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RESUMO 

 Este trabalho objetiva apresentar e lançar operadores analíticos sobre o 
atendimento às pessoas adultas em situação de rua no município de 
Belém/PA, especificamente, dentro da modalidade acolhimento institucional, 
que integra a Proteção Social Especial de Alta Complexidade. Buscamos 
ainda discutir a emergência deste segmento “população de rua”, discutindo 
as práticas de gestão da vida desses indivíduos, considerando os estudos de 
Michel Foucault e ainda as estratégias prescritas e regulamentadas através 
do Sistema Único de Assistência Social. 

Palavras-chave: pessoa em situação de rua, acolhimento institucional e 

governo de condutas. 

 

ABSTRACT 

This paper aims to present and launch analytical operators on compliance 
with the adults on the streets in the city of Belém / PA , specifically, within the 
residential care system, which integrates the Special Social Protection of high 
complexity . We seek to further discuss the emergence of this segment " 
street people " , discussing the life of the management practices of these 
individuals , considering the studies of Michel Foucault and even the 
prescribed strategies and regulated by the Unified Social Assistance . 

Keywords: person on the streets , residential care and conduct of 

government. 
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INTRODUÇÃO 

 

O estabelecimento da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) 

reconheceu à atenção a população em situação de rua, no âmbito do Sistema Único da 

Assistência Social (SUAS). Para a PNAS, esta parcela da população é considerada em 

situação de risco, por ter direitos violados e encontrar-se em situação de vulnerabilidade 

social, portanto, sendo atendido por meio da Proteção Social Especial de Alta 

Complexidade. 

A Política Nacional para a População em Situação de Rua foi instituída por meio 

do Decreto de nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009. Nesta política estão previstos 

princípios, diretrizes, objetivo, bem como orienta sobre o processo de reordenamento dos 

serviços de acolhimento institucional para este segmento. Com estes parâmetros 

normativos, atuar junto ao usuário que se encontra em situação de rua tem se constituído 

como um desafio, na medida em que implicam na promoção destes indivíduos como sujeitos 

de direito, mas também implica operar num estreito campo de correlação de forças. 

A parir dos estudos de Michel Foucault (2009a, 2009b), entendemos a Política 

de Assistência Social como uma biopolítica, já que, ao mesmo tempo que esta estratégia 

política garante a proteção e alguns direitos aos indivíduos por ela atendidos, os controlam e 

os disciplinam com objetivo de diminuir os perigos que este segmento populacional 

representa a ordem estabelecida.  

 Neste ensaio, buscaremos dar visibilidade as práticas biopolíticas de 

atendimento às pessoas em situação de rua que tem sido desenvolvida na Casa Abrigo para 

Moradores de Rua – CAMARII, vinculada a Fundação João Paulo XXII, órgão De gestão da 

Assistência Social do Município de Belém, no estado do Pará. Para isto, inicialmente, 

realizamos uma breve discussão sobre a produção de processos de desfiliação social 

(CASTEL, 2008) e a população em situação de rua. Em seguida, discorremos sobre a 

emergência da noção de perigo vinculada a rua e aqueles que nela circulam, bem como, o 

surgimento do biopoder, como técnicas de poder voltadas à vida da população, no século 

XIX. E por fim, lançamos algumas problematizações acerca do atendimento ofertado à 

pessoa em situação de rua no espaço de acolhimento institucional CAMARII, a partir da 

referencial teórico proposto. 

 

 



 

 

 

1. PROCESSOS DE DESFILIAÇÃO SOCIAL E A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 

RUA 

 

Castel (2008) ao estudar os processos de exclusão sociais contemporâneos, 

afirma que a fragilização dos sistemas de seguridade social, tem produzido processo de 

desfiliação social. Ao conceituar a população em situação de rua, o Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome (2008), considera que esta também está sujeita 

a processos de desfiliação social:  

 
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 (p.9, grifos nosso) 

 

As pessoas que se encontram em situação de rua são sujeitos singulares, 

únicos, que possuem certos “modos de viver”, atravessados pelos efeitos perversos do 

neoliberalismo, os quais não se restringem apenas a aspectos econômicos, conforme 

aponta Bauman (2013): 

 

Precisamos agora estender o tema da desigualdade para além da área 
equivocadamente limitada da renda per capta; ela deve se ampliar até a 
atração fatal e recíproca entre pobreza e vulnerabilidade social, corrupção, 
acumulação de perigos, assim como humilhação e negação da dignidade; ou 
seja, até os fatores que moldam as atitudes e a conduta e que são 
responsáveis pela integração (ou, de modo mais correto, nesse caso, 
desintegração) de grupos, fatores que depressa crescem em volume e 
importância na era da informação globalizada (p. 31). 
 

 

São múltiplas as variáveis que levam um indivíduo a habitar o espaço da rua. 

Morar na rua implica em rupturas, quebra de vínculos familiares, afetivos. Implica ainda 

afastar-se daquilo que foi definido curva de normalidade, do que consideramos como regras 

pré estabelecidas para viver em sociedade. 

 

Ao tomar a rua como uma territorialidade própria, que mescla as fronteiras 
entre o cotidiano privado e público, o morador de rua estabelece, taticamente, 
um “contra-uso, que subverte o espaço regulado e propicia a formação de um 
“lugar” de fronteiras espaciais e políticas marcadas em relação de oposição e 
enfrentamento à ordem urbana, a qual insiste na regulação dos fluxos 
liminares que percorrem o espaço urbano. (FRANGELLA, 2010, p. 102). 

 



 

 

 

O status de “morador de rua” em grandes metrópoles engendra, em diferentes 

níveis, seja social, econômico, político e cultural, em uma ruptura de laços. Esse 

acontecimento é marcado por um processo de desterritorialização que gera profundas 

transformações nas ações, percepções e vivências desses sujeitos no espaço urbano 

(BOBAINA, 2011). 

 

No caso das populações de rua, a territorialidade assume uma enorme 
importância para a compreensão desses sujeitos e de sua condição de 
marginalização nos espaços públicos. Essa relação, articulada de modo 
indissociável ao território, funciona principalmente como instrumento para 
existência e resistência simbólica e imaterial desses indivíduos, em que as 
inter-relações homem-espaço e toda sua complexidade apresentam ainda 
mais sentido e dão forma ao território que está sendo construído, idealizado 
ou desejado permanentemente por um sujeito ou por uma coletividade em 
relação as suas vidas (BOBAINA, 2011, p. 148). 

 

A população em situação nem sempre foi tida como uma “questão social”. Como 

nos mostra Melo (2014):  

 

“termos como “mendigo”, “bêbado”, “pedinte”, “vagabundo”, sempre foram 
usadas para denominar indivíduos privados tanto de condições de vida 
mínima, quanto de visibilidade política. Esses termos expressam um 
entendimento de que a vida na rua seria um problema privado, sem interesse 
coletivo. Mas a atuação de entidades sociais, principalmente religiosas, 
permitiu construir uma percepção de coletividade a pessoas sob tais 
condições de vida e permitiu que se iniciasse um processo de publicização 
deste grupo. (p.187). 

 

 

2. A RUA E OS SUJEITOS DESVIANTES: GESTÃO BIOPOLÍTICA DOS CORPOS E 

DOS ESPAÇOS. 

 

Os estudos de Foucault (2007, 2009a) sobre as práticas penais, judiciárias e 

médicas dos séculos XVIII e XIX apontam que o surgimento da noção de perigo, vinculada a 

alguns segmentos populacionais e espaços sociais, é concomitante e possui estreita relação 

com a emergência de novas formas de técnicas de poder. É neste momento em que se 

fabrica uma “cultura do perigo”, em que os perigos cotidianos são constantemente 

lembrados e o sentimento de medo é permanentemente incentivado. A teoria das teorias 

sobre as classes perigosas, a qual identificam as classes populares e suas formas de 



 

 

 

organização como potencialmente insidiosas, põe em circulação uma série de ações de 

caráter filantrópico para a moralização destas classes, como a substituição dos costumes 

considerados desviantes por um sistema de código e o aprendizado e treinamento para a 

docilização do trabalho, para estabilidade da habitação e da família (FOUCAULT, 2007). 

Foucault (2009 a) nos mostra que, até meados do século XVIII, nas sociedades de 

soberania, o soberano detinha o poder de vida e morte de seus súditos, ou seja, o poder de 

“fazer morrer e deixar viver” qualquer individuo a partir de seus interesses. No entanto, no 

final deste mesmo século, a vida engendra o calculo de uma economia política dos corpos, 

possibilitando a emergência de dispositivos outros que passariam então a “fazer viver e 

deixar morrer”. A disciplina e a biopolítica são apontadas como tecnologias de poder que 

objetivam a expansão da vida. O desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de 

técnicas agrícolas, a expansão demográfica e o controle da peste, que possibilitaram 

diminuir a ameaça da morte e construir “um relativo domínio sobre a vida” são fatores que 

possibilitaram o surgimento dessas novas tecnologias (FOUCAULT, 2005b). 

Em época de expansão do capitalismo industrial, as disciplinas formadas pelo 

conjunto de diversos dispositivos técnico-políticos, criam uma anátomo-política do corpo, 

que o manipula e o modela, corrigindo-lhes possíveis falhas e operando sobre pequenos 

detalhes. Transforma, assim, os corpos em úteis economicamente, todavia, politicamente 

dóceis.  Já as técnicas biopolíticas atuam sobre os fenômenos da população, buscando 

expandir a saúde e a riqueza da mesma. Com base em saberes como a da estatística, a 

biopolítica transforma os fenômenos da população em taxas, utilizadas para planejar 

intervenções sobre o conjunto desta e melhor gerir os riscos. 

A política de saúde desenvolvida, desde o século XVIII, na Europa, constitui-se em 

uma política privilegiada para investir o corpo de estratégias disciplinares e também 

biopolíticas. A medicina social priorizou ações em duas direções: a primeira, voltada para a 

medicalização da família, com foco na infância, sob a qual se destinaram diversas 

prescrições para a produção de um corpo sadio. A segunda investiu na higiene “como um 

regime das saúdes da população” e foi destinada aos espaços urbanos considerados focos 

de perigo sanitário.  

O dispositivo de periculosidade foi fabricado por estes saberes médicos em 

articulação com os saberes jurídicos, o que significa que os indivíduos passaram a ser 

avaliados ao nível de suas virtualidades, ou seja, não pelos seus atos, mas por aquilo que 

poderão fazer. As pessoas das classes populares foram e tem sido consideradas perigosas, 



 

 

 

por se entender, numa lógica higienista, que estão “naturalmente” mais propensas a toda 

sorte de desvios morais e crimes. 

No Brasil, toda a preocupação higienista sobre as cidades e os indivíduos 

emerge em fins do século XIX, com a instalação da Primeira República (1889 a 1930). De 

acordo com Sevcenko (1998), neste período, as transformações ocorridas neste período, na 

Europa, com a expansão do capitalismo e dos processos de mundialização da economia, 

proporcionados pela chamada Revolução Técnico-Científica, impactaram também as 

antigas colônias, vistas ainda como fornecedoras de matéria-prima. Nestes lugares, ainda 

predominavam costumes relacionadas com as antigas formas de capitalismo colonial, 

considerados ultrapassados, que precisavam ser modificados para as novas demandas do 

capitalismo. 

A elite republicana, que conduziu os primeiros anos de República no país, 

assumiu uma plataforma de modernização, com adoção de diretrizes científicas, importadas 

dos Estados Unidos e da Europa. A Abolição da Escravatura, a imigração intensiva de 

trabalhadores estrangeiros e a conseqüente adoção de relações assalariadas foram 

algumas das medidas tomadas para inserir o Brasil no processo civilizatório europeu 

(Sevcenko, 1998). Para esta elite havia, contudo, um segmento da população que 

atravancava este processo de modernização: a existência de uma população miserável e 

considerada pouco “civilizada” e “disciplinada”.  

Conforme Rizzini (2011), o mundo do trabalho servia de marco de referência 

para diferenciar os indivíduos das classes populares. O hábito do trabalho era considerado 

uma virtude moral a ser conservada pelos cidadãos. Distinguiam-se, assim, os 

“trabalhadores disciplinados” dos “ociosos e vadios”. Certamente, nesta lógica de divisão 

binária, todos aqueles que viviam em situação de rua, eram enquadrados pelo olhar 

higienista como tomados pelo vício da vagabundagem. 

O  Estado em aliança com saber médico, tomou medidas de higienização urbana 

e de moralização das classes sociais, com fins de enquadrar a população nos processos de 

normalização social. Um intenso processo de reforma urbana e saneamento foi realizado 

nas principais metrópoles do país, no século XIX, a fim de acabar com os riscos sanitários. 

Paralelamente a isto, “a medicina social prescrevia também novos hábitos (‘civilizados’) de 

vida, novos costumes, combatia a desordem relacionando-a à doença, oferecendo-se ao 

Estado como fundamento de uma política social racional e tecnicamente orientada” 

(RAUTER, 2003, p. 22-23). 



 

 

 

 

3. DA CHEGADA NO SERVIÇO AO ATENDIMENTO: HISTORICIZANDO O 

PERCURSO. 

 

O atendimento à população em situação de rua integra uma gestão de riscos, 

onde diversos saberes são acionados no intuito de operar uma higienização urbana,e 

simultaneamente fazendo viver estes indivíduos. 

É importante destacar, como aponta Bauman (2013) que: 

 

Numa sociedade moderna “normal”, a vulnerabilidade e a insegurança 
existencial, além da necessidade de viver e agir sob condições de profunda e 
inescapável incerteza, são garantidas pela exposição dos interesses da vida 
a forças de mercado sabidamente caprichosas e endemicamente 
imprevisíveis. Exceto pela tarefa de criar e proteger as condições jurídicas 
das liberdades de mercado, o poder político não precisa contribuir para a 
produção de incerteza e para o resultante estado de insegurança existencial; 
os caprichos do mercado são suficientes para minar os alicerces da 
segurança existencial e manter pairando sobre a maioria dos membros da 
sociedade o espectro de degradação, humilhação e exclusão social (p.70). 

 

A efetivação de políticas públicas a nosso ver, racionaliza esse tipo de gestão. 

Em nome da proteção da vida, das condições de vida esses mecanismos de controle são 

acionados. 

 

Neste sentido, as situações de vulnerabilidade e desigualdade social, 
produzidas no âmbito da economia capitalista, aparecem como importantes 
para o desenvolvimento de políticas públicas sociais que visam minimizá-las. 
Portanto, tais condições imprimem uma demanda por políticas públicas, 
constituindo um campo sobre o qual irão desempenhar função relevante 
sobre a vida destes sujeitos (SILVA, W.; HÜNING, S: 2013, p.52). 

 

 
A Assistência Social, enquanto política pública é forjada para dar conta da 

gestão da pobreza, e através dela algumas vidas são potencializadas. Desta forma é 

possível então capturar os indivíduos desviantes, no caso deste estudo, o segmento 

“população em situação de rua”, através do discurso da garantia de direitos. 

Partindo desta premissa, no âmbito legal temos a Tipificação dos serviços 

Sociassistenciais, um instrumento normativo e organizador do SUAS em níveis de proteção, 

recomendações quanto à oferta de serviços de acolhimento institucional. Já  o Decreto nº 

7.053 de 23 de dezembro de 2009 instituí a Política Nacional para pessoas em situação de 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.053-2009?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEC%207.053-2009?OpenDocument


 

 

 

rua. Esses instrumentos normativos, somados a diversos outros6, tem orientado gestores e 

trabalhadores do SUAS no que pese a execução deste serviço. 

No município de Belém atualmente existem 2 espaços de acolhimento 

institucional para pessoas adultas em situação de rua: CAMAR I, com capacidade máxima 

para acolhimento de 50 pessoas somente do sexo masculino e CAMAR II, que atende 

mulheres e famílias. Neste trabalho, nos deteremos ao espaço CAMAR II, tendo em vista 

que é nele que atuam os autores deste ensaio. 

A Casa Abrigo para moradores adultos de rua – CAMARII foi inaugurada em 

setembro de 2014 pela Prefeitura Municipal de Belém. Conta com uma equipe 

multiprofissional formada por 01(um) Coordenador, 02(dois) assistentes sociais, 01(uma) 

psicóloga, 9 (nove) educadores sociais, 03 (três) agentes de copa e cozinha e  01 (um) 

auxiliar administrativo. 

O serviço disponibiliza 28 vagas, atendendo prioritariamente mulheres e famílias. 

O tempo para permanência no espaço deve ser temporário7. No entanto, essa permanência 

tem sido avaliada pela equipe psicossocial considerando as demandas apresentadas, 

principalmente, no que se refere à situação de saúde do acolhido; além das demais 

demandas/encaminhamentos necessários à rede de serviços socioassistencial e 

intersetorial que nem sempre ocorrem dentro do prazo previsto. 

A porta de entrada do serviço ocorre através de encaminhamento institucional 

realizado pelo Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua - 

Centro POP, Centro de Referências Especializado da Assistência Social - CREAS e em 

alguns casos, dos serviços na área da Saúde e de Conselhos de Direitos. Durante os 6 

meses de funcionamento deste CAMAR II, somente uma pessoa foi acolhida via demanda 

espontânea. No que se refere ao perfil de pessoas atendidas, ainda que a Tipificação dos 

serviços Sociassistenciais estabeleça a faixa etária de 18 a 59 anos, neste período, foi 

acolhida 1 (uma) pessoa idosa e 2 (duas) pessoas com transtorno mental. Quanto ao 

atendimento, ao adentrar no espaço o usuário é acolhido pela equipe psicossocial, formada 

                                                           
6
 Na página virtual: http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/pse-

protecao-social-especial/populacao-de-rua/populacao-em-situacao-de-rua pode ser encontrado o 
arcabouço legal que diz respeito à população em situação de rua no SUAS:  
7
 No documento intitulado: “TEXTO DE ORIENTAÇÃO PARA O REORDENAMENTO DO SERVIÇO DE 

ACOLHIMENTO PARA POPULAÇÃO ADULTA E FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE RUA” que está disponível em: 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/mural/arquivos/texto-de-orientacao-reordenamento-pop-rua-08-05-

2012.pdf, é apontado como tempo para permanência no espaço 6 (seis) meses.  

http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/pse-protecao-social-especial/populacao-de-rua/populacao-em-situacao-de-rua
http://www.mds.gov.br/falemds/perguntas-frequentes/assistencia-social/pse-protecao-social-especial/populacao-de-rua/populacao-em-situacao-de-rua
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/mural/arquivos/texto-de-orientacao-reordenamento-pop-rua-08-05-2012.pdf
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/mural/arquivos/texto-de-orientacao-reordenamento-pop-rua-08-05-2012.pdf


 

 

 

atualmente somente por 1 (uma) assistente social e 1(uma) psicóloga8 , momento em que é 

preenchida a Ficha de Acolhimento/ Identificação, para obter informações para conhecer a 

história de vida, a trajetória que o levou a estar em situação de rua, além de informações a 

respeito de referência familiar, escolaridade, documentação civil que possuí, se há 

necessidade de atendimento nas áreas de saúde. Esta se constitui em uma estratégia para 

mapear quais os encaminhamentos serão necessários realizar junto à este usuário. A 

construção do PIA (Plano Individual de Acompanhamento) e do Projeto de Vida é feita 

posteriormente. Ressaltamos que a equipe psicossocial realiza o 

acompanhamento/monitoramento dos encaminhamentos realizados. 

Ao adentrar o espaço, o usuário é direcionado para um dormitório coletivo (com 

capacidade máxima de 6 (seis) usuários por quarto). Ao usuário são garantidos a 

alimentação - café da manhã, almoço, lanche e jantar, preparados por profissional que 

compõe a equipe de trabalhadores do espaço – e, ainda, itens para realização de higiene 

pessoal. Em contrapartida, o mesmo deve seguir algumas regras do serviço, enumeradas a 

seguir: 

1- Realizar higiene pessoal, limpeza do quarto, limpeza dos espaços coletivos 

(as escalas para limpeza dos ambientes coletivos são feitas em reuniões); 

2- Tratar com cordialidade todos os usuários acolhidos e os profissionais que 

desenvolvem suas atividades no espaço; 

3- Realizar a alimentação nos horários estabelecidos (flexibilizando – se 

situações relativas à saúde); 

4- Não adentrar o espaço portando qualquer tipo de arma, nem trazendo 

nenhuma substância psicoativa; 

5- Não adentrar o espaço sobre efeito de álcool e outras drogas; 

6- Não é permitida agressão física ou verbal à outro usuário acolhido ou aos 

profissionais que desenvolvem suas atividades no espaço; 

7- Andar pelo espaço de roupas íntimas; 

8- Permanecer 3 (três) dias consecutivos fora do espaço sem autorização da 

equipe multiprofissional. 

 

                                                           
8
 A outra assistente social que compõe a equipe encontra-se de licença maternidade. 



 

 

 

Quando o usuário, escapa à estas normas, seu desvio de conduta torna-se 

penalizável (Foucault, 2007). O desligamento do serviço acontece. Destacamos que este 

desligamento é realizado quando há uma somatória das situações expostas anteriormente, 

principalmente aquelas que envolvam risco de morte. 

Contudo analisamos que as normas para permanência no abrigo constituem-se 

no exercício do poder disciplinar. Este poder, Segundo Foucault (2007): 

[...] é, com efeito, um poder que, em vez de se apropriar e de retirar, tem 
como função maior ‘adestrar'; ou sem dúvida adestrar para retirar e se 
apropriar ainda mais e melhor. [...] A disciplina ‘fabrica’ indivíduos; ela é a 
técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo 
como objetos e como instrumentos de seu exercício (p. 143). 

 

Entendemos que neste processo em que são forjados comportamentos à luz da 

norma, os sujeitos acolhidos no espaço vão tecendo relações de poder e resistências, para 

garantia de seus direitos sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nossa atuação se dá nesse emaranhando de forças que se entrecruzam.  

Entendemos que ao estreitar os laços com os direitos sociais, dos quais esses 

sujeitos estão a margem, a equipe psicossocial, simultaneamente lança mão de dispositivos 

regulamentadores de conduta. No entanto, também evidenciamos os efeitos positivos das 

relações de poder-saber, pois, como afirma Foucault (2007): 

 
É preciso parar de sempre descrever os efeitos do poder em termos 
negativos: ‘ele exclui’, ele ‘reprime’ ele ‘recalca’, ele ‘censura’, ele ‘abstrai’, 
ele ‘mascara’, ele ‘esconde’. De fato, o poder produz; ele produz real; produz 
domínios de objetos e rituais de verdade. O indivíduo e o conhecimento que 
dele se pode ter se originam nessa produção (pag. 12)  

 
 

Com isso, entendemos que estes atendimentos e encaminhamentos produzem 

também processos de promoção de cidadania, que podem forjar a visibilidade desses 

indivíduos em nossa sociedade. Cada atendimento, cada encaminhamento produz 

interferências no “modo de existir”, “formas de viver” desses indivíduos. No entanto,  

 
Trata-se de uma vontade de interferir que, em vez de julgar uma interferência 
pela sua eficácia no campo das conexões que estejam entre ela e o todo, 
entre ela e a ocupação da produção social da existência pelo modo capitalista 
de produção, aprecie as interferências pelos problemas que elas fazem 
vibrar, pelos problemas que elas intensificam e agitam na imanência, onde 
pulsa a própria vida em sua errância. (NEVES, 2004, p.12). 
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