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RESUMO 

 
O presente trabalho de conclusão de curso, tem como objetivo analisar as 
contribuições da intersetorialidade na implementação da Política Nacional para 
População em Situação de rua (PNPSR). Para tanto, baseia-se em pesquisa 
bibliográfica, realizada em consultas à artigos e livros, publicados sobre a 
intersetorialidade nas políticas sociais, como também nas legislações que versam 
sobre os direitos da população em situação de rua, e ainda, na pesquisa documental, 
realizada nos documentos produzidos durante o estágio no Centro Pop. A partir das 
análises realizadas, confirmou-se a hipótese do estudo, onde a intersetorialidade se 
apresenta na PNPSR, como elemento central para a sua implementação e efetivação 
como política garantidora de direitos não contributivos, direcionada à ampliação do 
acesso da população em situação de rua às políticas sociais. Além disso, identificou-
se alguns desafios que têm dificultado a efetivação da intersetorialidade no âmbito 
desta política, como: o perfil da população em situação de rua, excluída do acesso às 
políticas públicas; a insuficiência e a ausência de ações direcionadas à população em 
situação de rua, no âmbito das políticas públicas e a centralidade atribuída a política 
de Assistência Social no atendimento a essa população. Diante disso, percebe-se 
que, transcorridos 7 anos da sua promulgação, a proposta intersetorial para a 
implementação da PNPSR, está em processo de construção, e ainda há muito o que 
avançar. Para tanto, é preciso que a luta em defesa dos direitos da população em 
situação de rua continue, visto que, é somente através das lutas sociais, que podemos 
fazer com que os direitos humanos e sociais garantidos na letra da lei se concretizem 
proporcionando uma vida digna e justa a essa população. Destarte, percebe-se como 
necessário que mais pesquisas com essa temática sejam realizadas, colaborando 
com a continuação do debate, dada a sua relevância. 
 
Palavras-chave: Intersetorialidade; Política Nacional para População em Situação de 
rua; Direitos sociais; Políticas Públicas.  



 

ABSTRACT 

 

The present work of course conclusion, aims to analyze the contributions of the 
intersectoriality in the implementation of the National Policy for Population in Situation 
of Street (PNPSR). The present study is based on bibliographic research, carried out 
in consultation with articles and books, published on intersectoriality in social policies, 
as well as in legislation on the rights of the population in the street situation and on 
documentary research carried out in the documents produced in the Pop Center. 
Based on the analyzes carried out the hypothesis of the study was confirmed, where 
the intersectoriality is presented in the PNPSR as a central element for its 
implementation and effective as a policy to guarantee non-contributory rights, aimed 
at access to social policies. In addition, some challenges have been identified that have 
made it difficult to implement intersectoriality within this policy, such as: the profile of 
the population living in a street situation, excluded from access to public policies; the 
insufficiency and the absence of actions aimed at the street population, within the 
scope of public policies and the centrality attributed to the Social Assistance policy in 
the care of this population. In view of this, it can be seen that, after 7 years of its 
promulgation, the intersectoral proposal for the implementation of the PNPSR is in the 
process of being built, and there is still much to be done. For that, it is necessary that 
the fight in defense of the rights of the population in situation of street continue, since, 
it is only through the social struggles, that we can make that the human and social 
rights guaranteed in the letter of the law are realized providing a life dignified and fair 
to this population. Thus, it is perceived as necessary that more research with this 
theme be carried out, collaborating with the continuation of the debate, given its 
relevance. 
 
Keywords: Intersectoriality; National Policy for Population in Street Situation; Social 
rights; Public policy. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

 

O interesse em estudar a intersetorialidade no âmbito da Política Nacional 

para População em Situação de Rua (PNPSR), surgiu através da experiência 

proporcionada pelo estágio curricular obrigatório do curso de Serviço Social da 

Universidade Federal Fluminense, realizado no Centro de Referência Especializado 

para população em Situação de Rua (Centro Pop), em Campos dos Goytacazes, no 

ano de 2016. O Centro Pop é uma instituição pública criada pelo Decreto n° 7053/2009 

que instituiu a Política Nacional para População em Situação de Rua e também pela 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais de 2009. O Centro Pop é tipificado 

como uma unidade de referência da Política de Assistência Social de Média 

Complexidade. Esta instituição oferta o Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua1 e o Serviço Especializado em Abordagem Social2. 

A importância da intersetorialidade para o atendimento integral das 

necessidades e demandas da população em situação em situação de rua, como um 

fenômeno de múltiplas determinações e também os desafios impostos à sua 

efetivação, foi algo que despertou o interesse durante a implementação do projeto de 

intervenção de estágio, denominado: “Trabalho em Grupo e Sistematização das 

demandas”. Este projeto foi proposto, visto que, a partir do acompanhamento dos 

atendimentos aos usuários do Centro Pop, foi possível observar demandas 

reprimidas3 em decorrência da precariedade dos serviços socioassistenciais da 

instituição e da rede de atendimento socioassistencial, seja pela falta de recursos para 

                                                 
1 Conforme a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais de 2009, o Serviço Especializado 
para Pessoas em Situação de Rua, constitui-se um serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas 
como espaço de moradia e/ou sobrevivência, a fim de assegurar atendimento e atividades direcionadas 
para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais 
e/ou familiares que oportunizem a construção de novos projetos de vida (BRASIL, Resolução n° 109, 
de 11 de novembro de 2009). 
2 De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais de 2009, o Serviço 
Especializado em Abordagem Social, constitui-se um serviço ofertado de forma continuada e 
programada, a fim de assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique nos 
territórios a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de 
rua, dentre outras. No caso do Centro de Referência Especializado Para População em Situação de 
Rua, este serviço é ofertado com o intuito de identificar pessoas em situação de rua. Deverão ser 
consideradas praças, entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam 
atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de 
ônibus, trens, metrô e outros (BRASIL, Resolução n° 109, de 11 de novembro de 2009). 
3 Demandas reprimidas: “[...] uma procura/necessidade não atendida e/ou um atendimento incompleto” 
(VIDAL, 2008, p. 137). 
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transporte, pela falta de vagas no serviço de acolhimento, pela falta de vagas no 

mercado de trabalho e por serviços socioassistenciais que estão regulamentados na 

legislação, mas na realidade não se concretizam, além da falta de interlocução entre 

os serviços e profissionais trabalhadores desses espaços. 

Sendo assim, o projeto de intervenção teve a finalidade de viabilizar a 

participação social dos usuários no espaço institucional, por meio da realização de 

reuniões, para que estes apresentassem suas necessidades e interesses, e a 

proposição de alternativas que atendessem suas demandas. 

A partir dos dados obtidos em reuniões com os usuários, e na observação dos 

atendimentos realizados pela assistente social aos mesmos4, o projeto de intervenção 

objetivou construir relatórios que sistematizassem suas demandas reprimidas e que 

contribuíssem para os posicionamentos profissionais do Serviço Social na tentativa 

de ampliar o acesso aos serviços socioassistenciais. 

Com base no relatório elaborado foi possível constatar que 57,7 % das 

demandas apresentadas estavam reprimidas, por exemplo, demandas por acesso à 

transporte, ao acolhimento nos abrigos existentes na rede de atendimento 

socioassistencial, à educação primária, secundária e profissional, ao mercado de 

trabalho e por atividades desportivas, artísticas e culturais. Sendo assim, foi possível 

perceber o que afirma Almeida e Monteiro (2011) que a Assistência Social não pode 

ser concebida como uma política capaz de enfrentar a pobreza e as expressões da 

questão social, como a população em situação de rua, sem estar articulada com as 

demais políticas públicas, como Saúde, Previdência, Habitação, Emprego, dentre 

outras. A aplicação do referido projeto de intervenção sustentou a necessidade de 

continuidade de estudos nesta área. 

Durante a elaboração do projeto de monografia, o objetivo inicial era abordar 

discussões referentes a intersetorialidade e o trabalho do assistente social no Centro 

Pop de Campos dos Goytacazes/RJ. Para tanto, seria necessário, realizar a pesquisa 

de campo, através de entrevistas com os assistentes sociais inseridos neste espaço. 

Contudo, surgiram alguns desafios que inviabilizaram a realização desta pesquisa, 

tais como: a mudança da gestão, em decorrência do período eleitoral na cidade de 

Campos, além do vínculo de trabalho precário dos assistentes sociais do Centro Pop, 

nenhum destes profissionais é concursado. Diante disso, como o objetivo era abordar 

                                                 
4 OLIVEIRA, Rafaela Barbosa. Relatório Semestral de Estágio Supervisionado em Serviço Social VI, 
apresentado à Universidade Federal Fluminense. Campos dos Goytacazes, 2016. 
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temas referentes à população em situação de rua, optou-se por analisar a 

intersetorialidade na PNPSR e os desafios à sua efetivação, tendo como premissa os 

dados produzidos com o projeto de intervenção de estágio em Serviço Social. O 

referido projeto, intitulado: “A Intersetorialidade e a Política Nacional para População 

em Situação de Rua: a construção de um marco protetivo”, iniciou o estudo acerca do 

tema da intersetorialidade, buscando uma melhor apreensão do conceito, além de 

compreender como este se apresenta na PNPSR.  

A PNPSR apresenta em seu Artigo 6°, dentre outras, duas diretrizes: “a 

articulação das políticas públicas federais, estaduais, municipais e do distrito federal” 

e “a promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais” 

(BRASIL, Decreto nº 7053/2009, art.6°, incisos I e III). 

Nesse sentido, a partir do exposto, a proposta do tema expressa relevância, 

visto que, a PNPSR apresenta a intersetorialidade, como um fator fundamental para 

a sua efetivação como política garantidora de direitos não contributivos, possibilitando 

o acesso de seus usuários às demais políticas públicas. 

Diante disso, o presente trabalho de conclusão de curso busca contribuir no 

debate acerca da importância da construção e efetivação da intersetorialidade no 

processo de implementação e consolidação da PNPSR, no sentido em que, nenhuma 

política social sozinha é capaz de atender de forma integral as demandas e 

necessidades sociais da população em situação de rua, como também, de garantir o 

acesso aos seus direitos humanos e sociais, dada a sua complexidade. 

O objetivo deste estudo, concentra-se em analisar as contribuições da 

intersetorialidade na implementação da PNPSR, identificando o debate atual sobre 

intersetorialidade nas políticas sociais, além de, buscar compreender como ocorreu o 

processo de construção da PNPSR e analisar como a intersetorialidade se apresenta 

nesta política, apontando os desafios impostos à sua materialização, na direção da 

ampliação do acesso da população em situação de rua, aos direitos sociais. Para 

tanto, foi realizada a pesquisa bibliográfica, com base em artigos e livros, publicados 

sobre a intersetorialidade nas políticas sociais, como também as legislações que 

versam sobre os direitos da população em situação de rua, e também, foi realizada a 

pesquisa documental, com base nos documentos produzidos durante o estágio 

curricular obrigatório na instituição Centro Pop em Campos dos Goytacazes/RJ. 
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Este trabalho, divide-se em dois capítulos. O primeiro capítulo intitula-se: “A 

Intersetorialidade nas Políticas Sociais”. Esse capítulo inicia o seu debate no subtítulo 

1.1, abordando os novos desenhos das políticas sociais, relacionando-as com o 

surgimento da intersetorialidade, trazendo a abordagem da literatura especializada 

sobre este conceito e como as transformações ocorridas nas políticas sociais na 

virada do século XX, dificultam a sua efetivação na perspectiva da ampliação do 

acesso às políticas sociais e da consolidação de direitos. O subtítulo 1.2, apresenta o 

processo de construção da PNPSR, via política de Assistência Social, visto que, 

historicamente às ações direcionadas à população em situação de rua, ocorriam 

majoritariamente no âmbito desta política. Além disso, apresenta a relação existente 

entre as duas políticas públicas e a intersetorialidade. 

O segundo capítulo intitula-se: “A Política Nacional Para População em 

Situação de Rua, a Intersetorialidade e os desafios à sua efetivação”. Esse capítulo 

inicia as suas análises, em seu subtítulo 2.1, versando sobre como se apresenta a 

intersetorialidade na PNPSR, e as suas contribuições para a materialização desta 

política voltada à garantia e à ampliação do acesso da população em situação de rua, 

às políticas públicas e aos seus direitos sociais. O subtítulo 2.2, apresenta os desafios 

impostos à efetivação da intersetorialidade no âmbito da PNPSR, dividindo-se em três 

subtítulos. O 2.2.1, aborda como o perfil da população em situação de rua, ao não ser 

reconhecida como sujeito de direitos e assim excluída do acesso às políticas públicas, 

interfere na efetivação da intersetorialidade; o 2.2.2, apresenta como a insuficiência 

e/ou ausência de ações direcionadas à população em situação de rua, no âmbito das 

políticas públicas dificulta a efetivação da intersetorialidade, no sentido em que se não 

são implementadas ações, ou são, mas, de forma insuficiente, tão pouco haverá 

articulação entre as políticas públicas; e o item 2.2.3 demonstra como a centralidade 

atribuída a Assistência Social no atendimento à população em situação de rua, impede 

a efetivação da intersetorialidade, tendo em vista que, dificulta a intervenção de outras 

políticas sociais e a sua articulação. E por fim as considerações finais reiterando 

algumas observações e apontamentos essenciais para o debate acerca da efetivação 

da intersetorialidade na PNPSR. 
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1 A Intersetorialidade nas Políticas Sociais 

 

 

1.1 Os novos desenhos das Políticas Sociais no século XXI e as 

implicações para a efetivação da intersetorialidade 

 

 

De acordo com Santos (2011) as políticas sociais no Brasil, desde a 

promulgação da Constituição Federal de 1988, estão passando por profundas 

transformações. A Constituição Federal de 1988, materializou a seguridade social com 

suas políticas sociais, como dever do Estado e direito do cidadão. No entanto, a partir 

da década de 1990, no capitalismo contemporâneo, de acordo com Behring (2008) as 

políticas sociais, têm os seus padrões universais e redistributivos afetados, e o que se 

vê desde então, são políticas sociais focalizadas, privatistas, descentralizadas e de 

compensação dos efeitos mais perversos da crise. Na qual o Estado se 

desresponsabiliza e transfere a responsabilidade de intervenção nas expressões da 

questão social para instituições privadas e o setor público não-estatal. 

Nesse sentido, Almeida e Monteiro (2011) concordam com Behring (2008), 

quando afirmam que, com o advento do neoliberalismo e com os cortes nos gastos 

sociais, ocorridos em consequência do ajuste fiscal neoliberal, as políticas sociais têm 

os seus padrões universais e redistributivos afetados e o que se vê desde então são 

políticas sociais focalizadas, pontuais, precárias e de caráter compensatório, que 

apenas visam minimizar os efeitos da desigualdade social no Brasil.  

Yazbek (2008) por sua vez, afirma que as transformações ocorridas na 

sociedade brasileira, ocasionadas pelas mutações nas relações entre capital e 

trabalho, pelo avanço da ideologia neoliberal, como um padrão a ser seguido no 

desenvolvimento das ações no âmbito político e econômico global, acarretaram 

intensas contradições para o embrionário sistema de seguridade social brasileiro, no 

sentido em que, “se de um lado o Estado brasileiro aponta constitucionalmente para 

o reconhecimento de direitos, por outro se insere num contexto de ajustamento a essa 

nova ordem capitalista internacional” (YAZBEK, 2008, p.13). 

Por este viés, Boschetti (2003) afirma que, as políticas sociais subjugadas 

pela ideologia neoliberal, são norteadas pela “rentabilidade econômica e não pelas 
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necessidades sociais” (BOSCHETTI, 2003, p.56). Além disso, o ideário neoliberal 

reforça “a lógica do trabalho como fonte primeira e insubstituível de renda e 

sobrevivência, e reduz quando não elimina, toda e qualquer possibilidade de garantia 

de renda e bem estar não associada ao exercício do trabalho” (BOSCHETTI, 2003, 

p.56). Estes princípios embasados na focalização e na seletividade, têm orientado as 

políticas sociais na atualidade. 

A autora ainda afirma que a seletividade e a focalização, são diferentes da 

priorização, e por isso não podem ser confundidas, apesar de em muitos momentos 

“as primeiras serem defendidas em nome desta” (BOSCHETTI, 2003, p.56). A 

priorização não significa excluir ou restringir o acesso aos direitos, mas “definir quais 

são as situações e quem são os usuários a ser atendidos primeiramente [...] num 

universo claramente demarcado de metas a serem atingidas” (BOSCHETTI, 2003, 

p.56). O estabelecimento de prioridades deve ser temporário, e deste modo deve ser 

superado, tendo como horizonte, “construir estratégias de planejamento e execução 

visando [...] realizar o direito de todos aqueles que possuem as prerrogativas 

concedidas por lei” (BOSCHETTI, 2003, p.56), ampliando assim, o acesso aos direitos 

sociais. 

Diferentemente deste conceito, a seletividade é regida pelo interesse em 

definir quem vai “passar pela “peneira” ou pelo crivo” (BOSCHETTI, 2003, p.57). Ao 

contrário da priorização, a seletividade não tem como objetivo, estabelecer meios para 

a ampliação do acesso aos direitos sociais, mas “conforma-se com a redução e a 

residualidade nos atendimentos” (BOSCHETTI, 2003, p.57).  

Nesta direção, Pereira (2010) afirma que, com o advento do neoliberalismo no 

Brasil, ressurgem as “condicionalidades, ou contrapartidas compulsórias, como 

mecanismo de controle seletivo do acesso dos pobres a benefícios a que teriam 

direitos” (PEREIRA, 2010, p.9), ou seja, como uma forma de selecionar quem deve 

ou não ser incluído, restringindo assim, o acesso da população aos seus direitos. 

A focalização por sua vez, não deve ser entendida como algo parecido com a 

seletividade. Focalizar não é reduzir o acesso aos direitos, “mas no universo atendido 

diferenciar aquelas que necessitam de atenção especial para reduzir desigualdades” 

(BOSCHETTI, 2003, p.57). Nesse sentido, a focalização pode ser conciliada com a 

universalização. Contudo, esta assume um sentido negativo quando articulada a 

seletividade, “restringe e reduz ações em nome da priorização” (BOSCHETTI, 2003, 

p.57). 
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A análise destes conceitos, segundo Boschetti (2003) é de suma importância, 

visto que, no tempo presente, têm sido utilizados, para nortear a operacionalização 

das políticas sociais, e na maioria das situações de forma alterada e equivocada, 

assumidas propositalmente como algo moderno. No entanto, a utilização da 

focalização e da seletividade para orientar a implementação das políticas sociais, não 

tem nada de moderno, mas representa um retrocesso, tendo em vista que, 

impossibilita a universalização do acesso aos direitos sociais. 

Por este viés, Pereira (2010) afirma que, a universalização no âmbito das 

políticas sociais não foi totalmente suprimida, tendo em vista que a tensão entre a 

universalização e a focalização, possibilitou que predominasse três arranjos de 

intervenção social, que revelam a redução da proteção social estatal, tais como:  

 

[...] a adoção de um universalismo que deixou de ser total, para ser 
segmentado ou contido; de um particularismo social ou categorial que 
privilegia demandas de grupos específicos, em lugar das demandas de 
classe; e da mercantilização das políticas sociais, que debilita diretos sociais, 
face a empecilhos ideológicos e operacionais à concretização desses direitos 
(PEREIRA, 2010, p.10). 

 

A autora afirma que, o universalismo segmentado, pode ser entendido como 

a proteção social voltada à quem dela necessitar e não para toda a população, o que 

se caracteriza, com a ampliação de políticas sociais compensatórias ou de 

administração da pobreza. Neste sentido, “os governos não têm reduzido a oferta de 

programas de caráter emergencial [...]. Pelo contrário, têm estendido essa oferta como 

uma alternativa precária ao desmonte de uma proteção intensiva em segurança social 

básica e geral” (PEREIRA, 2010, p.10-11). 

O particularismo social ou categorial, por sua vez, pode ser entendido, pela 

adoção de ações, direcionadas a atender as demandas e necessidades de grupos 

específicos, diferente “de um particularismo individualista e das práticas voluntaristas 

propensas ao clientelismo sociopolítico” (PEREIRA, 2010, p.11). No entanto, esta 

modalidade de atendimento, fragmenta e segmenta as políticas sociais, diante do 

pequeno poder de pressão e mobilização dos grupos particulares (PEREIRA, 2010). 

Esse movimento conduz a política social à mercantilização que se refere a 

primazia dos interesses privados no âmbito das políticas públicas, em detrimento de 

seu caráter público e estatal, onde “os bens públicos, como saúde e educação, 

passam a ser bens privados que devem ser comprados no mercado” (PEREIRA, 2010, 
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p.11). A mercantilização das políticas sociais, acompanha a renúncia do Estado, de 

seu papel de garantidor dos direitos sociais (PEREIRA, 2010). 

A privatização das políticas sociais públicas, gera uma contradição 

excludente, entre os que podem pagar pelos serviços e os que não podem pagar. 

Diante disto, os que não têm condição de pagar pelos serviços privados ficam à mercê 

de políticas públicas pontuais e precárias, que garantem o acesso aos que 

comprovam que são extremamente pobres. Assim, “a tendência é de privatizar os 

programas de previdência e saúde e ampliar os programas assistenciais, em sincronia 

com as mudanças no mundo do trabalho e com as propostas de redirecionamento da 

intervenção social do Estado” (BEHRING, 2008, p.251), ocorrendo um incentivo à 

saúde privada e à previdência privada para a classe média e a classe trabalhadora, e 

à políticas assistenciais ineficazes e focalizadas, para os extremamente pobres. 

Neste sentido, Pereira e Siqueira (2010) afirmam que, as políticas sociais 

neoliberais devem ser suficientes para não agravar a pobreza e as pressões sociais, 

e devem ser mínimas para não alterar a realidade social, mantendo as desigualdades 

sociais, sustentada pela má distribuição da renda nacional. Pois, para o neoliberalismo 

o Estado deve ser mínimo para o social e máximo para o capital, devendo “assumir o 

papel “neutro” de legislador e árbitro e desenvolver apenas ações complementares ao 

mercado. Sua intervenção deve restringir-se a regular as relações sociais” (BEHRING; 

BOSCHETTI, 2007, p.62), atendendo aos interesses do capital, garantindo a sua 

ampliação e manutenção. 

Do mesmo modo, Behring e Boschetti (2007) declaram que as políticas sociais 

neoliberais devem ser paliativas, visto que, os neoliberais afirmam que a miséria e a 

pobreza não podem ser solucionadas – e no âmbito da sociedade regida pelo capital, 

não podem mesmo, para solucionar as expressões da questão social, é preciso que 

a sociedade capitalista seja superada, - e alguns indivíduos, como crianças, idosos e 

deficientes, não possuem as condições necessárias para concorrer no mercado de 

trabalho. Neste sentido, cabe ao Estado apenas “assegurar assistência mínima a 

esses segmentos” (BEHRING; BOSCHETTI, 2007, p.62), relegando a intervenção nas 

expressões da questão social, à caridade privada. 

Segundo Mauriel (2006 apud ALMEIDA; MONTEIRO, 2011) as políticas 

denominadas de “nova geração”, não têm como preocupação erradicar a pobreza, 

apenas administrá-la, tendo em vista a incapacidade de erradicação dos mecanismos 

que produzem e reproduzem a desigualdade social no país. O fato das mesmas não 
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operacionalizarem no âmbito da redistribuição de renda, da geração dos postos de 

trabalho, da valorização da força de trabalho, da garantia de direitos, e também da 

distribuição da terra e do protagonismo político das classes subalternas, aguça o seu 

caráter residual e focalizador, reforçando o seu papel compensatório e de minimizador 

dos efeitos mais nefastos da política econômica neoliberal (MAURIEL, 2006 apud 

ALMEIDA; MONTEIRO, 2011). 

Kliksberg (1995 apud LANDER, 1999 apud BEHRING, 2008, p.248) 

acrescenta ao debate que, “a política econômica produz mortos e feridos, e a política 

social é uma frágil ambulância que vai recolhendo os mortos e feridos que a política 

econômica vai continuamente produzindo”, constituindo-se um mecanismo de 

administração e alívio da pobreza, produto desta sociedade desigual e excludente.  

Deste modo, Yazbek (2008) e Pereira (2010) declaram que, uma análise 

histórica das políticas sociais brasileiras no final do século XX, nos mostra que a 

despeito da promulgação da Constituição Federal de 1988, as políticas sociais são 

transformadas em políticas compensatórias e seletivas, focalizadas na extrema 

pobreza, em detrimento das políticas sociais universais. “Nesse sentido as políticas 

acabam sendo o lugar dos não direitos e da não cidadania, lugar a que o indivíduo 

tem acesso, não por sua condição de cidadania, mas pela prova de que dela está 

excluído” (YAZBEK, 2008, p.13). 

Nesse contexto de precarização e desconstrução do Estado e das políticas 

sociais, conforme afirma Santos (2011, p.43): 

 

Surgiram as políticas nacionais de combate à pobreza sob a forma de 
transferência de renda condicionada em caráter emergencial, com o foco das 
ações voltadas às comunidades em situação de vulnerabilidade extrema por 
meio da seleção do público alvo, e o estabelecimento de parcerias entre as 
administrações estaduais e municipais, e com a sociedade civil. 

 

Para Santos et al (2005), isto se deve ao fato da centralidade da política 

econômica em detrimento das políticas sociais, nesse sentido, os recursos destinados 

a Seguridade Social, são desviados para pagamento de juros e amortização da dívida 

pública, impedindo maiores investimentos e ampliação dos direitos sociais. Em 

decorrência disto, ocorre cada vez mais uma assistencialização da proteção social, 

com políticas assistenciais focalizadas nos segmentos mais pobres, de caráter 

compensatório e de substituição das políticas sociais existentes, e não de ampliação 

da proteção social. 
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De acordo com Santos (2011, p. 44) essa segunda geração de políticas de 

combate à pobreza, sob o formato da transferência de renda condicionada, dá 

continuidade às políticas anteriores, no entanto, apresentam modificações 

fundamentais em termos de cobertura, condicionalidades, benefícios, formas de 

gestão e articulação com outros programas sociais. 

Nesse contexto de modificações no desenho das políticas sociais, surge o 

desafio de implementação da intersetorialidade, “um modelo de gestão que processa 

a relação recíproca entre vários setores” (SANTOS, 2011, p.22), pois, conforme afirma 

Andrade e Mendes (2015) nesse formato, o atendimento setorizado nas políticas 

sociais ficaria subsumido e invalidado como formato de gestão, no sentido em que, 

“desconsidera o cidadão na sua totalidade e proporciona uma oferta de serviços 

públicos fragmentada” (SANTOS, 2011, p.44), não proporcionando aos usuários dos 

serviços o acesso às demais políticas sociais. 

Nessa direção, Monnerat e Souza (2015) afirmam que com o agravamento 

das expressões da questão social e da insuficiência do sistema de proteção social 

brasileiro em atender às demandas da população por acesso a direitos sociais, a 

intersetorialidade ocupa centralidade no debate contemporâneo sobre as políticas 

sociais. Tendo em vista que, mesmo com os direitos sociais positivados na 

Constituição Federal de 1988, a ação do Estado frente as expressões da questão 

social, ainda é insuficiente. 

Por este viés, Pereira e Teixeira (2013) declaram que o fortalecimento do 

debate sobre a intervenção social em redes no âmbito das políticas sociais, ganha 

espaço, a partir das reformas neoliberais que redefinem o papel do Estado e os 

desenhos das políticas sociais, como uma maneira deste se desresponsabilizar pelo 

provimento da proteção social, transferindo-a para o mercado, a sociedade civil e a 

família, defendendo uma ação estatal seletiva e focalizada nos extremamente pobres. 

Yazbek (2008) e Pereira, (2010), acrescentam ao debate, que neste período, 

o enfrentamento das expressões da questão social, passa a ser responsabilidade da 

sociedade ou de uma ação estatal incipiente, envolvendo a família, a comunidade e 

as organizações sociais. Pereira (2010) denomina isto de “refamilização” ou de 

“revalorização da família como principal canal de absorção dos novos riscos sociais 

advindos do mau funcionamento do Estado e da ausência de vocação social do 

mercado” (PEREIRA, 2010, p.10), ou seja, a família passa a receber centralidade no 

provimento da proteção social aos seus membros. Assim, Yazbek (2008, p.13) afirma 
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que, “o ideário da ‘sociedade solidária’ como base do setor privado e não mercantil de 

provisão social parece revelar a edificação de um sistema misto de proteção social 

que concilia iniciativas do Estado e do terceiro setor”.  

Neste sentido, Pereira e Teixeira (2013) afirmam que, por trás da defesa da 

intervenção social em redes, envolvendo setores públicos e privados está a defesa da 

ideia de um Estado mínimo, com ações pontuais e ineficazes no enfrentamento das 

expressões da questão social, transferindo a responsabilidade pela provisão da 

proteção social ao mercado, transformando os direitos sociais, em mercadorias que 

devem ser adquiridas no mercado.  

As autoras afirmam que: 

 

A noção de intersetorialidade surgiu ligada ao conceito de rede, a qual 
emergiu como uma nova concepção de gestão contrária à setorização e à 
especialização, propondo, por outro lado, integração, articulação dos saberes 
e dos serviços ou mesmo a formação de redes de parcerias entre os sujeitos 
coletivos no atendimento às demandas dos cidadãos. (PEREIRA; TEIXEIRA, 
2013, p.121). 

 

Diante disso, a intersetorialidade no âmbito das políticas sociais, ganha 

destaque como um modelo de gestão estratégico, para superar a fragmentação da 

ação setorial e contribuir no enfrentamento das expressões da questão social 

(PEREIRA; TEIXEIRA, 2013). 

No entanto, esta modalidade de gestão atende a interesses contraditórios, 

visto que, o Estado neoliberal se apropria da intersetorialidade, como uma estratégia 

de gestão eficaz e de baixo custo, no sentido de legitimar a desresponsabilização do 

Estado, no enfrentamento das expressões da questão social, ao mesmo tempo em 

que, os movimentos sociais, defendem a intersetorialidade, norteada  pelos princípios 

constitucionais e ancorada na visão de um Estado descentralizado e ampliado, voltado 

à implementação de políticas sociais universais, como uma maneira democrática, 

participativa e efetiva de atender integralmente as demandas sociais dos cidadãos e 

ampliar o acesso aos direitos sociais (AMORIM; TEIXEIRA, 2017; BREVILHERI; 

BASSI; PASTOR, 2015). 

Por esse viés, Brevilheri, Bassi e Pastor (2015) afirmam que do mesmo modo, 

em que o debate sobre a intersetorialidade surge como um meio de intervenção nas 

expressões da questão social, contribuindo para a universalização do acesso às 
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políticas sociais, este debate ganha força num contexto de avanço do ideário 

neoliberal que provoca a precarização e a focalização das políticas públicas. 

Estas duas perspectivas contraditórias, a ofensiva neoliberal e a “ampliação 

do Estado Social, trazem diferenças fundamentais em relação ao papel a ser exercido 

pelo Estado, na orientação da política social e na interpretação das diretrizes para sua 

gestão, encerrando vários significados e práticas” (BREVILHERI; BASSI; PASTOR, 

2015, p.3), à intersetorialidade, como um modo de gestão social das políticas públicas. 

Brevilheri, Bassi e Pastor (2015, p.3-4) afirmam que a intersetorialidade, 

 

[...] assim como o termo política social, [...] possui um conceito polissêmico e, 
portanto, carece de um investimento urgente em qualificar o termo, visto que, 
vem sendo constantemente invocado, sem possuir sentido unívoco, e tem se 
prestado a diferentes interpretações e práticas, [...] que, equivocadamente, 
podem parecer que se tratam da mesma coisa porém, carregam antagonismo 
na sua essência. Este caráter polissêmico da intersetorialidade se dá no bojo 

da disputa de dois modelos de Estado. 
 

Neste sentido, Bellini et al (2013, p.8) declaram que, visto que, a contradição 

é intrínseca à sociedade de classes, “e, tendo como constante a luta de contrários, o 

debate acerca das políticas sociais e sobre intersetorialidade também é permeado 

pela contradição”, tendo em vista que, as políticas sociais apesar de possibilitarem a 

concretização de direitos, projetam-se “como concessão da burguesia à classe 

trabalhadora”. 

Na perspectiva da ampliação do acesso às políticas sociais e da consolidação 

de direitos, Nascimento (2010), afirma que a intersetorialidade entre as políticas 

públicas começou a ser valorizada, a partir do momento que não se identificou a 

eficácia, eficiência e efetividade esperadas na implementação das mesmas, 

principalmente no que diz respeito ao atendimento das demandas sociais da 

população e a utilização dos recursos disponibilizados para a sua execução.  

No debate surge a preocupação crescente com a otimização de recursos 

humanos e financeiros, considerada mais como uma virtude das ações intersetoriais 

para combater a ineficácia das políticas sociais. Neste sentido, “a adoção de 

estratégias intersetoriais ganha assim um lugar central na busca de uma melhor 

alocação do gasto social, ponto nevrálgico para gestores, profissionais e analistas 

ligados à área social” (MONNERAT; SOUZA, 2015, p.7). 

Andrade e Mendes (2015, p. 235) compartilham das ideias de Nascimento 

(2010) ao afirmarem que a incorporação da intersetorialidade na implementação de 
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políticas setoriais se tornou uma exigência, na medida em que não se atingiam os 

níveis de eficácia e eficiência esperados para atender as demandas da população. 

Neste sentido, Monnerat e Souza (2015, p.2) afirmam que: 

 

[...] é evidente a necessidade de alterar este quadro de persistência da 
fragmentação das ações sociais, tarefa nada trivial e que constitui um dos 
principais desafios em direção à implementação efetiva da seguridade social 
visando à sustentabilidade de formas de funcionamento mais integrada das 
políticas públicas. A efetivação da intersetorialidade exige resposta 
adequada, o que inclui, além de clara intenção política, maiores investimentos 
na produção teórico-metodológica sobre o tema. 

 

Para Andrade e Mendes (2015) a divisão de especialidades e saberes na 

ciência moderna se tornaram elementos essenciais para a busca do conhecimento. 

Todavia, os novos desafios que a realidade nos impõe demonstram “a impossibilidade 

de se atender às demandas da população dentro dos muros fechados das políticas 

setoriais” (ANDRADE; MENDES, 2015, p.234). Deste modo, a intersetorialidade “se 

torna, assim, uma qualidade necessária ao processo de intervenção” (NASCIMENTO, 

2010, p.100), afirmando-se como um instrumento em potencial de se alcançar maior 

qualidade na ação pública (MONNERAT; SOUZA, 2015). 

Monnerat e Souza (2015, p.3) compreendem a intersetorialidade como um 

modo de gestão direcionado à “construção de interfaces entre setores e instituições 

governamentais (e não governamentais), visando o enfrentamento de problemas 

sociais complexos que ultrapassem a alçada de um só setor de governo” ou ainda, 

das políticas públicas setoriais.  

Medeiros e Lira (2015) concordam com Monnerat e Souza (2015) ao trazerem 

em seu trabalho, a compreensão da intersetorialidade, como um modelo de gestão e 

articulação entre os diferentes setores das políticas públicas, que abrange o 

planejamento, execução, monitoramento e avaliação, a fim de realizar ações em 

conjunto, com o objetivo de atender de forma integral as necessidades sociais da 

população e promover a garantia e ampliação dos direitos sociais. 

 Santos (2011) acrescenta ao debate a ideia de que a intersetorialidade 

precisa ser compreendida como um modelo de gestão, que tem como base o 

atendimento integral do cidadão e sua família, compreendendo-o como um sujeito em 

sua totalidade, na oferta dos serviços públicos e acesso a direitos sociais. A autora 

também afirma que, o potencial da intersetorialidade está na capacidade de realizar 

ações efetivas e um trabalho em que haja cooperação entre os diferentes setores. A 
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cooperação entre os diferentes setores na implementação de uma determinada 

política pública envolve a compreensão da complexa dinâmica das relações sociais 

travadas entre os profissionais de um setor e entre os diversos setores. 

A intersetorialidade precisa ser concebida para além da dimensão 

estritamente técnica e administrativa, não é possível pensar a intersetorialidade sem 

as vontades e decisões políticas entre os diferentes atores intricados. O que para 

Medeiros e Lira (2015, p.2) pressupõe dizer que “a intersetorialidade não está ausente 

de interesses políticos, e de processos conflitivos, daí se faz necessário o 

reconhecimento e respeito às particularidades de cada setor das políticas sociais, mas 

também a superação da fragmentação”. 

Por esse viés, Santos (2011) aponta para a importância em ressaltar que a 

prática intersetorial não promove necessariamente uma sinergia e uma união entre os 

setores. Sendo assim, é necessário ao analisar a intersetorialidade apreender também 

os conflitos existentes nas relações entre os setores e “analisar a relação entre os 

setores sem supor a priorium5 funcionamento perfeito e equilibrado, sem conflitos” 

(SANTOS, 2011, p.31). 

Nesta perspectiva Brevilheri, Bassi e Pastor (2015, p.4), declaram que, “a 

atuação intersetorial requer o esforço de planejamento e diálogo de diferentes áreas, 

e não se baseia em decisões pessoais, mas sim profissionais, institucionais e 

políticas”, para tanto é necessário que se invista em meios que facilitem a articulação, 

e a mudança do modo fragmentado de organizar e gerir as políticas sociais, 

contribuindo para a adesão dos profissionais envolvidos para o trabalho integrado e 

compartilhado. 

Em relação ao acesso aos serviços e a garantia e ampliação dos direitos 

sociais e de cidadania, aponta-se que para materializar a intersetorialidade, há um 

conjunto de desafios a serem superados, mas há também um conjunto de 

possibilidades que “requer compromisso e vontade dos diversos sujeitos envolvidos, 

além de uma atuação técnica, um direcionamento também ético e político, envolvendo 

o processo formativo” (MEDEIROS; LIRA, 2015, p. 4). 

Sendo assim, o que se percebe na ação setorial é a fragmentação tanto na 

gestão como na execução das políticas sociais públicas, maximizando as dificuldades, 

                                                 
5 Expressão usada pela autora. 
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no sentido em que nenhuma política social consegue atender sozinha as 

necessidades da população. 

Deste modo, Brevilheri, Bassi e Pastor (2015, p.4) afirmam que as redes 

intersetoriais se diferenciam pela articulação entre as instituições públicas e as não 

governamentais, a fim de viabilizar o atendimento integral das necessidades dos 

grupos subalternos. 

Uma questão que atravessa o debate sobre a intersetorialidade, está na busca 

pela ampliação da cidadania e dos direitos sociais, tendo em vista que uma política 

social por si só não é capaz de garantir o acesso ou efetivar todos os direitos 

demandados pela população usuária dos serviços públicos, “assim como não 

responde por todas as necessidades sociais que assolam a população nas variadas 

dimensões da vida social” (MEDEIROS; LIRA, 2015, p. 5). 

Esta visão da intersetorialidade como um modelo de gestão direcionado à 

universalização do acesso às políticas sociais e ao atendimento integral das 

necessidades sociais do cidadão, se contrapõem a visão da intersetorialidade voltada 

à racionalização dos recursos e a redução da ação estatal. Nesta direção, “a 

intersetorialidade, além de proporcionar uma visão integrada dos problemas sociais e 

de suas soluções, permitiria também a otimização dos recursos escassos, dada a 

restrição da capacidade de financiamento das políticas públicas” (BREVILHERI; 

BASSI; PASTOR, 2015, p.8). Essa é uma visão da intersetorialidade meramente 

gerencial que não tem como prioridade a integralidade do atendimento, pelo contrário, 

tem como princípios centrais a seletividade e a focalização das políticas públicas. 

Assim, Costa (2013) afirma que, diante das transformações no desenho das 

políticas sociais e no papel do Estado frente às expressões da questão social, além 

da predominância dos interesses do capital nas decisões estatais, é inviável garantir 

a efetivação da intersetorialidade entre as políticas sociais, no sentido em que 

prevalecem a seletividade e a focalização dos serviços prestados. 

Costa (2013, p.35-36) ainda ressalta que a racionalização dos recursos, 

imposta pela ideologia neoliberal à gestão das políticas sociais, gerando uma 

supervalorização do viés burocrático e tecnicista e “autonomizando o debate sobre as 

políticas sociais dos aspectos econômicos, sociais, políticos, culturais dos fatos e 

fenômenos sociais”, além de promover “uma intensa disputa pelos limitados recursos 

e a hierarquização entre as políticas sociais”, constitui-se um dos grandes entraves a 

efetivação da intersetorialidade na perspectiva da garantia dos direitos, tendo em 
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vista, os parcos investimentos nas políticas sociais. Nesse sentido, “é impossível 

assegurar o atendimento integral às necessidades dos sujeitos, público alvo dos 

serviços sociais, uma vez que a dinâmica econômica que induz ao privilégio de 

determinados setores acaba por descobrir as outras áreas”. 

Assim, a utilização da intersetorialidade como estratégia na gestão das 

políticas sociais, requer clareza de que pode representar uma resposta meramente 

gerencial e administrativa, orientada pela racionalização dos recursos e incentivar a 

atuação em redes, como uma maneira de responsabilizar a sociedade civil e o 

mercado, por ações que são responsabilidade do Estado. 

Neste sentido, para Brevilheri, Bassi e Pastor (2015), apesar do debate acerca 

da intersetorialidade receber centralidade, quando fala-se em implementação e gestão 

das políticas públicas, principalmente nos discursos governamentais, percebe-se que 

há uma distância entre o discurso e as ações realizadas, as autoras afirmam que a 

cultura fragmentada, focalizada e desarticulada presente historicamente na execução 

das políticas públicas, elucida esta distância.  

Apesar desse cenário contraditório, é na perspectiva de alargamento da 

cidadania e dos direitos sociais, como o respectivo acesso dos bens e serviços 

abrangentes das diversas políticas sociais, que se situa a atuação intersetorial na 

Política de Assistência Social e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) como 

uma de suas bases organizativas (MEDEIROS; LIRA, 2015). A concretização da 

intersetorialidade como modelo de gestão no âmbito da política de Assistência Social 

e também a sua relação com a PNPSR, serão analisados mais profundamente no 

próximo item. 
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1.2 Disposições entre a Política de Assistência Social e a Política 

Nacional Para População em Situação de Rua e a Intersetorialidade 

 

 

De acordo com Argiles e Silva (2011) historicamente, as ações 

implementadas a título de políticas públicas específicas para a população em situação 

de rua, detinham-se à políticas de repressão (criminalização da população de rua) e 

políticas higienistas, muitas vezes violentas, as quais retiravam a pessoa da rua, 

enviando-a para sua cidade de origem à revelia do seu consentimento, ou enviavam 

para albergues, abrigos, ou para vários tipos de serviços como: os de saúde, de 

higiene, alimentação, iniciativas de geração de trabalho e renda, etc.   

Para Munõz (2011, apud FREITAS, 2016, p. 5), outra resposta dada também, 

ao fenômeno ao longo da história, é “aquela baseada em ações pontuais e 

filantrópicas ou baseadas nas necessidades imediatas”. Contudo, estas ações não 

são suficientes, no sentido em que não trazem contribuições significativas ao 

enfrentamento deste fenômeno, face à sua complexidade. 

Do mesmo modo, Freitas (2016) afirma que, mesmo quando eram realizadas 

ações no âmbito das políticas sociais, esta população “era atendida básica e 

majoritariamente pela política de Assistência Social, a partir de intervenções 

focalizadas e fragmentadas” (FREITAS, 2016, p.5). 

Diante disso, percebe-se a imperiosa, necessidade de uma política pública 

nacional, direcionada à população em situação de rua, que somente será construída, 

a partir das lutas dos movimentos sociais e grupos defensores dos direitos da 

população em situação de rua (FREITAS, 2016). 

De acordo com a autora supracitada, não podemos, no entanto, ser inocentes 

perante as muitas aparentes “concessões” do Estado às classes subalternas. Por 

esse viés, Coutinho (2000 apud FREITAS, 2016) afirma que o Estado e as políticas 

sociais que ele opera é o campo da luta de classes, privilegiando interesses da 

burguesia, mas também incorporando os interesses e necessidades da classe 

trabalhadora a partir de suas lutas e conquistas. 

Neste sentido, os primeiros movimentos sociais de organização política da 

população em situação de rua no Brasil, em defesa dos seus direitos, datam dos anos 

1980-1990, do período de redemocratização do país, onde a sociedade brasileira, 
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organizava-se através de sindicatos, Organizações Não Governamentais (ONGs), 

entidades e movimentos sociais dos mais diversos, em prol da abertura política e da 

construção de uma nova Constituição que garantisse a universalização dos direitos 

sociais (BRASIL, 2011). 

A luta desses movimentos sociais pela cidadania, culminou na inscrição de 

direitos nos artigos 5 e 6 da Constituição Federal de 1988, onde se lê: 

 

Artigo 5° - Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. Artigo 6° -São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 

 

Esses direitos para serem efetivados, necessitavam da implementação de 

políticas públicas direcionadas à população em situação de rua. Deste modo, é 

importante destacar a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) em 

1993, regulamentando os Artigos 203 e 204 da Constituição Federal, e reconhecendo 

no seu artigo primeiro, a Assistência Social como direito do cidadão e dever do Estado, 

rompendo com a lógica do favor e da filantropia que permeou a trajetória da 

Assistência Social. 

A LOAS reafirma a Assistência Social como política de Seguridade Social não 

contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto 

integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento 

às necessidades básicas da população (ARGILES; SILVA, 2011).  

A Assistência Social, enquanto política pública, terá papel primordial na 

construção da PNPSR e no atendimento à esta população. No entanto, ela não pode 

ser considerada, como a única política responsável pela garantia do acesso aos 

direitos de cidadania por parte desta população (BRASIL, 2008). 

 A aprovação da Política Nacional de Assistência Social (PNAS) em 2004, por 

meio da resolução nº145, de 15 de outubro de 2004, do Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS), vai ser um passo de suma importância, no processo de 

construção de uma política pública nacional direcionada à população em situação de 

rua, visto que, materializa as diretrizes da LOAS e dos princípios enunciados na 

Constituição Federal de 1988, inserindo-a no sistema de bem-estar social brasileiro, 
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concebido como campo da Seguridade Social e configurando o tripé, junto com a 

saúde e a previdência social (ARGILES; SILVA, 2011). 

Além disso, a PNAS (2004), prevê o atendimento à população em situação de 

rua, na proteção social especial, ao mencionar que: 

 

A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial 
destinada à famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 
pessoal e social6, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, 
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, situação de rua, 
situação de trabalho infantil, dentre outras (PNAS, 2004, p. 37). 

 

 Nascimento (2010), por sua vez afirma que com a aprovação da PNAS, em 

2004 e a Norma Operacional Básica do SUAS (NOB/SUAS) em 2005, “a Assistência 

Social no Brasil é estruturada administrativamente e passa a ser regida pelo [...] 

SUAS” (NASCIMENTO, 2010, p. 109). 

É importante ressaltar que o SUAS não pode ser compreendido e efetivado 

meramente como uma técnica de gestão, no entanto, deve ser tomado por todos como 

“espaço de tensionamento do econômico, de ampliação de direitos, de articulação de 

políticas sociais e de radicalização da democracia participativa”. (BOSCHETTI, 2005, 

p. 15). Somente desta forma que o SUAS, será capaz de compor um espaço de 

concretização da assistência social como direito de todos e dever do Estado 

(BOSCHETTI, 2005). 

O modelo de gestão proposto para a Política de Assistência Social, na PNAS 

- 2004, “é o pacto federativo, e a forma de enfrentar as expressões da questão social 

                                                 
6A PNAS considera em condições de vulnerabilidade e risco pessoal e social “famílias e indivíduos com 
perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; 
identidades 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 advinda 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” (BRASIL, 2004, p. 33). 
Janczura (2012, p. 306) por sua vez, afirma que o risco não poder ser identificado como vulnerabilidade, 
apesar de estarem relacionados e que “a noção de risco implica não somente iminência imediata de 
um perigo, mas também a possibilidade de, num futuro próximo, ocorrer uma perda de qualidade de 
vida pela ausência de ação preventiva. A ação preventiva está relacionada com o risco, pois não se 
trata de só minorar o risco imediatamente, mas de criar prevenções para que se reduza 
significativamente o risco, ou que ele deixe de existir.” 
A autora ainda afirma que essa compreensão de risco “exige que a Política de Assistência Social defina 
quais as situações que tornam os cidadãos mais sujeitos à vivência do risco ou que imprimem maior 
vulnerabilidade social” (JANCZURA, 2012, p.308), visto que estabelece quais as vulnerabilidades 
sociais que devem ser cobertas por uma política de proteção ou de seguridade social, mas não distingui 
risco de vulnerabilidade, deixando um vácuo que pode trazer, no futuro, dificuldades para a elaboração, 
o monitoramento e a avaliação das políticas públicas. 
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foi a descentralização, levando em consideração as desigualdades territoriais e a 

participação social” (NASCIMENTO, 2010, p. 109).   

Por seu turno, compreender a gestão da Política de Assistência Social no 

tempo presente implica em entender que a descentralização é uma categoria 

precursora para intersetorialidade. Pois como apontam Andrade e Mendes (2015, p. 

234) a função dada a descentralização de “delegar poderes nos níveis de gestão, 

também se constitui como estratégia de gestão integrada no atendimento das 

refrações da questão social”. Neste sentido, cabe ao poder público organizar e 

operacionalizar o desenvolvimento de ações intersetoriais no âmbito da gestão das 

políticas sociais. 

Monnerat e Souza (2015) apontam que a PNAS (BRASIL, 2004) expõe a 

intersetorialidade como elemento essencial para garantia dos direitos de cidadania, e 

“para efeito da operacionalização do SUAS, está previsto que as ações no campo da 

Assistência Social devem ocorrer em sintonia e articulação com outras políticas 

públicas” (MONNERAT; SOUZA, 2015, p.5).  

A proposta da intersetorialidade como modelo de gestão da política de 

Assistência Social, representa um avanço na forma de se conceber esta política, tendo 

em vista que, possibilita superar a fragmentação com que as políticas sociais foram 

implementadas e geridas nas últimas décadas, indicando uma nova forma de intervir 

nas expressões da questão social, das quais a população em situação de rua é uma 

violenta expressão (MACHADO, 2010). 

Outra conquista, também de suma relevância para a população em situação 

de rua, foi a aprovação da Lei nº 11.258, em 2005, que alterou o parágrafo único do 

artigo 23, da LOAS (1993), dispondo sobre a criação de programas de amparo as 

pessoas que vivem em situação de rua, no âmbito da Assistência Social. Dessa forma, 

cabe ao poder público municipal a responsabilidade “de manter serviços e programas 

de atenção à população de rua, garantindo padrões básicos de dignidade e não-

violência na concretização de mínimos sociais e dos direitos de cidadania a esse 

segmento social” (BRASIL, 2008, p.6). 

A criação do Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), por meio de Decreto 

Presidencial, em 25 de outubro de 2006, sob coordenação do Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), foi imprescindível na construção 

da PNPSR, no sentido em que, o GTI, foi criado, a fim de organizar estudos e propor 

políticas públicas, que incluam a população em situação de rua. Além de estabelecer 
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a “necessidade de articulação entre os diferentes níveis de governo e da participação 

da sociedade civil organizada nesse processo” (BRASIL, 2011, p.17).  

Neste sentido, Machado (2010) afirma que uma gestão social intersetorial, 

articulada e comprometida com a cidadania requer a participação social e a criação 

de espaços coletivos, com representantes dos setores envolvidos, participação da 

sociedade e dos movimentos sociais. Este processo, possibilita, dentre outros, 

compreender o cidadão na sua dimensão de totalidade, contribuindo para o 

atendimento integral das suas necessidades sociais e demandas.  

Como resultado das análises e discussões do GTI, o MDS, em 2008 publicou 

um documento apresentando a Política Nacional para Inclusão Social da População 

em Situação de Rua - PNISPSR. Este documento objetivou “orientar a construção e 

execução de políticas públicas voltadas a este segmento da sociedade, 

historicamente à margem das prioridades dos poderes públicos” (BRASIL, 2008, p.2). 

Diante disto, em 2009, no II Encontro Nacional sobre População de Rua, com 

os resultados da Pesquisa Nacional, finalizada em 2008, e dos aprendizados e 

vivências sobrevindas do I Encontro Nacional e seus desdobramentos, foi constituída 

e aprovada a proposta intersetorial da PNPSR, concretizada através do Decreto nº 

7.053, de 23 de Dezembro de 2009, que estabelece, também, o Comitê Intersetorial 

de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a População de Rua 

– CIAMP - Rua (BRASIL, 2011). 

A promulgação da PNPSR, representa um avanço no atendimento à 

população em situação de rua, pois reconhece esta população como sujeito de direitos 

e estabelece responsabilidades para as diversas políticas públicas e a necessidade 

de uma atuação intersetorial. 

No entanto, vale ressaltar, que mesmo após a aprovação da proposta 

intersetorial da PNPSR, a população em situação de rua, continuará sendo concebida 

como responsabilidade da política de Assistência Social (FREITAS, 2016). 

Neste sentido, de acordo com o Decreto n° 7.053/2009 que instituiu a PNPSR, 

cabe a Política de Assistência Social o desenvolvimento de serviços, programas e 

projetos para proporcionar o acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios 

previdenciários e assistenciais e aos programas de transferência de renda, na forma 

da legislação específica; criar meios de articulação entre o SUAS e o Sistema Único 

de Saúde para qualificar a oferta de serviços; adotar padrão básico de qualidade, 

segurança e conforto na estruturação dos serviços de acolhimento temporários; 
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implementar Centros  Pop, no âmbito da proteção social especial do SUAS (BRASIL, 

2009).  

Deste modo, analisando a PNPSR, é possível observar que apesar dela ser 

uma política pública de recorte intersetorial, de não ter uma única política pública 

responsável pela sua implementação, visto que, tem como um de seus objetivos, 

“assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que 

integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, assistência social, 

moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda” (BRASIL, 2009, Art. 7°, 

inciso I), a única política pública que tem as suas competências e responsabilidades, 

claramente definidas na política, é a Assistência Social. 

 A centralidade da política de Assistência Social no enfrentamento ao fenômeno 

população em situação de rua, enquanto uma das expressões da questão social, 

fragmenta o atendimento as necessidades sociais e as demandas da população, 

prejudicando os usuários dos serviços sociais e impossibilitando o atendimento 

integral das suas necessidades. Sendo assim, a construção da intersetorialidade, se 

constitui hoje uns dos maiores desafios aos sujeitos envolvidos na implementação das 

políticas sociais (MACHADO, 2010). 

Por esse viés, Andrade e Mendes (2015, p. 234) afirmam que para analisar a 

articulação da Assistência Social com as demais políticas públicas, é necessário 

analisar a sua trajetória histórica, fundada no clientelismo e assistencialismo e a sua 

intervenção vinculada aos extremamente pobres. Além disso, é necessário 

compreender a sua inclusão no capitalismo neoliberal que concebe a assistência 

social como uma política seletiva, privatista e desarticulada das demais políticas 

públicas. 

Assim, o novo modelo de gestão pautado na intersetorialidade que vem se 

desenvolvendo, não está alheio às interferências do neoliberalismo que impõe os 

desenhos para as novas políticas sociais, especialmente, sob a ótica da focalização e 

da seletividade que buscam reduzir os recursos públicos investidos no sistema de 

seguridade social e implantar mecanismos gerenciais no trato das expressões da 

questão social (MARTINS, 2015). 

Neste sentido, pensar a concretização da Política de Assistência Social 

articulada as demais políticas públicas, tomando como base o território, é um dos 

caminhos para avançar na superação da maneira fragmentada com que essa política 

vem sendo conduzida. Portanto, trabalhar articulado à rede, nesse modo de pensar a 
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dimensão territorial “significa ir além da simples adesão, pois há necessidade de se 

romper com velhos paradigmas, em que as práticas se construíram historicamente 

pautadas na segmentação, na fragmentação e na focalização” (BRASIL, 2004, p. 44-

45). Assim, é preciso olhar para a realidade, considerando os novos desafios 

presentes no cotidiano, que se apresenta sob múltiplas formatações, exigindo o 

enfrentamento das expressões da questão social, de forma integrada e articulada das 

políticas sociais. 

Leite (2011, p.6) afirma que, “os instrumentos legais aprovados nas gestões do 

governo do presidente Luís Inácio [Lula da Silva], demonstram relevância para a 

afirmação da assistência como política social ampla e de direito, apesar de não serem 

essas leis isentas de contradições, limites e desafios”. Cabe destacar aqui, a 

aprovação da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais em 2009, como um 

importante marco, no processo de implementação do SUAS. 

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009) aprovada 

através da Resolução n° 109, de 11 de novembro de 2009, pelo CNAS, representa 

um avanço para a consolidação da oferta de serviços à população em situação de rua, 

no âmbito do SUAS, no sentido em que, estabeleceu parâmetros para a oferta de 

serviços socioassistenciais de Proteção Social Especial de Média Complexidade e 

Proteção Social Especial de Alta Complexidade direcionados para diversos públicos, 

dentre os quais a população em situação de rua (BRASIL, 2011). Os serviços 

socioassistenciais de caráter especial, são serviços mais especializados, direcionados 

a pessoas em situações de risco pessoal ou social, “voltados para atendimento 

individual em meio aberto ou em abrigos, de caráter mais complexo” (BOSCHETTI, 

2005, p.13) e se diferenciam da proteção social básica, por se tratar de um 

atendimento destinado a enfrentar as situações de violação de direitos. (BOSCHETTI, 

2005).  

Vale ressaltar que, a Proteção Social Especial “tem como suposto o princípio 

de proteção social pró-ativa, o que significa não mais considerar os usuários dos 

serviços de assistência social como objetos de intervenção, mas sim como sujeitos de 

direitos” (PEREIRA, 2006, p.11). O que representa um avanço, dada a forma 

clientelista e subalterna em que os usuários dos serviços socioassistenciais eram 

atendidos. 

De acordo com a Tipificação (2009) constituem-se serviços de Proteção 

Social Especial voltados para o atendimento à pessoas em situação de rua: Proteção 
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Social Especial de Média Complexidade: Serviço Especializado em Abordagem Social 

e Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua; Proteção Social Especial 

de Alta Complexidade: Serviço de Acolhimento Institucional (que incluem adultos e 

famílias em situação de rua) e Serviço de Acolhimento em República (que inclui 

adultos em processo de saída das ruas). 

Conforme foi previsto pela PNPSR, e especificado pela Tipificação (2009), o 

Centro Pop, uma unidade de referência da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade de natureza pública e estatal, voltado especificamente para o 

atendimento especializado para a população em situação de rua, é a instituição 

responsável por ofertar obrigatoriamente o Serviço Especializado Para a População 

em Situação de Rua. Além deste serviço, esta instituição também pode ofertar o 

Serviço Especializado em Abordagem Social. 

De acordo com a Tipificação (2009, p.27), o Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua, constitui-se um serviço ofertado para pessoas que 

utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, a fim de assegurar 

atendimento e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na 

perspectiva de fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que 

oportunizem a construção de novos projetos de vida. 

Além disso, 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 

(Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009). 

Este serviço deve estar articulado aos serviços socioassistenciais de Proteção 

Social Básica e Proteção Social Especial; aos serviços de políticas públicas setoriais; 

às redes sociais locais; aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; ao 

sistema de Segurança Pública; às Instituições de Ensino e Pesquisa e à serviços, 

programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias (Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009). 

Por este viés, Pereira (2006, p.11) afirma que: 

 

 A rede socioassistencial indicada no SUAS é um conjunto integrado de ações 
de iniciativa pública e da sociedade que ofertam e operam benefícios, 
serviços, programas e projetos, o que supõe a articulação entre todas estas 
unidades de provisão de proteção social, sob a hierarquia de básica e 
especial, e ainda por níveis de complexidade. 
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Deste modo, a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009) ao 

indicar a necessidade de articulação entre os serviços socioassistenciais, expressa a 

relevância da intersetorialidade no âmbito das políticas públicas, no sentido em que, 

possibilita a ampliação do acesso dos usuários aos direitos sociais, além de contribuir 

para o atendimento integral das suas demandas e necessidades sociais (MEDEIROS; 

LIRA, 2015). 

Segundo a Tipificação (2009, p. 20), o Serviço Especializado em Abordagem 

Social, constitui-se um serviço ofertado de forma continuada e programada, a fim de 

assegurar o trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique nos territórios 

a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, 

situação de rua, dentre outras. 

No caso do Centro Pop, este serviço é ofertado com o intuito de identificar 

pessoas em situação de rua. Devem ser consideradas praças, entroncamento de 

estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de 

intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, 

metrô e outros (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009). 

O serviço também 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 de direitos. Neste sentido, também deve estar 

articulado aos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica e Proteção 

Social Especial; aos serviços de políticas públicas setoriais; à sociedade civil 

organizada; aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos; às Instituições de 

Ensino e Pesquisa e aos serviços, programas e projetos de instituições não 

governamentais e comunitárias (Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

2009). 

A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), ao indicar a 

necessidade de articulação entre a rede socioassistencial e aos demais serviços 

socioassistenciais, como um meio de efetivar o acesso dos usuários aos direitos 

sociais e as demais políticas públicas, expressa o avanço que representa a proposta 

da intersetorialidade como um modelo de gestão no âmbito do SUAS, no sentido em 

que, conforme afirma Pereira (2006, p.8), rompe “com a fragmentação programática 

entre as esferas governamentais” promovendo “a integração de objetivos, ações, 

serviços, benefícios, programas e projetos [...]; a substituição do paradigma 
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assistencialista e a articulação de ações e competências com os demais sistemas de 

defesa de direitos humanos, políticas sociais e esferas governamentais”. 

Além desses serviços, a política de Assistência Social, também é responsável, 

conforme foi previsto pela PNPSR, e especificado pela Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais (2009), por ofertar à população em situação de rua, o 

Serviço de Acolhimento Institucional e o Serviço de Acolhimento em República. 

De acordo com a Tipificação (2009, p.30), o Serviço de Acolhimento 

Institucional constitui-se um serviço de acolhimento direcionado a famílias e/ou 

indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, com o objetivo de garantir 

proteção integral. O serviço deve ser organizado de maneira que garanta “a 

privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à diversidade de: ciclos de vida, 

arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero e orientação sexual”. Além disso, o 

atendimento ofertado “deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o 

convívio familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços 

disponíveis na comunidade local”. 

Este serviço é ofertado, dentre outros, para adultos e famílias em situação de 

rua, na modalidade de abrigo institucional e casa de passagem. Deve estar articulado 

aos demais serviços socioassistenciais; aos serviços de políticas públicas setoriais; à 

programas e projetos de formação para o trabalho, de profissionalização e de inclusão 

produtiva; aos serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e 

comunitárias e aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009). 

Neste sentido, Yazbek (2008) afirma que, pensar a concretização da 

assistência social, como política pública de seguridade social, direito de todos e dever 

do Estado, é fundamental, pensá-la em sinergia com as demais políticas sociais, o 

que só pode ser efetivado, “pela construção do que Mishra denomina de “rede de 

segurança da rede de Segurança”, ou seja, um conjunto de programas, projetos, 

serviços e benefícios” (YAZBEK, 2008, p.16) , direcionados à proteção social e à 

atender os interesses e necessidades das classes subalternas em nossa sociedade, 

usuários desta política.  

Assim sendo, a materialização dos serviços socioassistenciais, conforme 

estabelecido pela Tipificação (2009) é de suma importância, mas não é suficiente, é 

necessário que haja uma articulação efetiva entre os serviços, programas, projetos e 

benefícios que compõe a rede de segurança, conforme denomina Yazbek (2008), para 
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que a assistência social seja consolidada, como política pública “voltada para a 

construção e provimento de mínimos sociais de inclusão e para a universalização de 

direitos” (YAZBEK, 2008, p.16). 

O Serviço de Acolhimento em República, de acordo com a Tipificação (2009, 

p.36) consiste em ofertar proteção, apoio e moradia a pessoas maiores de 18 anos 

em situação de “abandono, de vulnerabilidade7 e risco pessoal e social, com vínculos 

familiares rompidos ou extremamente fragilizados e sem condições de moradia e 

autossustentação”. Além disso, o atendimento deve contribuir para a “construção e o 

fortalecimento de vínculos comunitários, a integração e participação social e o 

desenvolvimento da autonomia das pessoas atendidas”. 

Este serviço deve ser desenvolvido de forma que os usuários participem da 

gestão, podendo ser em sistema de autogestão ou cogestão, propiciando a gradual 

autonomia e independência de seus moradores. Além de, contar com uma equipe 

técnica de referência para colaborar com a gestão coletiva da moradia e para 

acompanhamento psicossocial dos usuários e encaminhamento para outros serviços, 

programas e benefícios da rede socioassistencial e das demais políticas públicas 

(Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 2009). 

De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, (2009, 

p.36-37), este serviço é destinado, dentre outros, a pessoas adultas em situação de 

rua em fase de reinserção social, que se encontrem em processo de restabelecimento 

dos vínculos sociais e construção de autonomia. Além disso, possui tempo de 

permanência limitado, podendo ser reexaminado e prolongado de acordo com o 

projeto individual elaborado conjuntamente com o profissional de referência e o 

atendimento realizado deve corroborar com a qualificação e inserção profissional e a 

construção de projeto de vida. 

Este serviço também, deve estar articulado aos demais serviços 

socioassistenciais; aos serviços de políticas públicas setoriais; à programas e projetos 

de formação para o trabalho, de profissionalização e de inclusão produtiva; aos 

serviços, programas e projetos de instituições não governamentais e comunitárias e 

aos demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos (Tipificação Nacional de 

Serviços Socioassistenciais, 2009). 

                                                 
7 Carneiro e Veiga (2004, apud JANCZURA, 2012) definem vulnerabilidade como exposição a riscos e 
baixa capacidade material, simbólica, e comportamental de famílias e pessoas para enfrentar e superar 
os desafios com que se defrontam. 
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Diante disto, é possível observar o que afirma Freitas (2016), que o MDS, 

responsável por executar a política de Assistência Social, é o órgão que possui 

normativas e ações mais expressivas e iniciativas mais avançadas, no que concerne 

ao atendimento à população em situação de rua. Além da imperiosa necessidade de 

um trabalho articulado a rede de serviços socioassistenciais e as demais políticas 

públicas para a efetivação dos direitos sociais da população em situação de rua. 

Por esse viés, Machado (2010, p. 2) declara que: 

 

A gestão do social ou gestão social - intersetorial e integrada - demanda 
modelos flexíveis em que o processo de descentralização e participação 
social seja efetivado, de forma a favorecer parcerias com a sociedade civil 
organizada nas ações e decisões que dizem respeito a encaminhamento das 

políticas públicas. 
  

Neste sentido, o SUAS ao trazer como base de organização dos serviços 

socioassistenciais a descentralização político administrativa, territorialização e a 

intersetorialidade, nos leva a compreender que “o paradigma desse sistema articula a 

descentralização com a intersetorialidade” (MONNERAT; SOUZA, 2015, p.5), tendo 

em vista que visa “promover a inclusão social ou melhorar a qualidade de vida, 

resolvendo os problemas concretos que incidem sobre a população de um dado 

território” (BRASIL, 2004, p.44). 

 Deste modo, a PNAS – 2004, menciona que: 
 

[...], ao invés de metas setoriais a partir de demandas ou necessidades 
genéricas, trata-se de identificar os problemas concretos, as potencialidades 
e as soluções, a partir de recortes territoriais que identifiquem conjuntos 
populacionais em situações similares, e intervir através das políticas públicas, 
com o objetivo de alcançar resultados integrados e promover impacto positivo 
nas condições de vida (BRASIL, 2004, p. 44). 

 

Koga e Alves (2010) afirmam que o reconhecimento do território como um eixo 

para a proteção social, possibilita a aproximação do poder público desses espaços, 

onde as pessoas vivenciam as expressões da questão social, onde elas se 

concretizam, e por isso precisam de atenção e proteção. As autoras ainda afirmam 

que, o território precisa ser pensado junto com a forma como a população que nele 

vive, faz uso dele, pois é aí que ele ganha vida. 

Nascimento (2010) compartilha das ideias de Koga e Alves (2010), ao declarar 

que a Assistência Social traz o território como referência para a articulação com as 
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demais políticas públicas, visando efetivar-se como política pública de 

responsabilidade do Estado e direito de cidadania. 

De acordo com Monnerat e Souza (2015, p. 9): 

 

[...]a definição de um território comum para a ação das diferentes políticas 
setoriais é condição primeira para promover a intersetorialidade. Tal definição 
exige a instauração de uma arena de diálogo com substantiva capacidade de 
negociação política entre os sujeitos e áreas setoriais envolvidos. 

  

 Para Machado (2010) é imprescindível que haja diálogo entre as redes 

municipais intersetoriais, a fim de debater ideias e ações integradas a serem 

desenvolvidas, para contribuir ao atendimento integral das necessidades dos 

cidadãos, especialmente dos grupos subalternos. O desenvolvimento dessas ações é 

um grande desafio, pois implica na articulação entre as instituições e destas com a 

sociedade. 

Segundo Andrade (2006 apud MONNERAT; SOUZA, 2015) a atuação que 

tem o território como referência, exige, a pactuação e construção de objetos de 

intervenção comum entre diferentes setores com vistas à realização de um 

planejamento integrado para enfrentamento dos problemas complexos identificados 

no território.  

Neste sentido, as autoras supracitadas afirmam que a questão fundamental 

na proposta da intersetorialidade reflete a “possibilidade de se construir uma visão de 

complexidade dos problemas tendo como requisito o aporte de diferentes acúmulos 

setoriais”. Trata-se, assim, de “construir objeto e objetivos comuns, o que difere das 

propostas que se traduzem na mera sobreposição ou justaposição de ações setoriais” 

(MONNERAT; SOUZA, 2015, p. 10). 

De acordo com Monnerat e Souza (2015) outro elemento central para a 

efetivação da intersetorialidade nas políticas públicas é o planejamento. As autoras 

afirmam que, o planejamento é uma condição indispensável para articular áreas de 

conhecimento e de prática marcadas por memórias técnicas e institucionais 

específicas, ressaltando que, não se trata aqui de compreender o planejamento do 

ponto de vista técnico e prescritivo, mas trata-se de conceber a negociação de 

interesses, essencial para construir uma integração entre os diversos atores e áreas 

de política. Deste modo, as autoras ainda destacam que: 
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[...] o planejamento deve ser a tradução da articulação entre saberes e 
práticas setoriais, considerando-se que no âmbito do planejamento conjunto, 
a intersetorialidade deve se concretizar como síntese de conhecimentos 
diversos (interdisciplinaridade) para atuar sobre problemas concretos 
(MONNERAT; SOUZA, 2015, p.9). 

 

Medeiros e Lira (2015) compartilham das ideias de Monnerat e Souza (2015) 

ao afirmarem que a Política de Assistência Social para intervir de forma efetiva nas 

condições de vida da população, é fundamental um conjunto de instrumentos e 

técnicas, como o planejamento. Afinal como aproximar-se dos problemas sociais e 

solucioná-los, sem conhecer? As autoras afirmam que quando fala-se em 

conhecimento aqui, trata-se do conhecimento em uma dimensão territorial, de 

conhecer as situações vivenciadas pela população de um determinado território, face 

as diversas necessidades sociais que ali insurgem, de conhecer as instituições das 

diversas políticas sociais, presentes no território e fora dele, e os serviços, programas, 

projetos e benefícios que elas ofertam, além de conhecer as normativas em que estas 

instituições estão pautadas. Enfim, é fundamental uma série de conhecimentos, que 

além da dimensão técnica, esteja articulado “à dimensão política e ética, apontando 

para um trabalho intersetorial” (MEDEIROS; LIRA, 2015, p. 6). 

Por este viés, Machado (2010, p.7), afirma que, “entender a intersetorialidade 

como estratégia democratizadora, onde se compartilham saberes e poderes diversos, 

para enfrentar problemas diversos e dar uma resposta a uma necessidade ou 

situação. Eis o nosso desafio!”. Contudo, necessário, diante do fato de que a atuação 

setorial não tem capacidade de enfrentar as expressões da questão social, face a sua 

complexidade no tempo presente. A diversidade das demandas apresentadas pela 

população em situação de rua, durante a realização do estágio em Serviço Social, tais 

como: acesso à documentação civil; alimentação; acolhimento; saúde; trabalho e 

renda; preenchimento de CadÚnico e acesso à passagem para cidade de origem, 

expressa essa complexidade8. 

A política de Assistência Social não pode ser considerada como a única 

política pública responsável pela oferta de serviços, por assegurar o acesso dos 

direitos humanos e sociais à população em situação de rua, e capaz de enfrentar este 

fenômeno, enquanto expressão da questão social, sem estar articulada com as 

                                                 
8 OLIVEIRA, Rafaela Barbosa. Relatório Semestral de Estágio Supervisionado em Serviço Social VI, 
apresentado à Universidade Federal Fluminense. Campos dos Goytacazes, 2016. 
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demais políticas públicas, como Saúde, Previdência, Habitação, Emprego, dentre 

outras (ALMEIDA; MONTEIRO, 2011). 

Algo que ocorreu ao longo da história, que insiste em permanecer na 

atualidade e que precisa ser descontruído, tendo em vista que, nenhuma política 

pública sozinha é capaz de atender de forma integral as demandas e necessidades 

sociais da população em situação de rua, dada a sua complexidade. Deste modo, a 

construção da intersetorialidade enquanto processo, é fundamental.  

Diante da explanação sobre a relação da PNPSR com a intersetorialidade na 

política de Assistência Social, no próximo capítulo, voltaremos nosso olhar para a 

intersetorialidade no âmbito da PNPSR e os desafios à sua efetivação. 
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2 A Política Nacional Para População em Situação de Rua, 
a Intersetorialidade e os desafios à sua efetivação 

 

 

2.1 A Intersetorialidade na Política Nacional Para População em Situação 

de Rua 

 

 

A PNPSR (2009), traz a intersetorialidade como um dos seus eixos 

fundamentais, para a sua concretização como política pública garantidora dos direitos 

não contributivos, visando a ampliação do acesso da população em situação em 

situação de rua aos seus direitos e o atendimento integral das suas necessidades. 

Contudo, apesar dos avanços que representa, esta política apresenta contradições e 

fragilidades, como toda política pública instituída nesta sociedade capitalista, 

sustentada numa estrutura econômica desigual e excludente. Sendo assim, é nesta 

perspectiva que analisa-se a intersetorialidade na PNPSR, situando-a na esfera da 

luta de classes, sem desconsiderar a importância desta conquista para o atendimento 

da população em situação de rua. 

De acordo com Freitas (2016), a PNPSR é uma política de âmbito federal, no 

entanto, expressa em seus primeiros artigos que os municípios e estados devem 

“aderir” a ela. A autora aponta isto como uma fragilidade deste Decreto, no sentido em 

que o Decreto ao trazer em seu segundo artigo que a referida política “será 

implementada de forma descentralizada e articulada entre a União e os demais entes 

federativos que a ela aderirem por meio de instrumento próprio” (BRASIL, 2009, Art. 

2°), deixa facultativa a adesão dos estados e municípios. 

A autora aponta como outra fragilidade da política, o que consta no artigo 

quarto, em que “o Poder Executivo Federal poderá firmar convênios com entidades 

públicas e privadas, sem fins lucrativos, para o desenvolvimento e a execução de 

projetos que beneficiem a população em situação de rua [...]” (BRASIL, 2009, Art. 4°). 

Isto caracteriza as mudanças no âmbito da proteção social no sentido de afirmar o 

“Welfare Pluralism ou bem-estar pluralista ou misto, entendida como ação 

compartilhada de Estado, mercado e sociedade no provimento da proteção social aos 
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sujeitos” (PEREIRA, 2011 apud FREITAS, 2016, p.7). Segundo a autora, este bem-

estar misto abre espaço para desconstruir a responsabilidade do Estado com o 

provimento da proteção social à população em situação de rua. 

Nessa perspectiva, Pereira e Teixeira (2013, p.117) afirmam que: 

 

Essa modalidade de intervenção social que envolve o mix público/privado tem 
por fundamento uma nova visão de Estado, não mais como gestor, 
administrador e executor dos serviços; ao contrário, parte de uma visão liberal 
do Estado como normalizador, regulador e coordenador de uma rede de 
serviços executada e ofertada pela sociedade. Trata-se de um ataque ao 
Estado Social intervencionista com políticas universalistas, redistributivistas 
e garantidora de direitos de cidadania. 

 

Brevilheri, Bassi e Pastor (2015, p. 6-7) acrescentam ao debate que, 

fundamentada na intersetorialidade como nova estratégia de gestão para enfrentar as 

expressões da questão social, “as redes surgem como uma proposta de intervenção 

baseada na interação entre o Estado, as empresas privadas e a sociedade civil 

organizada”.  Teixeira (2002 apud BREVILHERI; BASSI; PASTOR, 2015, p. 6-7), 

afirma que o fortalecimento do debate sobre a intervenção social em redes, ocorre 

sob a influência de diversos fatores simultâneos, dentre os quais, “a globalização 

econômica, as transformações no papel do Estado e, contraditoriamente, os 

processos de democratização e mobilização social ao lado do avanço de ideias 

neoliberais e a emergência do terceiro setor”. 

Neste sentido, apesar da PNPSR representar um inegável avanço, ao 

estabelecer que a atenção a este fenômeno deva ocorrer de forma articulada entre as 

políticas públicas, fruto das lutas dos movimentos sociais, principalmente do 

Movimento Nacional da População de Rua (MNPR)9, “o que se constata, é que o 

projeto neoliberal se apropria do potencial transformador do discurso dos movimentos 

sociais” (AMORIM; TEIXEIRA, 2017, p.181), e apodera-se dos principais referenciais 

democráticos de gestão: descentralização, participação social, intersetorialidade, 

dando-lhes outros significados, na lógica de responsabilização do mercado e a 

                                                 
9 É importante destacar aqui um episódio que ocorreu em 2004, que se tornou um marco histórico, na 
luta da população em situação de rua em prol dos seus direitos. Trata-se do episódio ocorrido em 19 
de agosto, na Praça da Sé, em São Paulo, onde sete moradores de rua foram brutalmente 
assassinados. Este episódio ficou conhecido como a Chacina da Praça da Sé, e teve muita repercussão 
na mídia, expressando a imperiosa, necessidade de uma política nacional, direcionada à população em 
situação de rua. Após este ocorrido, o poder público se voltou para essa população historicamente 
esquecida no Brasil, pois até então, não havia políticas públicas federais direcionadas exclusivamente 
a essa população, que era atendida de forma insuficiente e focalista por algumas políticas sociais 
(BRASIL, 2015). 
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sociedade civil pelo provimento da proteção social, como agentes responsáveis pela 

oferta dos serviços públicos, pela execução das políticas sociais, e “do mix 

público/privado no enfrentamento das expressões da questão social” (AMORIM; 

TEIXEIRA, 2017, p.181), da qual a população em situação de rua é uma grave 

expressão. 

Assim, a intersetorialidade não deve ser compreendida, como um conceito 

positivo, que possui significado em si mesmo, pelo contrário deve ser compreendida, 

como um conceito polissêmico e dialético, assim como as políticas sociais, dotado de 

possibilidades e significações, permeado por contradições, visto que, estas são 

inerentes à sociedade capitalista, e por visões do papel do Estado, no sentido em que, 

assume significados distintos de acordo com a direção política e ideológica tomada 

pelo Estado (BREVILHERI; BASSI; PASTOR, 2015; BELLINI et al, 2014). 

Por esse viés, não é demais relembrar que as políticas sociais e suas análises, 

situam-se em processos antagônicos e complexos, no âmbito dos “conflitos e lutas de 

classes que envolvem o processo de produção e reprodução do capitalismo e também 

da busca de resultados concretos na realidade vivida da população a ser atendida por 

essas políticas” (BELLINI et al, 2014, p.8). 

Deste modo, a despeito deste cenário contraditório e complexo, é na 

perspectiva da ampliação do acesso às políticas sociais e da efetivação do 

atendimento integral à população em situação de rua, que a intersetorialidade aparece 

na PNPSR (2009), como uma estratégia para o desenvolvimento de serviços, 

programas, projetos e benefícios que atendam aos direitos humanos da população 

em situação de rua nas diferentes políticas públicas, de maneira a compor uma rede 

que garanta a efetividade e a qualidade dos serviços ofertados (BRASIL, 2011). 

Portanto, orientada por princípios e diretrizes a PNPSR propõe a integração 

das políticas públicas de proteção social, desde, as que compõem o pilar da 

seguridade social regidas pela Constituição Federal, além de incorporar a educação, 

o trabalho e renda, a habitação, a moradia, a cultura, o esporte, o lazer e segurança 

alimentar e nutricional, como mecanismos garantidores de segurança e pleno 

atendimento às demandas da população em situação de rua no Brasil (BRASIL, 2011). 

De acordo com Matta (2007), o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, 

define a palavra diretriz como a linha básica que determina o traçado de uma estrada, 

esboço, em linhas gerais, de um plano, projeto etc.; norma de procedimento, conduta 

etc.; diretiva. Nesse sentido, as diretrizes seriam meios, normas para alcançar os 
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objetivos da PNPSR, articulados com seus princípios, ou seja, as diretrizes são as 

estratégias e meios de organização da PNPSR, para a sua consolidação como política 

pública e direito da população em situação de rua. 

Assim sendo, a PNPSR, ao apresentar como suas diretrizes a “articulação 

das políticas públicas federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal; a 

integração das políticas públicas em cada nível de governo” (BRASIL, 2009, Art. 6°, 

incisos III e IV), expressa a intersetorialidade como uma estratégia fundamental para 

a sua consolidação e para o alcance de seus objetivos, visto que, apresenta como um 

de seus objetivos, “assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e 

programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, 

assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda” 

(BRASIL, 2009, Art. 7°, inciso I). Nesse sentido, “a intersetorialidade é preconizada 

como uma potência para conferir aos usuários dos serviços uma assistência integral 

e eficaz” (SERAFINO; LUZ, 2015, p.78). 

 A PNPSR, ao propor a intersetorialidade, como uma estratégia para o 

atendimento as necessidades sociais e demandas da população em situação de rua 

e para assegurar o acesso destes aos seus direitos, propõe: 

 

[...] um desafio a toda a sociedade brasileira como os gestores públicos e a 
sociedade civil para realizar ações estratégicas através de projetos e planos 
executados pelos órgãos e Ministérios. Com à proposta de tirar das leis com 
seus artigos e portarias e ementas e outros do gênero teórico, para à práxis, 
que é tão necessária e urgente para atender as demandas da população em 
situação de rua (KLAUMANN, 2016, p.10). 

 

O maior desafio para a prática intersetorial é estabelecer uma gestão 

integrada, corresponsável pela atenção integral aos cidadãos e para enfrentar este 

desafio, a PNPSR, em seu artigo nono, instituiu o CIAMP – Rua, que deve ser 

composto por representantes da sociedade civil e por um representante e respectivo 

suplente de cada órgão descrito a seguir: Secretaria Especial dos Direitos Humanos 

da Presidência da República, que o coordenará; Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome; Ministério da Justiça; Ministério da Saúde; Ministério da 

Educação; Ministério das Cidades; Ministério do Trabalho e Emprego; Ministério dos 

Esportes; e  Ministério da Cultura (BRASIL, 2011). 

A instituição do CIAMP – Rua, é de suma relevância para a efetivação da 

intersetorialidade no âmbito desta política, visto que, trabalhar intersetorialmente 
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implica na criação de espaços coletivos de comunicação e de negociações, a fim de 

analisar possibilidades de ação nas expressões da questão social, além de 

administrar os conflitos, para que se consiga chegar com maior eficácia a algum 

resultado. Isto não significa chegar a resolução do problema, mas somar forças para 

refletir sobre ações possíveis de serem concretizadas (MACHADO, 2008). 

Além disso, a PNPSR, estabelece em seu artigo terceiro, que os estados e 

municípios que aderirem à ela, também deverão instituir comitês gestores 

intersetoriais, os quais devem contar com representantes das áreas relacionadas ao 

atendimento da população em situação de rua, com a participação de fóruns, 

movimentos e entidades representativas desse segmento da população (BRASIL, 

2009). A exemplo do “Comitê Nacional, estes Comitês locais têm o papel de elaborar, 

acompanhar e monitorar os Planos de Ação para a População em Situação de Rua” 

(BRASIL, 2011, p.19). 

Dentre as áreas relacionadas ao atendimento da população em situação de 

rua, e que devem participar dos Comitês Gestores, destacam-se as políticas de 

Assistência Social, Saúde, Habitação e Trabalho e Renda, além da Segurança 

Alimentar e Nutricional e Educação, “políticas que se responsabilizam e se 

comprometem com uma agenda mínima nacional de ações específicas para cada 

área, a ser operacionalizada de modo articulado” (BRASIL, 2011, p.19-20). Neste 

sentido, o Gestor da Assistência Social deve participar do CIAMP- Rua local e, 

incentivar sua criação, se for o caso (BRASIL, 2011). 

Por esse viés, a legislação menciona que: 

 

É fundamental que esses Comitês instituídos localmente, estejam vinculados 
a um órgão de governo com capacidade técnica e competência política para 
articular as diversas públicas e garantir que a política local para a população 
em situação de rua, configure-se como uma política de Estado intersetorial 
(BRASIL, 2011, p.20). 
 

Deste modo, é possível analisar que, a intersetorialidade se apresenta como 

um elemento fundamental e central para a efetivação da PNPSR como política 

garantidora de direitos não contributivos, direcionada à ampliação do acesso às 

políticas sociais, visto que, “nenhuma política ou setor dará conta sozinho da 

complexidade da questão social ou a integralidade no atendimento ao cidadão” 

(FREITAS, 2016, p.8). 
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De acordo com Amorim e Teixeira (2017, p.185) a relevância da gestão em 

redes, está no fato dela contribuir para a articulação dos “nexos entre as diversas 

sequelas da questão social”, tensionando a ação estatal fragmentada no seu 

enfrentamento, e assim possibilitando a integralidade do atendimento às 

necessidades dos grupos subalternos e a ampliação do acesso às políticas sociais. 

Argiles (2012, p.63), acrescenta ao debate que, a intersetorialidade como um 

dos eixos estruturantes da PNPSR: 

 

[...] apresenta-se como um dos grandes desafios para a implementação da 
política, ao mesmo tempo em que revela-se o mais importante, se 
considerarmos as características e perfis desta população, as quais revelam 
demandas que perpassam pelo universo das políticas sociais e que 
necessitam de cada esfera governamental; conforme pressupõe o decreto 
que originou a Política Nacional e criou o Grupo de Trabalho Interministerial; 
que se estabeleça essa articulação na oferta do serviço prestado à população 
em situação de rua. Do contrário, ou seja, a oferta de políticas setorizadas, 
não conseguirá abarcar a problemática em todas as suas dimensões. 

 

No entanto, a intersetorialidade entre as políticas sociais, não deve ser 

compreendida como a “salvadora da pátria”, capaz de solucionar as expressões da 

questão social, e todos aos problemas intrínsecos ao acesso e a efetivação dos 

direitos. Esta compreensão equivocada pode encobrir a gênese da questão social, 

fundada na exploração do trabalho, desencadeada pelo modo de produção capitalista. 

Pelo contrário, deve ser concebida como uma estratégia de intervenção nas 

expressões da questão social, capaz de “de vislumbrar o indivíduo ou a família “como 

um todo” e não de forma fragmentada, isolada e desarticulada” (BELLINI et al, 2014, 

p.6), contemplando a participação social, e a integralidade do atendimento às 

necessidades sociais do cidadão (BELLINI et al, 2014; AMORIM; TEIXEIRA, 2017). 

A PNPSR, em seu artigo décimo estabeleceu as atribuições do CIAMP - Rua, 

dentre as quais se destaca:  

 

Elaborar planos de ação periódicos com o detalhamento das estratégias de 
implementação da Política Nacional para a População em Situação de Rua; 
acompanhar e monitorar o desenvolvimento da Política Nacional para a 
População em Situação de Rua; desenvolver, em conjunto com os órgãos 
federais competentes, indicadores para o monitoramento e avaliação das 
ações da Política Nacional para a População em Situação de Rua; propor 
medidas que assegurem a articulação intersetorial das políticas públicas 
federais para o atendimento da população em situação de rua; acompanhar 
os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na implementação da Política 
Nacional da População em Situação de Rua, em âmbito local; organizar, 
periodicamente, encontros nacionais para avaliar e formular ações para a 
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consolidação da Política Nacional para a População em Situação de Rua; e 
deliberar sobre a forma de condução dos seus trabalhos (BRASIL, 2009). 

 

Deste modo, é responsabilidade do CIAMP-Rua, promover a articulação 

intersetorial entre as políticas públicas federais para o atendimento integral da 

população em situação de rua. 

Além disso, os Comitês Gestores Intersetoriais devem:  

 

[...]contemplar a pactuação de responsabilidades e fluxos de articulação 
intersetorial institucionalizados para assegurar a atenção integral às pessoas 
em situação de rua. Os protocolos de articulação intersetorial pactuados entre 
as diversas políticas representam instrumento particularmente importante, 
tendo em vista a efetivação do atendimento às diversas demandas da 
população em situação de rua (BRASIL, 2011, p. 21). 

 

A PNPSR, de acordo com Serafino e Luz (2015), ao prever a construção de 

ações intersetoriais e a integração entre as políticas públicas em cada nível de 

governo, teve como objetivo:  

 

[...] 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 (BRASIL, 2008, 
p.4). 

 

Além disso, a PNPSR, ao apresentar ações e instituir responsabilidades para 

diferentes áreas das políticas públicas, reconheceu o significado histórico das lutas e 

os direitos da população em situação de rua das grandes cidades em condições de 

vida subumanas. Assim, a instituição de uma política pública nacional direcionada à 

população em situação de rua, num contexto de precarização e desmonte das 

políticas sociais, representa um avanço, dada a forma fragmentada e higienista que 

esta população foi atendida historicamente no âmbito das políticas públicas (BRASIL, 

2011). 

Apesar disto, alguns anos após a sua instituição, a fragmentação do 

atendimento à população em situação de rua, ainda é uma realidade. Neste sentido, 

apresentaremos no próximo item, os desafios a serem superados, para que a 

intersetorialidade no âmbito desta política se efetive. 
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2.2 Desafios à efetivação da intersetorialidade no âmbito da Política 

Nacional para a População em Situação de Rua 

 

 

A PNPSR, instituída por meio do Decreto 7053/2009, conforme explicitado no 

item anterior, representa um avanço inegável no âmbito da conquista legal dos direitos 

humanos e sociais da população em situação de rua, que até então estava excluída 

do acesso ás políticas sociais (ARGILES, 2012). Além disso, a referida política traz a 

intersetorialidade como um dos eixos estruturantes para a sua consolidação enquanto 

política pública e dos direitos da população em situação de rua, deslocando “da 

Assistência Social a responsabilidade exclusiva no atendimento a este segmento, 

quando percebe a pessoa em situação de rua como um sujeito que possui direitos 

constitucionais” (ARGILES, 2012, p.63). 

Contudo, transcorridos 7 anos após a sua instituição, sabemos que esta 

proposta ainda está longe de se concretizar e que a luta não acabou. Conforme afirma, 

Argiles (2012, p.62): 

 

[...] resta muito trabalho a ser realizado, visto que, agora é preciso garantir a 
aplicação da Política Nacional para que concretizem-se os direitos 
preconizados, os quais perpassam pela implementação de políticas públicas 
nos estados, municípios e Distrito Federal, que impliquem na oferta de 
serviços de atendimentos especializado e que sejam realizados através de 
uma rede de Políticas Intersetoriais. 

 

A intersetorialidade, como um dos principais fundamentos para a 

concretização da PNPSR, pautada pela universalização das políticas sociais e a 

integralidade do atendimento às necessidades sociais da população em situação de 

rua, implica numa perspectiva de análise e intervenção orientada pela totalidade, 

portanto exige que os sujeitos, famílias e grupos sejam reconhecidos “como unidades 

dialéticas, requer o reconhecimento de uma multiplicidade de áreas interconectadas 

tanto na gênese das desigualdades e suas refrações como nos modos para efetivar o 

seu enfrentamento” (PRATES et al, 2013, p.3). 

Os autores ainda ressaltam que a efetivação das políticas públicas orientadas 

pela universalidade e pela integralidade, requer a ampliação do olhar, com base em 

“processos interdisciplinares e a realização de diagnósticos, planos e ações 

intersetoriais” (PRATES et al, 2013, p.4). 
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No entanto, a intersetorialidade, se contrapõe à lógica da fragmentação 

presente no sistema capitalista, à supremacia de determinadas áreas do 

conhecimento e ao “corporativismo de áreas do saber e setores que desenvolvem os 

serviços que materializam as políticas” (PRATES et al, 2013, p.4). 

Por este viés, a pesquisa nacional realizada em 2008, aponta que as políticas 

públicas direcionadas à população em situação de rua, anteriormente a instituição da 

PNPSR, restringiam-se à ações pontuais, fragmentadas e precárias, que não 

investiam no fortalecimento e na autonomia dos sujeitos (BRASIL, 2015; PRATES et 

al, 2013). 

Diante disto, a efetivação da intersetorialidade, constitui-se um dos grandes 

desafios na implementação da PNPSR, dada a complexidade e as múltiplas 

dimensões da população em situação de rua, como uma das expressões da questão 

social (ARGILES, 2012). 

Nesta perspectiva, com base na análise da literatura especializada no debate 

sobre a intersetorialidade nas políticas sociais e sobre a PNPSR, e também na 

experiência proporcionada pelo estágio curricular obrigatório do curso de Serviço 

Social, realizado no Centro Pop, em Campos dos Goytacazes/RJ, foi possível elencar 

alguns desafios que tem limitado a efetivação da intersetorialidade como um dos 

principais eixos estruturantes para a materialização da PNPSR, tais como: O perfil do 

público-alvo da PNPSR; a insuficiência e/ou ausência de ações direcionadas à 

população em situação de rua, no âmbito das políticas públicas e a centralidade da 

Assistência Social no atendimento à população em situação de rua. Os referidos 

desafios serão analisados mais profundamente nos itens a seguir. 

 

 

2.2.1 O perfil do público-alvo da Política Nacional para a População em 

Situação de Rua 

 

 

Silva (2009) ao analisar a origem do fenômeno população em situação de rua, 

vincula o seu surgimento e a forma como apresenta-se na atualidade ao “pauperismo 

do século XVI a XVIII, que favoreceu a implantação da sociedade capitalista” 

(CARVALHO, 2013, p.58).  
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A autora aponta que a origem deste fenômeno está vinculado a emergência 

das sociedades pré-capitalistas na conjuntura da acumulação primitiva, na qual os 

camponeses foram expulsos de suas terras, e assim separados dos meios de 

produção, não tendo outra forma de sobreviver a não ser vendendo “a única 

mercadoria que lhes restou, a sua força de trabalho” (SILVA, 2009, p.95). A 

expropriação violenta das terras dos trabalhadores rurais foi impulsionada pelo 

crescimento da manufatura e pelo aumento do preço da lã. Este e outros processos 

de expropriação através da violência e de fraudes, constituíram de acordo com a 

autora a chamada acumulação primitiva. 

Os camponeses que tiveram suas terras expropriadas não foram absorvidos 

pela indústria nascente, com a mesma rapidez, que se tornaram disponíveis, tanto 

pela incapacidade de absorção da indústria, tanto pela dificuldade dos trabalhadores 

rurais de se adaptarem repentinamente a uma nova forma de trabalho. Sendo assim, 

“muitos se transformaram em mendigos, ladrões, vagabundos, em parte por 

inclinação, mas na maioria dos casos por força das circunstâncias” (MARX, 1988 apud 

SILVA, 2009, p.95). Dando início a um fenômeno que se generalizou: o pauperismo 

que está vinculado, ao que hoje se denomina também, na fração população em 

situação de rua.  

No momento em que a produção capitalista se tornou organizada e 

independente, a mesma não se limitou apenas a sustentação da separação dos 

trabalhadores dos meios de produção, mas passou a produzi-la num nível cada vez 

maior. Assim, a constituição de uma superpopulação relativa, passou a ser um 

processo contínuo, segundo as necessidades da acumulação do capital (SILVA, 

2009). 

Por esse viés, é importante destacar uma outra característica da população 

em situação de rua, elencada por Silva (2009), que é o fenômeno como expressão da 

questão social na contemporaneidade. 

Iamamoto (2001) afirma que, a questão social é o conjunto das expressões 

das desigualdades sociais, que são inerentes a sociedade capitalista, a mesma tem o 

seu início numa produção cada vez mais social, enquanto a apropriação dos meios 

de produção e dos frutos do trabalho, é cada vez mais privada.  

Portanto, a população em situação de rua como expressão da questão social, 

produz e se reproduz, em decorrência do processo de pauperização da classe 

trabalhadora, que ao se encontrar fora do mercado de trabalho e/ou em condições 
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precárias de trabalho, não têm como garantir condições de moradia digna, e acaba 

utilizando as ruas como espaço de moradia e sobrevivência. 

De acordo com Silva (2009), a intensificação da reestruturação produtiva e a 

implementação de medidas econômicas e sociais de corte neoliberal, a partir da 

década de 1990, no Brasil, implicou em inúmeras transformações no mundo do 

trabalho, como a intensificação do uso da força de trabalho, a diminuição dos postos 

de trabalho e, em decorrência disto, o aumento do desemprego, o aviltamento do valor 

dos salários e o aumento da informalidade do trabalho, gerando um quadro de 

precarização das condições e das relações de trabalho de parte expressiva da força 

de trabalho. 

A autora afirma que, o aprofundamento do desemprego e do trabalho precário, 

constitui fator relevante da expansão da superpopulação relativa ou exército industrial 

de reserva, da elevação dos índices de pobreza e dos níveis de vulnerabilidade da 

classe trabalhadora, e consequentemente, da expansão do fenômeno população em 

situação de rua, como parte constitutiva da pobreza e da superpopulação relativa, 

excedente à capacidade de absorção do capitalismo (SILVA, 2009). 

Outra característica da população em situação de rua, importante de ser 

destacada, que é apontada por Silva (2009), é a condição de pobreza extrema, uma 

das condições essenciais para a compreensão deste fenômeno, visto que conecta a 

população em situação de rua à estrutura da sociedade capitalista, como um produto 

deste sistema de produção desigual e excludente, que ao produzir e acumular a 

riqueza socialmente produzida, produz e reproduz pauperismo e miséria 

(CARVALHO, 2013).  

A pobreza, para Yazbek (2012, p. 289) caracteriza-se como: 

 

[...] uma das manifestações da questão social, e dessa forma como 
expressão direta das relações vigentes na sociedade, localizando a questão 
no âmbito de relações constitutivas de um padrão de desenvolvimento 
capitalista, extremamente desigual, em que convivem acumulação e miséria. 
Os “pobres” são produtos dessas relações, que produzem e reproduzem a 
desigualdade no plano social, político, econômico e cultural, definindo para 
eles um lugar na sociedade. 

 

A autora ainda afirma que a pobreza não se reduz somente na carência de 

renda. É um conceito de múltiplas dimensões, comportando diversas situações, dentre 

as quais, a situação de rua, que exprime a ausência de direitos e de oportunidades de 



52 
 

 

acesso aos serviços sociais, à cultura, à educação, ao trabalho e ao lazer (YAZBEK, 

2012). 

Em relação ao perfil histórico e as crises contemporâneas, o perfil da 

população em situação de rua assume características multifacetadas, assim, em 

2009, um conceito para essa fração da sociedade é definido pela PNPSR, que assume 

o seguinte conceito para definir a população em situação de rua: 

 

Grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, 
os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de 
moradia convencional regular, e 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 (Decreto n° 7053/2009 Artigo 
1°, Parágrafo Único). 

 

 Silva e Costa (2015, p. 121) em suas análises sobre a população em situação 

de rua, afirmam que este conceito “comporta aspectos problemáticos, como a ênfase 

dada à ausência de vínculos familiares e à moradia “convencional”. 

Os autores destacam que:  

 

Não é só a falta [...] que manifesta os aspectos controversos da definição 
legal. A ênfase em um contexto ambivalente, ancorado na tríade família-casa-
trabalho, expõe o caráter normalizador e prescritivo do texto: assim, motivada 
por inclinações pessoais, a população em situação de rua ao mesmo tempo 
em que seria resultante da não conformação às orientações de uma certa 
moral cristã e burguesa, deveria perseguir o que é considerado norma, ou 
seja o “restabelecimento de vínculos” e a “inserção pelo trabalho”, como 
formas de “retorno” ao tão “desejado” mundo domiciliado, o seu eterno 
contraponto (SILVA; COSTA, 2015, p.121). 

 

A PNPSR, no entanto, não menciona a exclusão do acesso aos direitos 

fundamentais vivenciada por esse segmento populacional. Os autores apontam que, 

é como se habitação, saúde, educação, estivessem à disposição de todos os 

cidadãos, como direitos abertamente assegurados pelo Estado.  

Outro aspecto destacado por Silva e Costa (2015, p.121-122), é a relevância 

atribuída pela PNPSR “à caracterização da pessoa em situação de rua e seus modos 

de vida [...] em detrimento de uma descrição apurada da situação de rua como reflexo 

concreto das opções políticas e econômicas assumidas no país”. A PNPSR “ao 

invisibilizar as causas estruturais e, estruturantes da situação de rua, [...] abraça uma 

concepção liberal e individualizante que culpa o sujeito pela situação em que se 

encontra”. Esta compreensão, implica na ausência de políticas públicas que 
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articuladas, atendam de forma efetiva as demandas e necessidades da população em 

situação de rua. 

Neste sentido, Prates, Prates e Machado (2011) ressaltam a importância de 

conceitos precisos para caracterizar a população em situação de rua, visto que 

algumas expressões e conceitos podem reproduzir os processos de exclusão 

vivenciados por esse segmento.  Os autores afirmam que: 

 

[...] a melhor precisão de conceitos pode auxiliar estudos e pesquisas que, ao 
darem visibilidade a essa realidade, ao levarem para o debate público esses 
questionamentos, ao subsidiarem propostas e políticas contribuam com 
estratégias para a redução dessas desigualdades e o fortalecimento das 
resistências empreendidas por esses sujeitos (PRATES; PRATES; 
MACHADO, 2011, p. 193). 

 

O MDS através das Secretarias Nacionais de Assistência Social (SNAS) e de 

Avaliação e Gestão da Informação (SAGI), realizou entre agosto de 2007 e março de 

2008, a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, com o intuito de 

realizar um censo demográfico e traçar o perfil socioeconômico da população em 

situação de rua no Brasil, com o objetivo de formular políticas públicas direcionadas a 

esse segmento (BRASIL, 2011). 

Os resultados da pesquisa apontaram: 31.922 adultos em situação de rua, o 

que equivale a 0,061% da população dos municípios pesquisados; uma população 

predominantemente composta por homens (82%); 53% dos entrevistados possuem 

entre 25 e 44 anos; 67% são negros. Esta população em sua maioria, é composta por 

trabalhadores do mercado informal (52,6%) “que recebiam entre R$ 20,00 e R$ 80,00 

semanais” (BRASIL, 2011, p.26), onde 27,5% atuam como catadores de material 

reciclável; 14,1% flanelinhas;6,3% trabalham em setores da construção civil; 4,2% na 

área de limpeza e 3,1% trabalham como carregadores e estivadores. Além disso, a 

pesquisa apontou que 47,7% nunca teve carteira assinada ou não trabalhava no setor 

formal há muito tempo (BRASIL, 2015; BRASIL, 2011). 

Comparando o perfil da população em situação de rua traçado pela pesquisa 

nacional, com o perfil desta população no município de Campos dos Goytacazes, 

percebe-se que há uma relação, apesar das particulares do âmbito local. Um 

levantamento realizado em 2016, pelo CIAMP-Rua, identificou 122 pessoas vivendo 

em situação em situação de rua no município, o que corresponde aproximadamente 

a 0,3% da população adulta em situação de rua no país. Além disso, dados coletados 
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com base nos atendimentos realizados à essa população no Centro Pop10, 

demonstram que 83,6% dos usuários pesquisados são do sexo masculino, 48,4% com 

idade entre 18 e 39 anos, 55,7% de cor parda, 92,5% estão desempregados, 69,7% 

não possuem renda, 81,2% não recebem nenhum benefício, 59% são migrantes e 

imigrantes.  

No que concerne à migração e à imigração, a análise das atividades 

acompanhadas durante o estágio em Serviço Social, permite observar que o motivo 

dos usuários migrarem para o município é a busca por emprego, e o fato de não 

encontrarem, os levam a ficar em situação de rua. 

Diante disso, Silva et al (2000, apud OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2007), afirmam 

que, o processo de migração no Brasil, deve ser relacionado aos grandes eixos de 

mudanças na estrutura econômica, mudanças estas geradas pela globalização e 

avanços tecnológicos, que segundo Yazbek (1998) dispensam trabalhadores, 

reduzindo milhares de postos de trabalho, aumentando o desemprego e a 

precarização das relações de trabalho.  

Essas transformações no mundo do trabalho, juntamente com a pobreza e a 

exclusão social permeiam o processo de migração no Brasil na contemporaneidade, 

que dentre os mais diversos aspectos, origina a população em situação de rua, 

marcada pelo reflexo das relações capitalistas, em que a pobreza urbana reflete 

severamente no estágio de exclusão que se encontra uma parcela da população 

(OLIVEIRA; OLIVEIRA, 2007). 

A despeito das representações sociais sobre a população em situação de rua, 

a pesquisa nacional apontou que apenas 15% praticava mendicância em semáforos, 

nas ruas e na porta de prédios públicos para sobreviver. Deste modo, caracterizar 

essa população como mendigos e pedintes é uma concepção errônea e equivocada, 

visto que se trata de uma população de trabalhadores que possuem alguma profissão 

(58,6%), apesar de estarem situados no setor informal (BRASIL, 2011; PRATES; 

PRATES; MACHADO, 2011). 

A pesquisa também apontou que cerca de 25% dos entrevistados afirmaram 

não possuir qualquer documentação civil, o que impede o acesso ao emprego formal, 

aos serviços públicos e programas governamentais, neste sentido, a referida pesquisa 

mostrou que 88,5% não recebem qualquer benefício do governo. No que concerne à 

                                                 
10 OLIVEIRA, Rafaela Barbosa. Relatório Semestral de Estágio Supervisionado em Serviço Social VI, 
apresentado à Universidade Federal Fluminense. Campos dos Goytacazes, 2016. 
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escolaridade, 95% dessa população não estudava no momento da realização da 

pesquisa; 75% sabia ler e escrever, “sendo que a metade tinha apenas o primeiro grau 

incompleto e 15% nunca havia estudado” (BRASIL, 2011, p.27). Esses dados refletem 

o perfil da população em situação em situação de rua, em Campos dos Goytacazes, 

que no tocante aos referidos fatores, identifica-se que 81,2% não recebem nenhum 

benefício governamental e 75,4% possuem apenas o Ensino Fundamental 

incompleto. 

No tocante aos fatores que desencadeiam a situação de rua, a pesquisa 

apontou como principais: o alcoolismo e/ou o uso das drogas (35,5%), problemas de 

desemprego (29,8%) e conflitos familiares (29,1%) (BRASIL, 2011). Os dados 

relatados coincidem, com os dados identificados durante a realização do estágio, onde 

38,5% dos usuários tiveram como fator desencadeante da situação de rua, o 

desemprego. Vale ressaltar, que os fatores que levam o indivíduo à situação de rua 

são múltiplos e se inter-relacionam, deste modo, não devem ser pensados 

desarticulados, a partir de um único determinante. 

A população em situação de rua deve, portanto, ser entendida, como um 

fenômeno de múltiplas determinações, ou seja, existe uma variedade de fatores que 

levam as pessoas a ficarem em situação de rua, que abarcam: 

 

[...] fatores estruturais, (ausência de moradia, inexistência de trabalho e 
renda, mudanças econômicas e institucionais de forte impacto social, etc.), 
fatores biográficos, ligados a história de cada indivíduo (rompimentos dos 
vínculos familiares, doenças mentais, uso frequente de álcool e outras 
drogas, infortúnios pessoais – mortes de todos os componentes da família, 
roubos de todos os bens, fuga do país de origem etc.) e [...] fatos da natureza 
ou desastres das massas – terremotos, inundações e etc. (SILVA, 2009, 
p.105). 

 

Prates, Prates e Machado (2011, p. 199) analisando os relatos dos 

entrevistados na pesquisa nacional, apontam que a dependência química, condiciona 

“perdas diversas, do emprego, da família, da autoestima” e “associam o problema do 

alcoolismo a problemas com familiares e à fragilização ou perda de vínculos diversos”. 

Como relatam dois moradores de rua, entrevistados durante a realização da pesquisa 

nacional: 

 

Morava com meus pais, mas tinha o problema do alcoolismo, não dava pra 
conviver bem com meus pais, sempre brigando, meu pai recriminando [...] 
[...] a maioria das pessoas que está na rua é pai de família, a maioria tem 
tudo quebrado por causa do álcool, das drogas e até por causa do próprio 
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desemprego, porque às vezes a pessoa perde o emprego, começa a passar 
dificuldades em casa e aí já cria aquele tumulto com a esposa e os filhos, 
acaba separando e aí a pessoa entra na depressão, e acaba parando na rua 
(BRASIL, 2008 apud PRATES; PRATES; MACHADO, 2011, p.199). 

 

Neste sentido, Silva (2009) afirma que a intolerância a situação de uso, abuso 

e dependência do álcool, conduzem à fragilização e ao rompimento dos vínculos 

familiares. Mendes e Horr (2014) compactuam com as ideias de Silva (2009) ao 

apontarem que a dependência do álcool e outras drogas levam à fragilidade nos laços 

familiares e sociais. 

Deste modo, Santos et al (2005), declaram que, a família não deve ser 

compreendida apenas como uma instância nata de anteparo social e que pode 

proteger os seus membros dos riscos que levariam a uma vulnerabilidade, mas 

também como um espaço de contradições, de conflitos, de reprodução da dominação, 

exploração, opressão, violência. Sendo assim, a família além de ser “mediadora das 

relações entre os sujeitos e a coletividade, bem como geradora de modalidades 

comunitárias de vida, se caracteriza como espaço contraditório, cuja dinâmica 

cotidiana de convivência é marcada por conflitos” (PNAS, 2004, p.41).  

Além das dificuldades já mencionadas, o trabalho parece figurar como uma 

alternativa para algumas dessas pessoas, de acordo com estudos desenvolvidos. 

Neste sentido, Prates, Prates e Machado (2011, p.196) ressaltam a importância do 

trabalho para superação da situação de rua, apesar de reconhecerem a dificuldade 

para efetivar esse direito inscrito pela Constituição Federal, como um dos direitos 

sociais. Os autores ainda afirmam que, embora estudos revelem que o desemprego 

não seja fator determinante para condicionar a situação de rua, na pesquisa nacional 

realizada com este segmento, “a centralidade do trabalho aparece na expressão dos 

sujeitos de modo significativo”. 

Como relata um morador de rua entrevistado durante um estudo realizado em 

Porto Alegre: 

 

[...] o trabalho é [...] possibilidade de ‘estar bonito e ser admirado’, ‘trabalho é 
coisa linda, é tudo, é vida’, ‘trabalho é essencial ao homem, para sentir-se 
bem em qualquer lugar’, ‘trabalho é independência, é ter direitos é andar 
arrumado’, ‘trabalho é entrar na sociedade, é não ser marginal’ (ABREU et 
al., 1999 apud PRATES; PRATES; MACHADO, 2011, p.203). 

 

Esse relato mostra a centralidade do trabalho para a população em situação 

de rua, como um meio de superação da situação de rua, capaz de fazer com que se 
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sintam parte da sociedade, pertencentes a ela. “A oportunidade de trabalhar é 

associada à possibilidade de novas perspectivas de vida, melhora da autoimagem, 

possibilidade de inserção e pertencimento” (PRATES; PRATES; MACHADO, 2011, 

p.203). 

Contudo, a perda do trabalho é relacionada a perda das condições de vida, 

perda da identidade e da autoestima, “[...] não ter trabalho é estar pesado, morto” 

(ABREU et al., 1999 apud PRATES; PRATES; MACHADO, 2011, p.204). 

Diante disso, os autores afirmam que “a questão do trabalho está vinculada ao 

imaginário social acerca do morador de rua, permeado por discriminação e estigmas” 

(PRATES; PRATES; MACHADO, 2011, p.204), visto que a população em situação de 

rua, ao não ter acesso ao trabalho, é discriminada, vista como aquela parcela da 

sociedade que não se enquadra nos padrões sociais e morais da sociedade burguesa, 

sendo-lhes atribuída, como foi dito anteriormente, a falta, falta da casa, da família e 

do trabalho (SILVA; COSTA, 2015). 

O paradoxo entre a relevância do trabalho para a população em situação de 

rua e a dificuldade desse segmento em acessá-lo, são mostrados claramente em um 

estudo de mestrado realizado por Farias (2007 apud Prates et al 2013), que ressalta 

o preconceito e a discriminação com relação a população em situação de rua, 

ocasionando a interdição do acesso. Os autores destacam que: 

 

A autora ao avaliar as possibilidades de trabalho para pessoas em situação 
de rua, na capital gaúcha, recebeu as seguintes respostas das agências de 
emprego em Porto Alegre: “[...] e eles trabalham?” “Como posso referenciar 
uma pessoa sem domicílio?” “Até poderia trabalhar como doméstica, mas 
sem endereço [...] e a aparência deles não é boa, melhor não perder o tempo 
deles nem o meu [...] (FARIAS, 2007 apud PRATES et al, 2013, p. 6). 

 

De acordo com a pesquisa nacional, realizada com esse segmento, “dizem os 

entrevistados que são vistos como: vagabundos, drogados, bêbados, e loucos essa é 

a visão da sociedade e até de muitos técnicos em relação à população de rua” 

(BRASIL, 2008 apud Prates et al 2013, p.5). Essa visão da sociedade com relação à 

população em situação de rua, carregada de preconceito e criminalização, muitas 

vezes acaba impedindo o acesso desta população às políticas públicas.  

Não somente à política de acesso ao trabalho, como também as demais 

políticas públicas. A pesquisa nacional, mostrou a vivência de diversas discriminações 

por parte da população em situação de rua, no tocante ao acesso aos serviços 
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públicos, como, por exemplo: transporte coletivo (29,8%) e serviços de saúde (18,4%), 

reforçando a ideia do preconceito e a discriminação como fatores que dificultam o 

acesso às políticas públicas e a superação da situação de rua (BRASIL, 2011). 

Além disso, a referida pesquisa, revela que a discriminação, além de dificultar 

o acesso às políticas públicas, impede a população em situação de rua, de entrar em 

alguns lugares, como mostram os dados a seguir:31,8% são impedidos de entrar em 

estabelecimento comercial, 31,3% não podem entrar em Shopping Center; 26,7% 

foram impedidos de entrar em bancos; 21,7 % de entrar em órgãos públicos e 13,9% 

são impedidos entrar nos lugares onde se expedem documentos (KLAUMANN, 2016). 

Carvalho (2013, p.59) afirma que o preconceito e a discriminação da 

população em situação de rua estão presentes “nos atendimentos de saúde e 

assistência social, construídos e reforçados historicamente pela associação” da 

situação de rua com a violência, além disso, “a aparência física e condição de higiene 

dessas pessoas, parecem ser inapropriadas ao ambiente de saúde, bem como sua 

condição civil de falta de identificação pessoal”. Essa situação impede a 

materialização do acesso das pessoas em situação de rua, aos direitos sociais 

universais. 

Como relata um usuário do Centro Pop de Campos dos Goytacazes, ao 

solicitar acesso à passagem, em dezembro de 2016: “[...] Se dizer que é da rua, muitas 

pessoas discriminam, [...] vocês não assistem como deveria, essa assistência não 

está me ajudando, [...] nós somos lixos, somos a escória da sociedade”.11 

Sendo assim, o preconceito e a criminalização da população em situação de 

rua, impede o reconhecimento destas como sujeito de direitos, e assim as ações 

direcionadas a esta população serão desenvolvidas pautadas na insuficiência, no 

assistencialismo, na precariedade e na lógica da não cidadania, conforme ocorreu ao 

longo da história, onde as ações destinadas aos pobres, ocorriam num cunho 

assistencialista e higienista (YAZBEK, 2012). A autora ainda ressalta, que essa forma 

de atender os pobres, está pautada numa lógica de que para os pobres e 

especificamente para a população em situação de rua “qualquer coisa é suficiente”. 

Costa e Silva (2015) acrescentam ao debate que, a população em situação 

de rua ao não ser reconhecida como sujeito de direitos, sendo colocada em posição 

                                                 
11OLIVEIRA, Rafaela Barbosa. Diário de Campo do Estágio Supervisionado em Serviço Social VI, 
apresentado à Universidade Federal Fluminense. Campos dos Goytacazes, 2016. 
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de subalternidade e criminalizada, tem os seus direitos sociais e coletivos 

subordinados aos direitos individuais da classe dominante, a burguesia. 

Do mesmo modo, Prates, Prates e Machado (2011) e Silva (2016) ressaltam 

que o não reconhecimento dessa população como sujeito de direitos e o preconceito 

e a discriminação recorrentes da sociedade, muitas vezes, leva a auto exclusão, que 

é quando o sujeito não reconhece a si mesmo como sujeito de direitos, ocasionando 

a sua isolação absoluta, o que incide na busca desses sujeitos pelo acesso aos 

direitos que têm enquanto cidadãos, impedindo-os de enxergar qualquer possibilidade 

de superação da situação de rua. 

Portanto, os processos de exclusão vivenciados por esse segmento, 

causados pelo preconceito, a discriminação e o não reconhecimento destes como 

sujeitos de direitos, dificultam a efetivação da intersetorialidade no atendimento 

integral as suas necessidades, visto que, se não há acesso ou não são formuladas 

ações, tão pouco haverá articulação entre as políticas públicas (CARVALHO, 2013). 

 

 

2.2.2 A insuficiência e/ou ausência de ações direcionadas à população 

em situação de rua, no âmbito das políticas públicas 

 

 

A PNISPSR publicada em 2008 pelo MDS, como resultado das análises e 

discussões do GTI, instituído em 2006, representa um avanço significativo, tendo em 

vista que, prevê “a estruturação da rede de proteção incluindo as políticas de saúde, 

assistência social, habitação, geração de renda e emprego, cultura, sistema de 

promoção e garantia de direitos” (PRATES; PRATES; MACHADO, 2011, p.210), de 

forma intersetorial e transversal, a fim de ampliar o acesso da população em situação 

de rua aos seus direitos e atender de forma integral as suas necessidades. 

A PNPSR, instituída em 2009, por meio do Decreto n° 7053/2009, veio para 

consolidar os princípios e diretrizes propostos na Política Nacional para Inclusão 

Social da População em Situação de Rua, visto que, não possuía legitimidade 

enquanto direito deste segmento, pois era preciso que fosse “transformada em direito 

por meio dos instrumentos regulatórios adequados (Leis, Decretos, Portarias, entre 

outros)” (CARVALHO, 2013, p. 61). 
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A PNISPSR, foi publicada “como forma de orientar a construção e execução 

de políticas públicas voltadas a este segmento da sociedade, historicamente à 

margem das prioridades dos poderes públicos” (BRASIL, 2008, p.2). 

Com este objetivo, a referida política, apresenta ações estratégicas a serem 

desenvolvidas de forma articulada no âmbito das políticas públicas para atender as 

necessidades sociais e demandas da população em situação de rua, conforme serão 

apresentadas nos parágrafos seguintes, como também serão apresentadas 

simultaneamente as análises realizadas por Freitas (2016, p.10), em uma pesquisa 

que a autora realizou em 2015 “junto aos órgãos que são citados no Decreto 7053/09” 

e especialmente aqueles que estão previstos na composição do CIAMP-Rua, com o 

objetivo de “conhecer iniciativas, ações, projetos, programas, legislações e normativas 

que tais órgãos houvessem realizado junto, sobre e para a população em situação de 

rua” (KLAUMANN, 2016; BRASIL, 2008). 

Na área dos Direitos Humanos, estão previstos a capacitação dos operadores 

de direito do Estado (especialmente da força policial), quanto aos direitos humanos, 

da população em situação de rua, incluindo nos cursos de formação conteúdos sobre 

o tema; a criação de ouvidorias para receber denúncias de violações dos direitos 

humanos; o combate à impunidade no que se refere aos dos crimes e atos de violência 

contra essa população e a oferta de assistência jurídica, disponibilizando mecanismos 

que contribuam para o acesso desta população aos seus direitos (BRASIL, 2008). 

Além disso a PNPSR (2009), prevê a implantação de centros de defesa dos direitos 

humanos para a população em situação de rua e o desenvolvimento de ações 

educativas continuadas que promovam o respeito e a observância dos direitos 

humanos desse segmento populacional. 

Nesta área, foram implementadas as seguintes ações: Em 2009, foi publicado 

o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), que contém diversas diretrizes 

que envolvem a população em situação de rua, dentre elas destacam-se a “orientação 

de se estabelecer política de prevenção de violência contra a população em situação, 

incluindo capacitações de policiais em Direitos Humanos” (GUINDANI et al, 2013). A 

Secretaria de Direitos Humanos (SDH) que é a responsável por coordenar o CIAMP-

Rua, é a responsável por acompanhar a concretização de políticas e ações incluídas 

no PNDH-3. Freitas (2016, p.12) afirma que, na pesquisa realizada, a SDH expôs os 

órgãos que atualmente fazem parte do comitê, “mas respondeu que ainda não há um 
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veículo de informação onde se possa acessar dados acerca de suas inciativas, mas 

que este veículo poderá ser implementado futuramente”. 

Além disso, a Defensoria Pública da União (DPU), apresentou um documento 

mostrando a sua “inserção e a organização de grupos de trabalho para defesa dos 

direitos da população em situação de rua” (FREITAS, 2016, p.11). No entanto, afirmou 

que em decorrência da falta de recursos materiais e de pessoal não tem conseguido 

realizar esses grupos.  

O Ministério da Justiça, ao ser consultado, apresentou “legislações e inclusive 

decretos que destacam a capacitação de profissionais da segurança pública sobre 

população em situação de rua” (FREITAS, 2016, p.12), tais como o Grupo de Trabalho 

‘População em Situação de Rua e Segurança Pública’, criado em dezembro de 2011, 

através da portaria n° 53, com o objetivo de instituir um padrão de conduta para 

atender essa população (GUINDANI et al, 2013).  Todavia, ainda temos muito o que 

avançar, uma vez que, Serafino e Luz (2015) afirmam, que a segurança pública 

continua sendo uma grande protagonista no desenvolvimento de respostas 

repressivas e higienistas ao fenômeno.  

Na área do Trabalho e Emprego, estão previstos a priorização da população 

em situação de rua no acesso ao emprego, na qualificação profissional e no 

estabelecimento de parcerias para estimular a inserção produtiva desta população; a 

promoção da capacitação; incentivo as formas cooperadas de trabalho e geração de 

renda e a garantia do acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários (BRASIL, 

2008). 

Nesta área, não foram encontradas ações de grande expressão direcionadas 

à população em situação de rua. O Ministério do Trabalho e Emprego ao ser 

consultado, respondeu que possui “iniciativas espalhadas pelo país, [...] apenas via 

Secretaria Nacional de Economia Solidária, com ações específicas em 7 estados da 

federação apenas” (FREITAS, 2016, p.12). Além disso, Prates, Prates e Machado 

(2011, p. 204) afirmam que quando são desenvolvidas ações, as alternativas de 

trabalho ofertadas são pontuais e paliativas, e nem sempre efetivas, “gerando 

expectativas que muitas vezes são posteriormente frustradas”. 

No tocante ao acesso aos direitos trabalhistas e previdenciários, não foi 

encontrado nenhum tipo de ação ou normativa, no âmbito de competência do 

Ministério da Previdência Social. Freitas (2016) afirma, que isso ocorre em 

decorrência desta ser uma política contributiva, e assim acaba sendo seletiva quanto 
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ao público que a acessa. A população em situação de rua, como vimos no item 

anterior, é composta em sua maioria por pessoas desempregadas e assim não 

atendem aos critérios para acessar os benefícios previdenciários. Deste modo, é 

fundamental, a ampliação do acesso a esses direitos (FREITAS, 2016). 

Na área do Desenvolvimento Urbano e Habitação, a política prevê a criação 

de alternativas que facilitem a inclusão da população em situação de rua, em 

programas habitacionais do governo federal; o desenvolvimento de uma política de 

locação social, que contemple o acesso a bolsas aluguel e/ou alternativas de moradia 

compartilhadas e de projetos de reforma de imóveis públicos; a disponibilização de 

imóveis vazios nos centros urbanos; a garantia de integração entre habitação e meios 

de sobrevivência, tais como: facilidade de transporte, infraestrutura etc. e a promoção 

da articulação entre o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal visando a 

reformulação dos programas habitacionais de interesse social, dentre outras formas 

de acesso à moradia(BRASIL, 2008). 

Nesta área, foi encontrada uma portaria de 2010, que prevê a destinação de 

5% das vagas do Programa Minha Casa, Minha vida para a população em situação 

de rua (GUINDANI et al, 2013). Contudo, isto não pode ser considerado um avanço, 

tendo em vista que, se a população em situação de rua ou se encontra desempregada 

ou em trabalhos precários, e assim não possui condições materiais de prover a sua 

própria subsistência, terá condições de financiar uma moradia? Freitas (2016) ao 

consultar o Ministério das Cidades, não encontrou nenhuma iniciativa que envolva a 

população em situação de rua, o que é considerado grave pela autora, uma vez que, 

a moradia é uma das necessidades fundamentais desta população e um dos direitos 

sociais assegurados pela Constituição Federal de 1988. 

Na área da Assistência Social, destacam-se a estruturação da rede de 

acolhida, de acordo com a heterogeneidade da população em situação de rua; a 

produção de informações e indicadores acerca deste segmento populacional; a sua 

inclusão no Cadastro Único, no Benefício de Prestação Continuada (BPC), no 

Programa Bolsa Família (PBF) e no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil 

(PETI) (para crianças e adolescentes); a promoção de novas oportunidades de 

trabalho, do acesso à qualificação profissional em articulação com as políticas 

públicas de geração de renda e à educação; além da implementação de Centros Pop, 

no âmbito da proteção social especial do SUAS, previsto pela PNPSR em 2009 

(BRASIL, 2008). 
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Nesta área, que é importante destacar, é uma das áreas que possui iniciativas 

mais avançadas e que devem ser adotadas no âmbito local, das atividades previstas 

na já referida política, foram implementadas as seguintes ações: a inclusão no 

Cadastro Único para acesso a benefícios e programas sociais; a implementação do 

Centro Pop; a organização do acolhimento institucional, além de serem desenvolvidas 

ações no âmbito dos Centros de Referência Especializados da Assistência Social 

(CREAS) (FREITAS, 2016). No entanto, Prates et al (2013, p.4) ressaltam a ausência 

de ações direcionadas à população em situação de rua no âmbito da proteção social 

básica na política de assistência social, “destacando a importância do caráter 

preventivo da política, previsto no texto legal”, além da falta de articulação entre a 

proteção básica e a proteção especial. 

Na área da Educação, estão previstos a promoção da inclusão das questões 

de igualdade social, gênero, raça e etnia nos currículos, como também do tema 

população em situação de rua, suas causas e consequências nas redes de ensino de 

todo o país, buscando alterar as práticas educativas, a produção de conhecimento, a 

educação formal, a cultura e a comunicação discriminatórias; a criação de grupos de 

estudo buscando maneiras de ofertar educação em meio aberto, como também a 

oferta de alfabetização para jovens e adultos; facilitação do ingresso em qualquer 

período do ano, estímulo a assiduidade escolar, ofertando uniforme, material, 

transporte, alimentação; a adaptação dos processos de matrícula e permanência nas 

escolas às realidades das pessoas em situação de rua e a promoção de políticas de 

inclusão digital (BRASIL, 2008). 

Nesta área, foi encontrado, como iniciativa do Ministério da Educação, o 

PRONATEC- Pop Rua12. No entanto, não foram encontrados “muitos dados acerca 

de sua operacionalização prática” (FREITAS, 2016, p.12). No que concerne à inclusão 

do tema população em situação de rua, suas causas e consequências nas redes de 

ensino, a Base Nacional Comum Curricular do período de 2010-2017, foi consultada 

e não foi encontrada nenhuma menção a essa temática13. 

Na área da Segurança Alimentar, a política prevê o acesso da população em 

situação de rua, à alimentação nutritiva, através de restaurantes populares (BRASIL, 

                                                 
12O Pronatec Pop Rua instituído pela Portaria n° 693/2014, tem como finalidade assegurar a 
oportunidade de qualificação profissional às pessoas em situação de rua identificadas pelos órgãos 
estaduais, distrital e municipais que desenvolvem políticas destinadas a esse público, objetivando a 
sua inserção no mercado de trabalho (Portaria n° 693/2014, Artigo 5°). 
13Fonte: basenacionalcomum.mec.gov.br/linha-do-tempo 
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2008). Nesta área, foi encontrado a implementação do Programa de Restaurantes 

Populares do MDS, que é desenvolvido no país desde 2004, quando o Ministério 

Extraordinário de Combate à Fome foi substituído pelo MDS, com o objetivo de 

promover o acesso à alimentação e assegurar à segurança alimentar (GONÇALVES; 

CAMPOS; SARTI, 2011). Atualmente registra-se, segundo dados do MDS, a 

existência de 89 Restaurantes Populares em funcionamento no Brasil, distribuídos em 

73 municípios brasileiros14. Contudo, é importante ressaltar que, diante da conjuntura 

atual, de desmonte das políticas públicas, já registra-se o fechamento de alguns 

restaurantes populares pelo país15. 

Na área da Saúde - apresenta ações em maior proporção e de maior alcance, 

- estão previstos: a garantia da atenção integral à saúde, da equidade e do acesso 

universal a partir de cuidados interdisciplinares e multiprofissionais; o fortalecimento 

das ações de promoção à saúde, com ênfase no Programa Saúde da Família sem 

Domicílio e das ações de atenção à saúde mental, por meio dos Centros de 

Atendimento Psicossocial (CAPS I, II, III e AD); a capacitação continuada dos gestores 

e trabalhadores de saúde, especialmente os do Serviço de Atendimento Móvel de 

Urgência (SAMU) e os agentes comunitários; o incentivo às iniciativas de ações 

intersetoriais que contribuam para a implementação e manutenção de Casas de Apoio 

e à participação da população em situação de rua nas instâncias de controle social do 

SUS. Além disso, estão previstos nessa área, o incentivo à produção de conhecimento 

sobre a saúde desta população; a inserção de moradores de rua e ex-moradores de 

rua, como agentes comunitários e a criação de meios que viabilizem a articulação 

entre o Sistema Único de Assistência Social e o Sistema Único de Saúde para 

qualificar a oferta de serviços (BRASIL, 2008; BRASIL, 2009; PRATES; PRATES; 

MACHADO, 2011). 

Nesta área, destacam-se: a implementação dos Consultórios na Rua, 

instituídos pela Política Nacional de Atenção Básica, através da Portaria n° 2488 de 

21 de Outubro de 2011 e do Comitê Técnico de Saúde da População em Situação de 

Rua, através da Portaria n° 3305/09, com o objetivo de promover o acesso destes à 

saúde e contribuir para a redução dos riscos à saúde, causados pelos processos de 

                                                 
14Fonte: http://portalcomunitario.jor/index.php/bloco/3760-brasil-possui-quase-100-restaurantes-
populares-em-funcionamento 
15 Fonte: http://bandnewsfmrio.band.uol.com.br/editoriais-detalhes/restaurantes-populares-sao-
fechados-no-rio 
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trabalho na rua e pelas condições de vida e para a melhoria da qualidade de vida 

(GUINDANI et al, 2013; FREITAS, 2016) 

E por fim, na área da Cultura e do Esporte, a política prevê a promoção do 

acesso aos meios de informação, criação, difusão e fruição cultural; o incentivo ao 

desenvolvimento da linguagem artística, como algo essencial no processo de 

reintegração social das pessoas em situação de rua; a realização de atividades 

artísticas, tais como aulas e prática de teatro, literatura e artesanato; a promoção de 

ações e debates sobre a ressignificação da rua, como espaço de construção da 

subjetividade; a promoção de ações de geração de ocupação e renda por meio de 

atividades culturais; a garantia de programas de esporte e lazer para a população em 

situação de rua e o apoio à projetos culturais que tenham a rua como tema e ao 

financiamento de projetos direcionados ao desenvolvimento artístico e cultural dessa 

população e que viabilizem o seu acesso aos bens culturais disponíveis na sociedade. 

Na área da Cultura, Freitas (2016, p.12) aponta que não existem ações 

expressivas voltadas à população em situação de rua. O Ministério da Cultura, ao ser 

consultado, “apontou ‘pontos de cultura’, que ocorrem em alguns Estados e não 

necessariamente possuem a população em situação de rua como público-alvo 

principal de suas intervenções”, muitas das ações são organizadas e coordenadas por 

ONGs. No que concerne ao Esporte, não foram encontradas ações ou normativas 

direcionadas à atender a população em situação de rua (FREITAS, 2016). 

A autora ainda aponta que “dos 13 órgãos consultados, apenas 4 possuem 

normativas e/ou ações específicas para atendimento à população em situação de rua” 

(FREITAS, 2016, p.12), o que demonstra, que 7 anos após a instituição da PNPSR, a 

maioria dos objetivos propostos em seu artigo 7°, não foram cumpridos, dos quais, 

vale destacar, o de assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e 

programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, 

assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda 

(BRASIL, 2009; SILVA; COSTA; 2015). 

Diante disso, Silva e Costa (2015, p.119) afirmam que: 

 
Embora iniciativas tenham sido instituídas e experiências participativas 
conquistadas, particularmente na esfera de governo federal, as costumeiras 
estratégias e programas pautados no isolacionismo, punitivismo, penalização 
e repressão contra a população em situação de rua continuam dando o tom 
em cenários saturados por políticas fragmentárias, ineficazes e onde 
predomina a subsetorialidade e a transferência das responsabilidades do 
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Estado para organizações do Terceiro Setor por meio de convênios e 
parcerias público-privadas. 

 

O não reconhecimento da população em situação de rua, pelas políticas 

públicas, como sujeito alvo das suas ações, e em decorrência disto, a insuficiência, 

ou até mesmo a ausência de ações direcionadas a este segmento populacional, 

dificulta a efetivação da intersetorialidade, uma vez que é necessário que os setores 

considerem “a população em situação de rua como ‘objeto’ da sua intervenção e que 

os ‘objetivos’ desta intervenção estejam em consonância com a garantia de direitos 

sociais e de acesso a serviços e políticas públicas e sociais a esta população” 

(FREITAS, 2016, p.8), para que uma atuação intersetorial e sinérgica se concretize. 

 

 

2.2.3 A centralidade da Assistência Social no atendimento à população 

em situação de rua 

 

 

A Política de Assistência Social no Brasil, tem a sua trajetória marcada pelo 

assistencialismo, pela filantropia, pela benemerência e pela iniciativa privada, onde 

historicamente o atendimento às necessidades sociais básicas da população mais 

pobre, especificamente da população em situação de rua, ocorria pautado na lógica 

do favor, da concessão e não na lógica do direito (YAZBEK, 2008). 

Sendo assim, o reconhecimento da assistência social como política pública de 

seguridade social, por meio da Constituição Federal de 1988 representa um avanço 

na forma de se conceber esta política, no sentido em que, transita para um campo 

novo, “o campo dos direitos, da universalização dos acessos e da responsabilidade 

estatal” (YAZBEK, 2008, p.3). Contudo, Silva (2009, p.175) afirma que “o avanço do 

neoliberalismo no País, nos anos posteriores à promulgação da Carta Constitucional, 

imprimiu às políticas sociais uma conformação com profundos limites de cobertura e 

abrangência”. 

A reconfiguração das políticas sociais na atualidade, afeta significativamente 

a Política de Assistência Social, que segundo Mota (2008) vem recebendo 

centralidade no sistema de seguridade social, pois: 

 



67 
 

 

[...] enquanto avançam a mercantilização e privatização das políticas de 
saúde e previdência, restringindo o acesso e os benefícios que lhe são 
próprios, a assistência social se amplia na condição de política não 
contributiva, transformando-se num novo fetiche de enfrentamento à 
desigualdade social, na medida em que se transforma no principal 
mecanismo de proteção social no Brasil (MOTA, 2008, p.141-142). 

 

Mota (2008) ainda afirma que, a assistência social na atualidade é 

considerada como solução para combater a pobreza relativa e suas expressões, - das 

quais a população em situação de rua, é a mais grave e perversa, constituindo-se para 

uma parcela da população a tarefa de ser a política de proteção social e não parte da 

política de proteção social.  

Freitas (2016, p.14) compartilha das ideias de Mota (2008) ao afirmar que, 

algumas ações direcionadas à população em situação de rua foram ampliadas, no 

âmbito da assistência social, contudo essas ações ainda não são suficientes, “como 

não é suficiente esta centralidade adquirida pela assistência social no trato da questão 

social” no sentido em que, ao mesmo tempo em que recebe centralidade, a política 

de assistência social é alvo de ações pontuais e seletivas, além de, não ser capaz de 

sozinha enfrentar as expressões da questão social. 

Para Behring (2008) e Mota (2008), a expansão da Política de Assistência 

Social, centralizada nos Programas de Transferência de Renda, acompanha a 

mercantilização dos direitos sociais, como Educação, Saúde, Previdência Social 

dentre outros, transformando o cidadão de direitos em cidadão consumidor. 

A expansão da Política de Assistência Social na atualidade compreende a 

expansão dos Programas de Transferência de Renda, especialmente do Programa 

Bolsa Família (PBF) criado em 2003 e regulamentado em 2004 (LEITE, 2011). 

De acordo com Leite (2011, p.6) o Programa Bolsa Família destina-se: 

 

[...]às famílias em situação de pobreza e extrema pobreza registradas num 
cadastro único, unifica a gestão e ações de diversos programas de 
transferência de renda, está submetido à condicionalidades e exige que o 
perfil econômico da família seja de uma renda per capta de no máximo ¼ do 
salário mínimo para ter acesso ao mesmo. 

 
 Deste modo, o Programa Bolsa Família afirma-se como um programa 

focalista, pois conforme salienta a autora, possibilita o aumento no nível de consumo 

dos mais pobres, sem, todavia, provocar qualquer alteração no nível da desigualdade 

social brasileira. Além disso focaliza a sua ação nos extremamente pobres, excluindo 

assim o restante da população de seu acesso, e descontruindo a seguridade social 
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positivada na Constituição Federal de 1988, que garante o preceito da assistência 

social assumir a natureza de política não contributiva e que “deve ser prestada a quem 

dela necessitar” (BRASIL, Constituição Federal, 1988, Artigo 203). 

Apesar dos avanços promovidos por meio da aprovação da PNAS/2004 e da 

NOB/SUAS – 2005, o caráter assistencialista e clientelista da política de assistência 

social presente nas suas raízes, permanece na atualidade, onde as políticas sociais e 

principalmente a política de assistência social se constituem instrumentos de 

administração da pobreza “sem qualquer perturbação à concentração da riqueza, 

coletivamente produzida e apoderada por poucos neste país” (LEITE, 2011, p.7). 

Ocorrendo assim, um retrocesso, ou seja, uma volta ao passado, onde, de acordo 

com Behring (2008) a assistência social não era concebida como um direito, mas na 

lógica do favor e do clientelismo. 

Leite (2011) por sua vez acrescenta ao debate, a tendência da assistência 

social assumir um papel na esfera da proteção social, que acaba suprindo 

necessidades que seriam da esfera de outras políticas sociais, como é o caso do 

trabalho. Algo que aponta para isto, é o fato de que enquanto ocorre a mercantilização 

da saúde, da previdência e da educação, vinculados aos riscos do trabalho, há uma 

expansão da assistência social. Estas considerações indicam para algo que não vem 

sendo analisado, a assistência social na atualidade está assumindo a condição de 

mecanismo integrador em lugar do trabalho (LEITE, 2011). 

Por esse viés, apesar da PNPSR (2009), deslocar da assistência social, a 

responsabilidade única de atender à população em situação de rua, “a atenção política 

a esses sujeitos ainda ocorre com a supervalorização no viés da assistência social” 

(CARVALHO, 2013, p.64), como política de enfrentamento das expressões da 

questão social, em detrimento da saúde e da previdência, assumindo “a condição de 

uma política estruturadora e não como mediadora de acesso a outras políticas e a 

outros direitos, como é o caso do trabalho” (MOTA, 2008, p.138). 

Diante disso, Freitas (2016, p.13) com base na pesquisa realizada por ela em 

2015, analisada no item anterior, com o objetivo de identificar ações, programas, 

normativas etc.; realizadas pelos órgãos citados na PNPSR, junto à população em 

situação de rua, afirma que três órgãos ao responderem que não possuem normativas 

ou ações, - DPU, IBGE, IPEA -, citaram “a responsabilidade do MDS ou a Assistência 

Social”, o que reforça que, apesar da PNPSR ser uma política de recorte intersetorial, 
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ainda temos muito o que avançar para que a população em situação de rua seja 

considerada como sujeito de direitos para além da assistência social. 

Nesse sentido, é importante destacar, um relato de uma pessoa em situação 

de rua, no I Encontro Nacional sobre População em situação de rua, realizado pelo 

governo federal em 2005:  

 

Uma coisa que eu bato muito hoje, e acho que daqui para frente pode ser 
construído, é a questão intersetorial. [...] Não é mais um problema de 
assistência social única e exclusivamente à população de rua. Não é mais um 
problema único. A assistência social não tem como e não deve segurar essa 
bucha sozinha. Porque vai levar a culpa de todas as falhas ao mesmo tempo 
em que nós ficamos improdutivos e inutilizados, porque nós ficamos num 
espaço que precisam que outras secretarias assumam seus compromissos. 
Secretaria de habitação, secretaria do trabalho e da saúde, ministérios, têm 
que assumir esse compromisso. [...] E é isso que a população de rua precisa. 
Ser tratada com seriedade, não como um problema, mas como cidadãos 
(BRASIL, 2006 apud SILVA, 2009, p.178). 

 

A centralidade atribuída a assistência social no atendimento à população em 

situação de rua, impede a efetivação da intersetorialidade, uma vez que, dificulta “a 

atuação de outras políticas sociais e sua articulação” (FREITAS, 2016, p.15). O 

entendimento de que a população em situação é responsabilidade da assistência 

social, precisa ser superado, para que cada uma das políticas públicas setoriais 

compreenda a população em situação de rua como seu objeto de intervenção. Além 

disso, Freitas (2016) reitera que é fundamental que sejam construídas no âmbito 

federal normativas que promovam a adesão de outras políticas públicas na atenção à 

população em situação de rua, contribuindo para a concretização de uma intervenção 

integrada, articulada e transversal. 

Deste modo, o enfrentamento do fenômeno população em situação de rua, 

enquanto uma das expressões da questão social, não deve ser pensado, apenas pela 

ótica da política de assistência social, desconsiderando a centralidade da 

universalização das políticas públicas neste processo, principalmente a política de 

geração de trabalho e de valorização da força de trabalho. A assistência social só 

pode ser pensada no campo dos direitos, da universalização do acesso e da 

responsabilidade estatal, quando é pensada articulada às políticas públicas que 

compõem a Seguridade Social (MAURIEL, 2010; ALMEIDA; MONTEIRO, 2011). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O presente trabalho buscou contribuir com o debate, através das análises 

acerca da intersetorialidade na PNPSR, apresentando os elementos existentes na 

literatura especializada sobre a intersetorialidade nas políticas sociais e como as 

transformações ocorridas nas políticas sociais na virada do século XX, ao mesmo 

tempo em que implicam no seu surgimento, dificultam a sua efetivação. Além disso, 

buscou compreender o processo de construção da PNPSR, pela via da política de 

Assistência Social, tendo em vista que, historicamente a atenção à população em 

situação de rua, quando era realizada no âmbito das políticas sociais, ocorria 

majoritariamente no âmbito desta política, apresentando a relação existente entre as 

duas políticas públicas e a intersetorialidade. Além de analisar como a 

intersetorialidade se apresenta na PNPSR e os desafios à sua materialização na 

direção da garantia e ampliação do acesso da população em situação de rua às 

políticas públicas. Como resultado, confirma-se por meio da pesquisa a hipótese do 

estudo, onde a intersetorialidade se apresenta na PNPSR, como elemento central 

para a sua implementação e efetivação como política garantidora de direitos não 

contributivos, direcionada à ampliação do acesso da população em situação de rua às 

políticas sociais. 

A partir das análises realizadas neste trabalho, compreende-se que, o desafio 

da implementação da intersetorialidade, isto é, “a necessidade dos diferentes setores 

atuarem de forma integrada e inclusiva na implementação destas políticas, 

compartilhando recursos, metas e desenvolvendo estratégias conjuntamente a partir 

das experiências já vivenciadas” (SANTOS, 2011, p. 16), surge a partir das 

transformações ocorridas nos desenhos das políticas sociais, especialmente aquelas 

de combate à pobreza, que buscam no conceito de intersetorialidade construir um 

trabalho articulado entre a rede de serviços sociais para atendimento integral do 

cidadão. 

Nesse sentido, a atuação intersetorial requer o esforço de planejamento e 

diálogo entre as diferentes áreas, não está pautada em decisões pessoais, mas em 

decisões profissionais e políticas, além de exigir um direcionamento ético, para além 

da dimensão técnica. Para tanto, é necessário que se invista em meios que facilitem 

a articulação, e a mudança do modo fragmentado de organizar e gerir as políticas 
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sociais, contribuindo para a adesão dos profissionais envolvidos, ao trabalho integrado 

e compartilhado para a ampliação do acesso aos serviços públicos e aos direitos 

sociais (BREVILHERI; BASSI; PASTOR, 2015; MEDEIROS; LIRA, 2015). 

Contudo, este modelo de gestão, não está alheio às interferências do 

neoliberalismo que impõe os desenhos para as novas políticas sociais, especialmente, 

sob a ótica da focalização e da seletividade que buscam reduzir os recursos públicos 

investidos no sistema de seguridade social e implantar mecanismos gerenciais no 

trato das expressões da questão social (MARTINS, 2015).  

Por esse viés, a intersetorialidade não deve ser compreendida, como um 

conceito positivo, que possui significado em si mesmo, pelo contrário deve ser 

compreendida, como um conceito polissêmico e dialético, assim como as políticas 

sociais, dotado de possibilidades e significações, permeado por contradições, tendo 

em vista que, ao mesmo tempo em que, a Constituição Federal de 1988, apresenta a 

intersetorialidade como um modelo de gestão voltado à implementação de políticas 

sociais universais, que visem atender integralmente as demandas sociais dos 

cidadãos e ampliar o acesso aos direitos sociais, o neoliberalismo se apropria deste 

conceito, como uma estratégia de gestão eficaz e de baixo custo, no sentido de 

legitimar a desresponsabilização do Estado, no enfrentamento das expressões da 

questão social(AMORIM; TEIXEIRA, 2017; BREVILHERI; BASSI; PASTOR, 2015). 

Diante desse contexto contraditório e de desmonte da intervenção estatal nas 

expressões da questão social, das quais a população em situação de rua é a mais 

grave, a efetivação da intersetorialidade na perspectiva da universalização do acesso 

às políticas sociais e da integralidade do atendimento às necessidades do cidadão, 

fica comprometida, tendo em vista que, prevalecem na gestão e implementação das 

políticas sociais a seletividade e a focalização (COSTA, 2013). 

Nesse sentido, a construção e instituição da PNPSR, através do Decreto n° 

7053 de 23 de dezembro de 2009, num contexto de precarização e desmonte das 

políticas sociais, representa um avanço, tendo em vista, que reconhece a população 

em situação de rua como sujeito de direitos e estabelece responsabilidades para as 

diversas políticas públicas e a necessidade de uma atuação intersetorial (FREITAS, 

2016). 

A PNPR foi construída a partir das lutas dos movimentos sociais e grupos 

defensores dos direitos da população em situação de rua, que tem as suas primeiras 

manifestações no período da redemocratização do país, onde a sociedade brasileira, 
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organizava-se através de sindicatos, ONGs, entidades e movimentos sociais dos mais 

diversos, em prol da abertura política e da construção de uma nova Constituição que 

garantisse a universalização dos direitos sociais (BRASIL, 2011). 

As lutas dos movimentos sociais em defesa da população em situação de rua, 

culminaram em várias conquistas para essa população: a inscrição dos direitos sociais 

e humanos nos artigos 5 e 6 da Constituição Federal de 1988; a aprovação da LOAS 

em 1993, reconhecendo no seu artigo primeiro, a Assistência Social como direito do 

cidadão e dever do Estado, rompendo com a lógica do favor e da filantropia que 

permeou a trajetória da Assistência Social; a aprovação da PNAS em 2004, que prevê 

o atendimento à população em situação de rua no âmbito da proteção social e especial 

e a aprovação da Lei nº 11.258, em 2005, que alterou o parágrafo único do artigo 23, 

da LOAS (1993), dispondo sobre a criação de programas de amparo as pessoas que 

vivem em situação de rua, no âmbito da Assistência Social. Estas disposições 

majoritariamente do campo da Assistência Social, foram primordiais para a instituição 

da PNPSR em 2009. 

A partir das análises da PNPSR, foi possível identificar que ela apresenta a 

intersetorialidade como um dos seus eixos fundamentais para a sua materialização 

enquanto política pública direcionada à ampliação do acesso da população em 

situação de rua às políticas sociais, deslocando “da Assistência Social a 

responsabilidade exclusiva no atendimento a este segmento, quando percebe a 

pessoa em situação de rua como um sujeito que possui direitos constitucionais” 

(ARGILES, 2012, p.63). 

Contudo, transcorridos 7 anos da sua instituição, a proposta intersetorial para 

a implementação da PNPSR, ainda está longe de se concretizar, constituindo-se um 

dos grandes desafios à sua materialização, frente a maneira fragmentada e higienista 

que a população em situação de rua foi atendida historicamente no âmbito das 

políticas públicas. 

Diante disso, a partir das pesquisas bibliográfica e documental realizadas foi 

possível identificar três dos principais fatores que dificultam a efetivação da 

intersetorialidade no âmbito da PNPSR. O primeiro, foi o perfil das pessoas em 

situação de rua, que apesar de serem reconhecidas como sujeitos de direitos no 

âmbito legal, ainda vivenciam processos de exclusão, que podem ser identificados 

através da dificuldade de acesso aos serviços e políticas públicas: tais como saúde, 

emprego, transporte coletivo, além de serem impedidos de entrar em lugares, como: 
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estabelecimento comercial, shopping center, bancos, órgãos públicos e nos lugares 

que se expedem documentos, em decorrência do preconceito e da discriminação que 

sofrem, impedindo a materialização do acesso destas pessoas aos direitos sociais 

universais. Deste modo, se não tem acesso, tão pouco haverá a articulação entre as 

políticas públicas (BRASIL, 2011; KLAUMANN, 2016; CARVALHO, 2013).  

Outro fator identificado foi a insuficiência e/ou ausência de ações direcionadas 

à população em situação de rua, no âmbito das políticas públicas, tendo em vista que, 

apesar da PNISPSR, publicada anteriormente a PNPSR, estipular algumas ações a 

serem realizadas no âmbito de várias políticas públicas, tais como: Direitos Humanos, 

Trabalho e Emprego, Habitação, Saúde, Assistência Social, Educação, Segurança 

Alimentar e Cultura e Esporte, Freitas (2016), em uma pesquisa realizada em 2015, 

com os órgãos públicos mencionados na PNPSR, aponta que “dos 13 órgãos 

consultados, apenas 4 possuem normativas e/ou ações específicas para atendimento 

à população em situação de rua” (FREITAS, 2016, p.12), o que dificulta a efetivação 

da intersetorialidade, uma vez que, é necessário que os setores considerem “a 

população em situação de rua como “objeto” da sua intervenção” (FREITAS, 2016, 

p.8), para que uma atuação intersetorial e sinérgica se concretize. 

O não reconhecimento da população em situação de rua, pelas políticas 

públicas, como sujeito alvo das suas ações, aponta para outro fator que dificulta a 

efetivação da intersetorialidade na PNPSR, a centralidade atribuída a assistência 

social, que ainda permanece “como uma das principais políticas que pensa e 

normatiza acerca da temática” (FREITAS, 2016, p.2), no sentido em que dificulta “a 

atuação de outras políticas sociais e sua articulação” (FREITAS, 2016, p.15), 

impedindo que cada uma das políticas públicas setoriais, sinta-se responsável pela 

atenção à população em situação de rua. 

Deste modo, a materialização da intersetorialidade no âmbito da PNPSR na 

direção da garantia e ampliação dos direitos sociais e de cidadania, é um processo 

complexo, que está em construção, e ainda há muito o que avançar. É necessário que 

os desafios apresentados sejam superados, para que a PNPSR, como política pública 

de recorte intersetorial, se torne uma realidade, contribuindo para o reconhecimento 

da população em situação de rua como sujeito de direitos e assegurando o seu acesso 

às demais políticas públicas.  
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Para tanto, é preciso que a luta em defesa dos direitos da população em 

situação de rua continue, é somente através das lutas sociais, que podemos fazer 

com que os direitos humanos e sociais garantidos na letra da lei se concretizem 

proporcionando uma vida digna e justa a essa população (SILVA e COSTA, 2015). 

Na conjuntura atual, onde temos vivenciado ações de cunho higienista e 

repressivo, direcionadas à população em situação de rua, num processo de intensa 

violação dos seus direitos humanos, a luta e a resistência são mais que necessárias, 

são indispensáveis. Sendo assim, apesar de não ser o foco deste trabalho, é 

importante pontuar a relevância do papel do assistente social, nos espaços de 

atendimento à este segmento, atuando na defesa dos direitos da população em 

situação de rua e contribuindo para a efetivação da intersetorialidade na PNPSR, 

visando o atendimento integral das suas necessidades. Destarte, percebe-se como 

necessário que mais pesquisas com essa temática sejam realizadas, colaborando 

com a continuação do debate, dada a sua relevância. 
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