apenas habitação ou saúde etc. 

Assim, embora teoricamente as políticas sociais tragam em si uma série de 

diretrizes, princípios e objetivos para o enfrentamento das inúmeras expressões da questão 

social, no âmbito da implementação, tornam-se, muitas vezes, morosas e residuais. Mas, 

por qual ou por quais motivos, elas não conseguem desenvolver e promover tudo quanto 

propõem se partem de todo um planejamento para sua execução e intervencionismo do 

Estado? 

Para Simonsen (1977), o ponto crucial a se considerar, que norteia todo o 

processo de exequibilidade, está entre o bom e o mau intervencionismo, pois nestes 

meandros está um Estado pautado numa lógica neoliberal, colocando numa arena de 

conflitos a relação das politicas sociais com o capitalismo, pois se estas trazem consigo 

propostas de emancipação e dignidade humana, o status quo as limita, tornando-as 

extremamente residuais. 

Assim sendo, é no âmbito da implementação que o cerceamento se dá, pois as 

mesmas quase sempre não dispõem de verbas suficientes, os profissionais que trabalham 

na linha de frente carecem de recursos financeiros, duma infraestrutura adequada, dentre 

inúmeros outros motivos limitadores. Segundo Silva (2009) a esses entraves somam-se: a 

falta de articulação entre as políticas sociais, metodologias inadequadas dos programas, 

falta de habilidade e capacitação dos servidores para lidarem com o público-alvo. 

Vemos, então, o quanto já se avançou em termos de políticas públicas para a 

população em situação de rua, que hoje tem sua visibilidade reconhecida através de uma 



 

 

                  

política específica, porém, é inegável a falta de articulação e os entraves institucionais à 

plena realização dos objetivos elencados nas mesmas, o que se constitui como um dos 

principais fatores limitadores no que se refere à efetivação dos direitos. 

 

3.1 A relação da população em situação de rua com as políticas públicas: limites, desafios e 

possibilidades na cidade de Manaus. 

 

Das considerações até aqui realizadas, o que se busca é desenvolver uma 

análise detalhada acerca das políticas públicas para a população em situação de rua, 

compreendendo-as como conquistas no que se refere a “concretização de direitos de 

cidadania conquistados pela sociedade e amparados pela lei” (Pereira, 2009), porém, ainda 

com muitos desafios pela frente para responder à complexidade desta expressão da questão 

social. Para isto, partimos da política de Assistência Social no Brasil até a promulgação da 

Política Nacional para População em Situação de Rua, em 2009, numa trajetória constituída 

por avanços e recuos, permeada por limites e possibilidades. 

É a partir de nossa carta magna que tem início em nosso país a construção de 

um processo democrático, em que os direitos sociais passam, de fato, a serem 

considerados. Direitos esses preconizados em nossa Assistência Social, incluídas na 

Seguridade Social e regulamentada pela LOAS (Lei Orgânica de Assistência Social) que em 

dezembro de 1993, a partir dos artigos 203 e 204 da Constituição Federal, reconhece a 

Assistência Social como política pública, direito do cidadão e dever do Estado, além de 

garantir a universalização dos direitos sociais. 

Dessa forma, partindo da CF/88 até a inserção da Assistência no âmbito da 

Seguridade, em 1993, temos um grande avanço, pois a partir dessa inserção a mesma se 

configura como política de proteção social articulada a outras políticas do campo social 

voltadas à garantia de direitos. Há ainda uma mudança significativa no conceito de 

assistência social, que agora passa a ser vista como política pública, não obstante seus 

limites, e não mais como mero assistencialismo, benesse ou filantropia. 

Algumas normativas voltadas especificamente para pessoas em situação de 

rua seguiram-se após o reconhecimento da Assistência como política púbica, a partir da 

LOAS em 1993. Porém, antes de as citarmos, merece destaque a Política Nacional de 

Assistência Social de 2004 (aprovada pela resolução n. 145, de 15 de outubro de 2004, do 

Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS e publicada no DOU de 28/10/2004) que 

expressa as deliberações da IV Conferência Nacional de Assistência Social, realizada em 



 

 

                  

Brasília em dezembro de 2003, colocando-se na perspectiva da materialização das diretrizes 

da LOAS e dos princípios enunciados na Constituição Federal. 

Tal política traz consigo profundas mudanças, pois além de romper com a visão 

conservadora de assistência, reafirma a necessidade de articulação entre as demais 

políticas, como forma de enfrentamento às expressões da questão social. Amplia ainda o 

conceito de usuário da assistência social, incluindo, de acordo com a LOAS, não apenas 

aqueles considerados inaptos para o trabalho, mas também, a massa de desempregados e 

subempregados que, embora aptos ao trabalho, encontram-se em situação de 

vulnerabilidade e risco social. 

Assim, a PNAS visa superar a fragmentação presente na abordagem por 

segmentos (crianças, idosos, a população em situação de rua, etc...), e trabalhar com: 

 
 

Cidadãos e grupos que se encontram em situações de vulnerabilidades e 
riscos, tais como: famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos 
de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades 
estigmatizadas em termos étnicos, cultural e sexual; desvantagem pessoal 
resultante de deficiência; exclusão pela pobreza ou no acesso às demais 
políticas públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de 
violência advindas do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária 
no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas 
diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal ou 
social. (PNAS, 2004, p. 27) 
 

 

Em dezembro de 2005, a LOAS passa por uma alteração, no que se refere à 

inclusão da obrigatoriedade da formulação de programas de amparo à população em 

situação de rua, por meio da Lei 11.258. No mesmo ano, ocorre o I Encontro Nacional para 

discussão sobre este segmento social, a partir do qual, institui-se o Decreto de 25 de 

outubro de 2006, que constitui o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), com a finalidade 

de elaborar estudos e apresentar propostas de políticas públicas para a inclusão social da 

população de rua. 

Em 12 de dezembro de 2006, o MDS lança a Portaria n. 381, que prevê o 

cofinanciamento de serviços continuados de acolhimento institucional para população de 

rua, com municípios com mais de 250 mil habitantes. Durante 2007 e 2008, realiza-se a 

Pesquisa Nacional para mensuração em dados estatísticos dessa população e, finalmente, 

no ano de 2009, promulga-se a Lei 7053 de 23 de dezembro de 2009, instituindo a Política 

Nacional para População em Situação de Rua. 

Consideremos, então, que a partir desta trajetória temos um processo de 

construção dos direitos sociais para população de rua, porém, será que eles são, de fato, 

efetivados e alcançam o que se compreende por cidadania? Para Coutinho cidadania é 

(1999, p. 52): 



 

 

                  

 

capacidade conquistada pelos indivíduos, ou (no caso de uma democracia 
efetiva) por todos os indivíduos, de se apropriarem dos bens socialmente 
criados, de atualizarem todas as potencialidades de realização humana 
abertas pela vida social em cada contexto historicamente determinado. Não é 
dada aos indivíduos de uma vez para sempre, mas é resultado de uma luta 
permanente, travada quase sempre a partir de baixo, das classes 
subalternas, implicando um processo histórico de longa duração. 
 
 

A partir de tal conceito percebemos que, infelizmente, tal cidadania não foi e 

nem é promovida em sua totalidade. Ao que parece, cada passo dado à frente, dois são 

dados para trás, pois ainda conforme Coutinho (1999), no mundo moderno, hegemonizado 

pela burguesia, os direitos sociais por muito tempo foram negados sob o pretexto de que 

fomentariam a preguiça, violariam as leis de mercado, além de manterem os homens 

prisioneiros da tutela de um poder estatal autoritário e paternalista. Assim, não é de se 

estranhar que hoje esses mesmos direitos voltem a ser negados, teórica e praticamente, 

pelos expoentes do chamado neoliberalismo. 

Como exemplo, tomemos o caso da Portaria MDS n. 381 de 12/12/2006, que 

prevê serviços de acolhimento para este segmento social. Desde sua promulgação, 

objetivava-se instituir em todo o território nacional Centros de Referência Especializados de 

Assistência Social para Moradores de Rua – CREAS POP. De acordo com os dados do 

MDS, até o ano de 2012, foram instituídos 153 unidades em 117 municípios da Federação. 

Em Manaus, por exemplo, temos apenas um destes, situado no centro da cidade, que 

atualmente está com o cadastro de 886 pessoas em situação de rua, porém não 

funcionando em regime de acolhimento. 

Ainda de acordo com o MDS, dentre seus objetivos institucionais, destaca-se: 

acesso aos direitos socioassistenciais, mobilização e participação social, trabalho em rede, 

contribuir para a (re) construção de novos projetos de vida e promover ações para 

reinserção familiar e comunitária. 

Em observação assistemática, a partir de visitas realizadas às Instituições 

Sociais em Manaus, voltadas para população de rua, dentre as quais o Centro POP 

Presidente Vargas é a principal, pôde-se constatar o não alcance de alguns dos objetivos 

elencados, simplesmente porque não há um trabalho em rede que abarque a construção 

para novos projetos de vida e reinserção familiar. Por exemplo, a maioria das pessoas que 

estão nas ruas de Manaus, faz uso de substâncias psicoativas e, em decorrência disso, 

romperam os vínculos familiares, por vontade própria ou por abandono da própria família. 

Não há por parte da Secretaria de Assistência Social o desenvolvimento de nenhum 

programa que, ao retirar tais pessoas das ruas, as encaminhe para serviços de 

acolhimento voltado ao tratamento da drogadição.  



 

 

                  

Muito embora no ano de 2014 tenha sido inaugurado o Centro de Reabilitação 

em Dependência Química Ismael Abdel Aziz, com capacidade para 100 internos e com 

tempo de internação de três meses, indagamo-nos: apesar da oferta expressiva de vagas, 

três meses será tempo suficiente para indivíduos que geralmente estão há anos no vício se 

recuperarem? E a partir de quando pessoas em situação de rua serão encaminhadas para 

esta instituição? 

Há que se ressaltar ainda, embora de forma sucinta, a presença de muitas 

instituições religiosas de cunho católico, evangélico e espírita, que também realizam 

algumas ações de atendimentos voltados à população de rua, principalmente distribuição de 

alimentos e roupas. Das instituições filantrópicas católicas visitadas, apenas a Comunidade 

Nova Aliança realiza um trabalho de atendimento deveras semelhante ao do Centro POP, 

como: retirar e guardar documentos, distribuição de alimentos, tendo um diferencial, que é a 

inserção do público-alvo em projetos de geração de renda, as quais estão permeadas pela 

doutrina religiosa. 

Pelo que vemos, infelizmente, tanto no âmbito público quanto filantrópico, as 

ações estão voltadas mais especificamente para a satisfação das necessidades imediatas, 

do que para um acompanhamento permanente de saída das ruas. E quando isto ocorre, 

certamente é ínfimo se comparado àqueles que na rua permanecem sendo alvo de todos os 

vícios e vicissitudes existentes neste universo. 

Porém, espera-se, de fato, que sejam as Instituições Públicas a promover as 

mudanças sociais que tanto se almejam para este público alvo, afinal de contas, são nelas 

que se implementam e desenvolvem os objetivos e diretrizes das políticas públicas ou pelo 

menos assim deveria ser. Silva (2009) nos diz que as políticas em si mesmas não são 

capazes de eliminar as desigualdades sociais e assegurar a realização plena da cidadania, 

todavia, quando reconhecidas legalmente e implementadas como direitos e numa 

perspectiva universalizante, possibilitam avançar na direção da igualdade de direitos. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A legislação brasileira antes do advento da Política Nacional para População de 

Rua, não detinha nenhum mecanismo legal que detivesse um olhar mais cuidadoso para o 

reconhecimento das necessidades sociais da população de rua, pois eram citados em uns 

poucos artigos ou parágrafos, mas nada que os contemplasse em sua totalidade e 

complexidade. 



 

 

                  

Historicamente, a atenção dada pelo poder público pautava-se em práticas de 

repressão, onde o indivíduo era criminalizado por sua condição de rua, estigmatizado como 

vagabundo, malandro, marginal e também políticas higienistas, onde o mesmo era retirado 

da rua, quase sempre sem o seu consentimento, para não macular com sua presença 

inoportuna e suja certos lugares privilegiados e elitistas da cidade. 

O morador de rua se torna, assim, depositário de inúmeros estigmas e visões 

negativas de uma sociedade egoísta e individualista, em que a competição se sobrepuja à 

cooperação, pois falta à sociedade o entendimento de que ninguém está na rua 

simplesmente porque planejou isso para si, há toda uma trajetória de vida e social a ser 

levada em consideração quando tratamos dessa questão. 

Vemos, portanto, que a população em situação de rua se configura como a 

expressão mais perversa da questão social, pois são indivíduos que sem trabalho e 

moradia, seguem à margem do processo produtivo, alijados das condições de suprir a 

própria sobrevivência, fazendo da rua o meio para tal. Seguem sendo alvo de ações 

caritativas, realizada por instituições religiosas, louváveis até, mas que, todavia se resumem 

a algumas ações residuais. Também possuem uma Política, a qual tem como objetivo 

principal a reorganização dos projetos de vida, mas, por que seu alcance é tão parco? 

Lança-se, pois, os seguintes questionamentos: como a Política alcançará sua 

efetividade se não houver mecanismos concretos que corroborem para o processo de saída 

das ruas e, portanto, construção de novos projetos de vida? Como trabalhar a recuperação 

destes sujeitos que, em sua maioria, rompem os vínculos familiares, por inúmeros motivos, 

mas, sobretudo e principalmente, por estarem imersos em vícios como alcoolismo e 

drogadição, se inexistem instituições públicas para acolhê-los, e, quando há, em número 

insuficiente para abarcar tamanha demanda? E, o mais importante, quais medidas, de fato, 

promoverão a articulação intersetorial das políticas publicas para o atendimento da 

população em situação de rua?  

Estas indagações são passiveis de respostas concretas, desde que haja 

predisposição e empenho político em enfrentar as infindáveis problemáticas sociais geradas 

pelo status quo. E, embora envoltos numa estrutura ideológica nefasta que lança seus 

tentáculos perversos sobre a teia da vida social, gerando uma massa cada vez maior de 

excluídos, miseráveis, sobrantes, supranumerários, desfiliados ou como queiramos 

conceber teoricamente as vítimas deste sistema, não podemos desacreditar das mudanças, 

pois quando não se tem esperança no futuro, apenas se reproduz o passado! 
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