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RESUMO 
 

 

A presente pesquisa teve como objetivo analisar o trabalho das assistentes sociais 

no que concerne as garantias dos direitos sociais das pessoas em situação de rua 

no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Para isso, utilizamos como estratégia 

para a coleta e produção dos dados a pesquisa bibliográfica e a pesquisa de campo. 

O método utilizado para a consecução deste trabalho foi o do materialismo histórico 

dialético. O resultado da pesquisa permitiu identificar ações e serviços 

socioassistenciais destinados a este público alvo; verificar quais são os direitos 

sociais acessados por estes usuários e analisar quais as demandas chegam para o 

Serviço Social e quais são efetivadas. As análises foram divididas em duas partes: a 

primeira faz um resgate sócio histórico da população em situação de rua, os 

estigmas e preconceitos que recaem sobre ela, além de realizar uma caracterização 

de quem são essas pessoas. Na segunda parte falamos sobre o acesso dessa 

população às políticas sociais e apresentamos os resultados da pesquisa de campo 

que mostram a realidade dessa população no município em questão. Fica claro a 

negligência por parte do Estado que os tornam invisíveis perante a sociedade e 

culmina na negação de direitos sociais. Essa população que se encontra nas ruas  

da cidade e fazem delas seu lar tem seus direitos diariamente negados, infelizmente 

essa é a realidade do Brasil e do município de Campos dos Goytacazes- RJ. 

 
 
 

 
Palavras-chaves: População em Situação de Rua. Políticas Públicas. Direitos 

Sociais. 



ABSTRACT 
 

 
 

The present research had the objective of analyzing the work of social workers 

regarding the guarantees of the social rights of street people in the municipality of 

Campos dos Goytacazes / RJ. For this, we used as a strategy for data collection and 

production bibliographic research and field research. The method used to achieve 

this work was that of dialectical historical materialism. The result of the research 

allowed identifying actions and social assistance services aimed at this target public; 

to verify what are the social rights accessed by these users and to analyze which 

demands come to Social Service and which are carried out. The analyzes were 

divided into two parts: the first makes a socio-historical rescue of the population in a 

street situation, the stigmas and prejudices that fall on it, and perform a 

characterization of who these people are. In the second part we talk about the  

access of this population to social policies and present the results of field research 

that show the reality of this population in the municipality in question. It is clear the 

neglect on the part of the State that makes them invisible to society and culminates in 

the denial of social rights. This population that is on the streets of the city and make 

them their home has their rights denied daily, unfortunately this is the reality of Brazil 

and the municipality of Campos dos Goytacazes - RJ. 

 
 
 
 
 

Key-words: Population in Situation of Street. Public policy. Social rights. 
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INTRODUÇÃO 

 

A escolha da presente temática deu-se a partir de uma inquietação da 

pesquisadora no momento em que foi bolsista de um projeto da Universidade 

denominado “Cidadania, sujeito de direito e rede sócio assistencial: a população em 

situação de rua em questão”, que ocorreu no período de 06 de junho de 2017 até 21 

de maio de 2018. As atividades que foram desenvolvidas no projeto foram 

imprescindíveis para a definição do tema da monografia. 

A partir das análises engendradas no projeto supracitado e da revisão 

bibliográfica realizada percebe-se que um dos resultados do processo de exclusão 

social é o aumento da população em situação de rua. Esta não desfruta da renda 

necessária para a garantia de espaços devidos para a habitação, sendo assim só 

lhes restam às ruas. A posse do solo das cidades tem por base o raciocínio 

capitalista de empoderamento privado do espaço por meio de pagamento do valor 

em espécie da terra, entretanto, essa apropriação é seletiva. 

A partir disso, o objetivo geral desta pesquisa foi analisar o trabalho das 

assistentes sociais no que concerne as garantias dos direitos sociais das pessoas 

em situação de rua no município de Campos dos Goytacazes/RJ. Assim sendo, os 

objetivos específicos foram: identificar as ações e serviços socioassistenciais 

destinados a este público alvo; verificar quais são os direitos sociais acessados por 

estes usuários e analisar quais as demandas chegam para o Serviço Social e quais 

são efetivadas. 

O método utilizado para a consecução deste trabalho foi o do materialismo 

histórico dialético. É fundamental a teoria elaborada por Marx, além de auxiliar na 

compreensão da realidade social, colabora fazendo-nos ter um olhar crítico sobre a 

sociedade na qual estamos inseridos. O materialismo histórico dialético nos revela 

as mais variadas contradições, embates e mudanças destacando que as ideias são 

na realidade imitações do mundo externo (FAERMANN, 2016). 

O materialismo histórico-dialético conforme enfoque metodológico pretende 

compreender a maneira como as pessoas se constituem socialmente, ligando-se a 

uma análise do real, do mundo e da vida. O conhecimento que o sujeito produz que 

representa a realidade em suas diversas determinações tendo por objetivo 



12  

 

 
 

 

ultrapassar a mera aparência assim podendo alcançar sua essência (FAERMANN, 

2016). 

A pesquisa possuiu natureza qualitativa na qual além da pesquisa 

bibliográfica se fez pesquisa de campo. O que possibilitou compreender as 

particularidades da população em situação de rua e suas experiências. Vale 

ressaltar que ainda é pouco explorado esse tema bibliograficamente e a ida ao 

campo possibilitou ampliar a visão e conhecimentos sobre a temática estudada. 

A pesquisadora recorreu ao estudo de legislações, livros e fez a compilação 

de artigos em importantes revistas científicas da categoria que estão disponíveis 

online, recorrendo a trabalhos publicados nos últimos cinco anos (2018-2014). São 

elas: Serviço Social e Sociedade; O Social em Questão; Ser Social; Katálysis e 

Temporalis. 

Nestas revistas foram encontrados vinte e seis artigos que falam sobre 

“Assistência Social”, “Populações em situação de rua”, “Políticas públicas” e 

“Serviços Públicos”. Por meio da leitura do título, palavras chave e resumo, a 

pesquisadora selecionou oito trabalhos que foram lidos na íntegra, estes foram 

formidáveis para o desenvolvimento da perspectiva teórica que estamos 

trabalhando. Vale ressaltar os autores que foram de suma importância para a 

execução deste trabalho: Marx (1988), Escorel (1999), Mészáros (2002), Cruz 

(2003),  Yazbek  (2004),  Bulla  (2004),  Mattos  (2004),  Iamamoto  (2008),  Caniato 

(2011),  Toninato  (2011),  Prates  (2011),  Araújo  (2012),  Batista  (2014)  e  Souza 

(2014). 

A pesquisa de campo foi realizada por meio de entrevistas com quatro 

assistentes sociais que atuam nas instituições que atendem a população em 

situação de Rua em Campos, sendo entrevistada uma assistente social em cada 

instituição. Para a realização das entrevistas foi utilizado um roteiro semiestruturado, 

além disso, foi utilizado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Em seguida, 

foi realizada a análise dos dados. 

A falta de cuidado por parte do Estado vem motivando o comportamento das 

pessoas. A população em situação de rua é tratada com compaixão ou com 

preconceito. Devido a isto, há necessidade de verificar quais são as políticas de 

assistência destinadas a essa população, quais as garantias legais, quais impactos 
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essas políticas têm na vida cotidiana e como o trabalho do assistente social pode 

contribuir para viabilizar o acesso e garantia dos direitos sociais. 

Iamamoto (1998) pondera que a atribuição do assistente social nos tempos 

em que vivemos é propor, formular e gerir as políticas sociais, levando em 

consideração as demandas que os usuários trazem. 

O Serviço Social é empregado na aplicação das políticas sociais, para 

enfrentar a questão social, que se expressa nas desigualdades sociais próprias do 

sistema capitalista. Suas múltiplas formas de se manifestar não podem ser 

desassociadas da relação entre as classes mais pobres e a burguesia, no qual 

formam o capitalismo, estão presentes nessas relações a luta e a concorrência 

política (IAMAMOTO, 1998). 

No decorrer da sua atuação profissional, o assistente social se vê diante de 

inúmeros desafios, a história da profissão ao longo dos anos interfere de forma 

direta no seu fazer profissional na atualidade (MARTINELLI, 2009). E, uma vez que 

há um crescimento de indivíduos ameaçados pelas expressões da questão social é 

preciso reavaliar o fazer profissional, para que este seja mais comprometido com as 

lutas pela garantia dos direitos sociais. 

Segundo Juliana Fernandes1, assessora do Ministério do Desenvolvimento 

Social, o trabalho do assistente social no atendimento as pessoas em situação de 

rua é de suma importância, pois abarca: acolhida, escuta, estudo social, diagnóstico 

socioeconômico, informação, comunicação, defesa de direitos, referência e contra 

referência, orientação, suporte para acesso à documentação pessoal, orientação, 

encaminhamentos para a rede de serviços locais. Além da articulação da rede de 

serviços socioassistenciais e de outros serviços de políticas públicas setoriais, 

articulação interinstitucional, mobilização da família extensa ou ampliada, 

fortalecimento do convívio e de redes sociais de apoio, exercício da cidadania, 

articulação com órgãos de capacidade e preparação para o trabalho, estímulo ao 

convívio familiar, grupal, social e elaboração de relatórios e prontuários. 
 

1 Publicação feita no site da Secretaria de família e Desenvolvimento social por Juliana Fernandes, 

Assessora SNAS/MDS. 

Disponível em: 

http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/Capacitacao/material_apoio/JulianaFern 

andesPereira.pdf Acesso em 02/04/2019 

http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/Capacitacao/material_apoio/JulianaFernandesPereira.pdf
http://www.desenvolvimentosocial.pr.gov.br/arquivos/File/Capacitacao/material_apoio/JulianaFernandesPereira.pdf
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Desta forma, entendendo a importância do Serviço Social na luta pela 

garantia dos direitos sociais, esta pesquisa (por meio de um embasamento teórico- 

metodológico) possui relevância científica e social ao discutir sobre as garantias 

legais que estes usuários possuem. No percurso metodológico realizado pode-se 

observar que, apesar de relevante, tal assunto ainda é pouco interpelado pelo 

Serviço Social. 

Podemos observar o surgimento de sujeitos políticos novos, as pessoas em 

situação de rua oferecem a cidade uma nova visão, novas funções aos espaços 

públicos e instituições. Estas possuem direitos e são amparadas por leis: em 2004 

surge a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em 2005 a Lei nº 11.258, 

30/12/05, muda o parágrafo único do art. 23 da Lei Orgânica de Assistência Social 

(LOAS) “ Na organização dos serviços da Assistência Social serão criados 

programas de amparo: II – às pessoas que vivem em situação de rua”, em 2009: 

Decreto Nº 7.053, 23/12/09, institui a Política Nacional para a População em 

Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da 

Política (CIAMP- RUA), ainda no ano de 2009, a Portaria – MS nº 3.305, 24 de 

dezembro de 2009 instituiu o Comitê Técnico de Saúde para a População em 

Situação de Rua; em 2011 surgem as equipes de Consultórios na Rua (CnaR) nas 

quais são instituídas pela Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), 

Ainda em 2011 a Portaria MS nº 3.088, 26 de dezembro institui a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e 

definiram a Equipe de atenção básica para populações especificas (ECR), em 2012 

a Portaria MS nº 123 – de 25 de Janeiro de 2012- definiu os critérios de cálculo do 

número máximo de equipes de Consultório na Rua (ECR) de acordo com municípios 

e pela Constituição de 1988. Sendo assim é dever do Estado, amparar essas 

pessoas sempre que se fizer necessário, e proporcionar através de mecanismos 

meios nos quais possam efetivar de forma plena a sua cidadania constituindo 

políticas públicas voltadas ao que essa população necessita (BRASIL, 2013). 

Os sujeitos sociais têm direitos e deveres que estão postos na Constituição 

Federal de 1988, sem distinções referentes à cor, raça, religião ou condição social e 

econômica. Nesta lei máxima estão garantidos os direitos de ir e vir, a liberdade de 

expressão de sua forma de pensar, o tratamento digno deve ser dado a todos de 
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maneira igual. A constituição traz que, todo brasileiro tem direito à comida, a um 

lugar para morar, cuidados médicos, à educação, ao trabalho para tirar seu sustento, 

ao lazer, à segurança, à previdência e à assistência social para quem dela 

necessitar, para que todas as pessoas passam permanecer em espaços públicos, 

ter toda a liberdade para estar nesses espaços, e serem respeitadas no que tange 

ao seu direito de ir, vir e permanecer (BRASIL, 1988). Contudo, apesar de estar 

escrito e posto na Constituição, na prática isso se difere, esses direitos não são 

garantidos na íntegra, é como se as pessoas em situação de rua fossem invisíveis 

perante o Estado e a sociedade. 

Conforme aferições feitas no ano de 2015 pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA) foi possível identificar a presença de milhões de 

pessoas vivendo nas ruas no Brasil. No que diz respeito ao Estado do Rio de 

Janeiro, foi informado que existem dezenove Centros de Referência, espalhados 

pelos seguintes municípios: Macaé, Araruama, Itaboraí, São Gonçalo, Belford Roxo, 

Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Magé, São João de Meriti, Volta Redonda, 

Itaguaí, Petrópolis, Resende, Barra Mansa e Campos dos Goytacazes. 

Mediante todas as reflexões, debates e resultados alcançados em nível 

nacional, foi criada a Política Nacional para a População em Situação de Rua 

definindo a população de rua como: 

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

 
 

A Política propõe-se a estipular diretrizes que viabilizem a reintegração dessa 

população ao seu seio familiar e a sua comunidade, acessando direitos sociais por 

meio da participação nos programas sociais, com a finalidade de oferecer 

oportunidades de crescimento humano e social. Assim, a inserção desta população 

nos programas de transferência de renda tais como o Benefício de Prestação 

Continuada (BPC) e o Bolsa Família, como sugerido na Política, são extremamente 

importantes, pois minimizam os efeitos da extrema pobreza. 
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No que diz respeito à Política de Saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

tem por obrigação a garantia do atendimento a todos os brasileiros, 

independentemente de suas condições, mesmo sem residência fixa, sem documento 

e sem alguém para acompanhá-lo, possuem o direito de serem atendidos nos 

hospitais e postos de saúde. O SUS é ofertado de forma gratuita, seu princípio é o 

acesso universal, sem levar em consideração a condição social (Brasil, 2013). 

Ainda falando sobre a Política de Saúde, foram criados programas que 

asseguram a contratação de Agentes Comunitários para o atendimento as pessoas 

em situação de rua. Existe uma rede de serviços especializados que prestam 

amparo às pessoas com algum tipo de dependência ou problema de saúde mental, 

denominados Centros de Apoio Psicossocial (CAPS) e Centros de Apoio 

Psicossocial em Álcool e Drogas (CAPS AD). Contudo, apesar de ser um direito, as 

pessoas em situação de rua não são atendidas como deveriam no âmbito da saúde, 

muitos sofrem preconceitos por parte dos servidores (BRASIL, 2013). 

Com relação a estruturação dos capítulos, o trabalho foi dividido da seguinte 

maneira: o primeiro capítulo versou sobre como surgiu à população em situação de 

rua, caracterização por parte de nossa sociedade, de que forma são vistas e os 

preconceitos por elas vivenciados. 

No capítulo dois, constam quais são os direitos que concernem à população 

em situação de rua e como foram efetivados historicamente. Nesta parte foi 

realizada a análise dos dados colhidos nas entrevistas com as assistentes sociais, a 

finalidade deste trabalho é saber se as pessoas em situação de rua na cidade de 

Campos dos Goytacazes-RJ conseguem ter acesso a seus direitos e quais são as 

dificuldades para a garantia dos mesmos. 
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CAPÍTULO 1 
 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: PESSOAS MARCADAS PELA 

EXCLUSÃO SOCIAL 

Caracterização da população em situação de rua. 

 

Estamos habituados a ver uma pessoa sentada no chão das praças ou 

andando nas ruas, com vestimentas rasgadas e seguimos nosso caminho. Parece 

que esses sujeitos são parte do cenário das cidades. Sem contar à indiferença que 

grande parcela da população tem em relação às pessoas em situação de rua, o 

preconceito concebe um retrato de „‟pessoa de rua‟‟. 

A maneira com que a sociedade olha a população em situação de rua tem 

uma essência ideológica, gerando a reprodução das relações de poder 

contemporâneas. Com a finalidade de compreender essa relação de dominação é 

necessário compreender o que foi citado de forma brilhante na obra (MARX apud 

IANNI, 1980, p. 156): 

 

Efetivamente, cada nova classe, que toma o lugar da que dominava antes, é 
obrigada (nem que fosse apenas para atingir seu objetivo) a representar seu 
interesse como o interesse comum de todos os membros da sociedade ou, 
para exprimir as coisas no plano das idéias, é obrigada a dar a seus 
pensamentos a forma da universalidade, de representá-los como sendo os 
únicos razoáveis, os únicos válidos, de maneira universal. Antes de mais 
nada, a classe que faz uma revolução, pelo simples fato de opor-se a uma 
classe, não se apresenta como tal, mas como representante da sociedade 
inteira; aparece como a massa inteira da sociedade diante da única classe 
dominante. 

 
 

O processo de globalização e o crescimento da tecnologia, no qual abarcou 

diversas sociedades contemporâneas, gerou um efeito negativo em relação às 

desigualdades sociais. A diferenciação da distribuição dos bens sociais, a distinção, 

a falta de respeito com as diferenças fazem parte do capitalismo. 

Bauman (1997) relata que estar desempregado a anos atrás, era o título dado 

às pessoas que não tinham trabalho e a maioria era exceção. Nos dias atuais o 

avanço econômico não leva ao crescimento de ofertas de empregos, mas para a 



18  

 

 
 

 

atenuação da força de trabalho e da flexibilização dos vínculos como partes deste 

processo. 

Visando os interesses da classe burguesa na sociedade do ocidente moderna 

o referencial do trabalho se entranhou profundamente na mente das pessoas, como 

caminho superior de valor humano. O trabalho é visto como uma obrigação que 

define a “ética social” da sociedade capitalista e assim a concebe (WEBER, 2004). 

Sem ter acesso a empregos formais, com seus direitos assegurados, resta a 

população em situação de rua trabalhos informais, sendo vistos como serviços que 

nada produzem e que são inúteis diante a sociedade capitalista, 

 
 

A falácia de que todos possuem iguais oportunidades e a evidência de que, 
embora a produção seja social, apropriação dos ganhos é sempre 
individual, sendo as pessoas em situação de rua testemunhas vivas de que 
a exploração e a desigualdade estão no cerne deste modo de produção 
(MATTOS, 2004, p 49). 

 

A contar do modelo liberal, as pessoas que não estão postas no mercado de 

trabalho, gerando lucro aos empregadores, são vistas como culpadas por não 

estarem inseridas nesse meio. Assim, as pessoas em situação de rua são 

consideradas pela nossa sociedade como “vagabundas” (MATTOS, 2004). 

A população em situação de rua por vezes é vista pela sociedade também 

como “coitadinha”. Nesses descréditos se concentra a fala religiosa de colocá-las 

como se fossem merecedoras de pena (MATTOS, 2004). Essa maneira de enxergá- 

las ajuda a construir uma identidade inferiorizada, que favorece o assistencialismo, o 

que mantém a sua condição. 

Sabemos que as pessoas em situação de rua vivem afastadas da sociedade, 

são excluídas e ficam nesta situação por inúmeros fatores ou por sua própria 

escolha. As ruas da cidade abrigam, produzem renda e “moradia” e se sentem livres, 

levando em consideração os laços familiares fragilizados (BRASIL, 2008). 

O fato de existir pessoas em situação de rua não é um acontecimento atual, 

nem no nosso país, nem no mundo. Segundo Silva (2006), essa população emerge 

no período de pobreza no qual a Europa Ocidental vivenciou no fim do século XVIII. 
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Na contemporaneidade, o Brasil se depara com um elevado número de  

desemprego, o aumento drástico das inflações, o crescimento da pobreza, uma 

afronta as políticas sociais e consequentemente aos direitos sociais. A Emenda 

Constitucional 95/2016 no qual teve aprovação no Congresso Nacional estipula a 

paralisação dos gastos públicos por vinte anos em saúde e educação produzindo 

impactos grandiosos para as políticas sociais e para toda a classe que depende do 

trabalho, principalmente para a população mais empobrecida que apesar de 

depender não consegue se inserir neste mercado. 

Para Mészáros (2002), o contexto de crise estrutural do capital é visível em 

todo o mundo, pessoas vendem sua força de trabalho, muitas têm formação 

profissional, porém, não conseguem emprego na sua área de formação, o que fica 

notório é o crescimento do desemprego e as vagas de empregos que existem estão 

cada vez mais precarizadas por meio das terceirizações. Com isso, cresce de forma 

alarmante a violência e a pobreza. Contudo, no momento em que há necessidade de 

ampliação das políticas sociais ocorre a sua retração. O Estado corta os 

investimentos em áreas essenciais para a manutenção da vida humana, gerando 

assim um grande abalo nas vidas da população que vive em situação lastimável em 

nosso país. 

Quando discutimos sobre a problemática desta população no Brasil, 

evidenciam-se questões estruturais e geográficas como sendo um “ponta pé” para 

as pessoas irem e ficarem nas ruas. Geralmente a população tem uma visão em 

relação a essas pessoas carregadas de preconceitos no que diz respeito a sua atual 

condição, como se as pessoas tivessem escolhido estar nessa situação (BRASIL, 

2008). 

Nos anos 1990, cresceu a população nos centros das maiores metrópoles do 

Brasil e em suas áreas periféricas, porém, as diretrizes da Política Nacional para 

Inclusão Social da População em Situação de Rua só foram criadas no ano de 2008. 

A sua finalidade é guiar a elaboração e a prática das políticas públicas direcionadas 

à população em situação de rua, que se encontram distantes das prioridades 

elencadas pelo Estado. 

O Decreto nº 7.053/2009 define as pessoas em situação de rua da seguinte 

maneira: 

http://bit.ly/2ti4tlX
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Para fins deste Decreto, considera-se população em situação de rua o 
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 (BRASIL, 2009). 

 
 

Santos (2009) relata que a população em situação de rua pode ser composta 

de: migrantes, catadores de papel, profissionais do sexo, trabalhadores itinerantes, 

trecheiros, pedintes, desabrigados, camelôs, dentre outros. A respeito do que motiva 

uma pessoa em ir para as ruas estão: relações familiares fragilizadas, uso de 

substâncias entorpecentes e a falta de emprego (BRASIL,2008). Desta forma, 

 

 
A heterogeneidade identificada na População em Situação de Rua evoca o 
reconhecimento da diversidade dos grupos existentes nas ruas e suas 
distintas localizações na cidade. São diversos os grupos de pessoas que 
estão nas ruas: imigrantes, desempregados, egressos dos sistemas 
penitenciário e psiquiátrico, entre outros, que constituem uma enorme gama 
de pessoas vivendo o cotidiano das ruas. Ressalte-se ainda a presença dos 
chamados “trecheiros”: pessoas que transitam de uma cidade a outra (na 
maioria das vezes, caminhando a pé pelas estradas, pedindo carona ou se 
deslocando com passes de viagem concedidos por entidades assistenciais) 
(BRASIL, 2008, p. 8.). 

 
 

Diversos autores como Silva (2009), conceituam à heterogeneidade da 

População em Situação, inserindo categorias: 

 
[...] as pessoas que utilizam a rua como espaço de moradia e sustento 
possuem características diversas em relação ao tempo de rua, às causas 
imediatas que as conduziram à situação de rua, às relações que 
estabelecem com o trabalho antes e após a situação de rua e ao perfil 
socioeconômico. 

 
 

Segundo Mendes e Horr (2014), tendo em vista a diversidade de pessoas e 

de existências, é indispensável discernir que cada um tem a sua individualidade, 

sendo necessário um tratamento individual. Os sujeitos apresentam uma história só 

sua e alguns utilizam álcool e outras drogas como uma maneira estratégica de 

sobreviver nas ruas das cidades. Como um paliativo temporário para suportar a dor 

e o sofrimento diário. 
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Dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)  

em 2014 apontam que no Brasil há um quantitativo de 24.588 pessoas em situação 

de rua com cadastro no Cadastro Único do Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS). Totalizando 19.290 pessoas que recebem o Bolsa Família. Levando em 

consideração as pesquisas realizadas que revelam que a população em situação de 

Rua no Brasil já ultrapassa 50 mil indivíduos, vale ressaltar que tais pesquisas não 

abrangem a totalidade dessa população. 

A rua também é um lugar em que as pessoas trabalham, provém o sustento 

de muitas pessoas. Dentre elas encontramos pessoas que recolhem materiais para 

reciclagem, vigilantes de automóveis, engraxates etc, pessoas que encontraram na 

informalidade seu sustento, sem nenhuma garantia trabalhista. De acordo com a 

pesquisa realizada pelo MDS no ano de 2008: 88, 5% desta população não 

conseguem acessar os programas governamentais; 47,7% já tiveram trabalhos 

formais; 58,6% são formados e tem suas profissões; 48,4% cursaram o ensino 

fundamental, porém não completaram; 69,2% estão na faixa etária de 18 e 44 anos 

(BRASIL, 2014). 

Para Paugam (1996), as circunstâncias em que essas pessoas vivem é uma 

forma intensa de exclusão, ressaltando suas características relacionais, processuais 

e multidimensionais. A terminologia “exclusão social” leva em consideração ao longo 

da história os laços fragilizados entre as pessoas, o Estado e a sociedade, no qual 

abarcam vários níveis sociais. “A exclusão social não se caracteriza apenas pela 

intensa privação material, mas principalmente pela desqualificação do indivíduo 

enquanto cidadão e ser humano e pela ausência de seu lugar social” (DANTAS, 

2007, p. 26). 

O pobre passa por todo um processo de exclusão, que não só envolve a 

ausência de recursos materiais. Segundo Lopes (2008), os sistemas de exclusão se 

balizam pela ocupação que essa população excluída tem ou vão ter. O capital é 

perverso, pois ele faz com que as pessoas disputem umas com as outras por 

emprego e espaço no mundo do trabalho. A autora Ianni (1989), relata que a 

questão social é resultado da estruturação do mercado de trabalho, no qual cria 

desigualdades, rivalidades e a luta de classes. Segundo Pereira (2008), as políticas 

sociais são resultantes do embate entre sociedade e Estado, decorrente de um 
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precioso tempo da história, nos quais apontam antagonismos e reciprocidade ao 

mesmo tempo. 

Nas ruas encontramos homens, mulheres, crianças e idosos que possuem em 

comum a pobreza extrema e cujos vínculos familiares estão fragilizados ou 

rompidos. Utilizam locais públicos como: praças, jardins, prédios abandonados como 

sua “moradia”. A população em situação de rua é diversa, pessoas com realidades 

distintas, porém, tem algo em comum: a situação de pobreza. Castel (1997) traz a 

concepção de pessoas “sobrantes”, que são pessoas comuns e normais, porém, 

anuladas pela atual conjuntura, tendo em vista as exigências novas da 

competitividade, da diminuição de ofertas de empregos. 

A exclusão social, além de atingir economicamente a vida das pessoas, 

também retira o direito de possuírem condições minimamente satisfatórias para a 

sua sobrevivência, o que gera efeitos na saúde física como na mental onde muitos 

acabam entrando no mundo das drogas. 

Conforme Bulla et. al., (2004) de modo geral, a população em situação de rua 

usa roupas sujas e sapatos bastante desgastados, apresentando a pobreza extrema 

perante sua vida nas ruas, porém, quando observamos os pertences que carregam 

consigo, traduzem sua individualidade e a questão estética. As autoras trazem que, 

a quebra dos vínculos com seus familiares, o desemprego, violência, perca de 

alguma pessoa querida, falta de autoestima, envolvimento com álcool, drogas, 

doenças mentais, entre diversos fatores são os motivos principais que levam estas 

pessoas a irem residir nas ruas. Devemos ressaltar também que algumas possuem 

um subemprego, porém, o que ganham não é o suficiente para seu auto sustento, 

além dos “andarilhos”, que andam de cidade em cidade, na grande maioria, 

sozinhos. 

Os autores Snow e Anderson (1988) dizem que o mundo social da população 

em situação de rua cria uma subcultura, mesmo tendo suas limitações. Este mundo 

social não é criação nem escolha das pessoas que moram nas ruas, elas foram 

impelidas por fatores nos quais não tem controle. 

Vieira, Bezerra e Rosa (1994) apontam três situações associadas à 

permanência nas ruas. Segundo os autores, existem as pessoas que ficam na rua, 
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as pessoas que estão na rua e as pessoas que são da rua. As pessoas que ficam na 

rua, circunstância que revela a precariedade da vida desses sujeitos, por motivo de 

desemprego ou por chegarem às cidades a procura de emprego, atendimentos 

relacionados à saúde ou vem em busca de parentes. Por temer a violência ou sua 

própria vulnerabilidade, passam as noites em locais que tenham movimento, 

rodoviárias ou albergues. As pessoas que estão na rua, são aquelas que não veem 

a rua como tão perigosa, e por este motivo, estabelecem um relacionamento com as 

demais pessoas que vivem nas ruas, tem por estratégia para sobreviver realizar 

tarefas com a finalidade de ter algum rendimento financeiro, por exemplo, as 

pessoas que guardam carros nas ruas, catadores de papeis ou latinhas etc. Já as 

pessoas que são da rua, são as pessoas que já estão a bastante tempo nas ruas, 

por este motivo, sofreram ao longo do tempo com debilidades físicas e mentais, 

muitas vezes, motivadas por uso de drogas, álcool, má alimentação e por sua 

exposição à violência. 

Infelizmente, a população em situação de rua no Brasil é tratada de forma 

preconceituosa por grande parte das pessoas, que as tem como sujas, perigosas, 

malandras. Sendo que qualquer um de nós podemos por inúmeros fatores ficar em 

situação de rua, são pessoas portadoras de direitos e merecem ser tratadas com 

respeito. 

 
 

 A visão da sociedade perante a população em situação de rua 

 

A sociedade capitalista gira em torno de interesses e trocas. A exploração da 

classe trabalhadora gera lucro aos burgueses, fomenta a “necessidade” de 

consumir, isto é impregnado nas mentes das pessoas todos os dias principalmente 

através da mídia e das redes sociais, assim observamos um consumismo 

desenfreado. Todo esse processo gera o descarte, que comumente confundem 

objetos e pessoas, há um julgamento por parte da sociedade a respeito do que é 

posto como belo, bonito e produtivo. 

A história de desrespeito cresce de forma assustadora em nosso país. Além 

da violação dos direitos há ainda a culpabilização feita pela sociedade, o que só 
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reverbera e aumenta a situação de exclusão. Sobre este assunto é importante 

destacarmos a ação do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da 

População em Situação de Rua e Catadores de Material Reciclável (CNDDH) que 

abriu espaço para vermos a realidade de exterminação dessas pessoas: 

 
Além desse contexto de violações, como já abordado anteriormente, o modelo 
de desenvolvimento adotado no País multiplica as situações de exclusão, e a 
luta pela sobrevivência se torna cada vez mais árdua e desigual. Essa exclusão 
é retratada pela ausência de identidade social, a fragmentação no trabalho, a 
não organização social e a baixa autoestima, conforme Freitas (2005): 
Atualmente o conceito de exclusão destaca as formas de segregação, com 
origem nas questões culturais, espaciais, étnicas, desigualdades econômicas, 
além de certo sentimento de vazio da existência, muitas vezes associadas à 
falta de alternativas para o futuro (2005, p. 99). 

 
 

Inúmeros fatores levam uma pessoa a ficar em situação de rua, dentre elas: a 

coerção da sociedade, laços familiares fragilizados, a falta de emprego, vícios etc. 

Se o indivíduo não se “enquadra” no padrão pré-estabelecido, experimentam um 

sentimento de fracasso. Tais coerções conduzem o sujeito à rua. 

Ultrapassando as causas diversas que leva uma pessoa à situação de rua, 

devemos ressaltar que é um acontecimento das cidades. Havendo a necessidade de 

observar a urbanização, para assim entender a produção e reprodução dessa 

situação. As cidades no Brasil foram urbanizadas tardiamente se comparadas com 

os países ditos “desenvolvidos”, marcadas pela industrialização na qual incentivou o 

abandono dos campos, sem levar em consideração as questões sociais. Segundo 

Santos (2005, p.104): 

 
Legitimada pela ideologia do crescimento, a prática da modernização cria, no território 
como um todo e em particular nas cidades, os equipamentos, mas também as normas 
indispensáveis à operação racional vitoriosa das grandes firmas, em detrimento das 
empresas menores e da população como um todo. 

 
 

O Censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no 

ano de 2010 revelou que 84% da população do Brasil vivem nas cidades. Ainda de 

acordo com o instituto no Brasil existem 6,07 milhões de imóveis desocupados. 

A rua traz consigo a solidão, a desconsideração, a violência e as drogas. 

Excluídos da sociedade e sem oportunidades, os indivíduos ficam fragmentados, 

gerando neles uma fragilidade e assim se sentem sem forças para se restabelecer 

sozinhos. A população em situação de rua é fruto dos ordenamentos capitalistas e 
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do colapso das famílias. Porém, algumas pessoas têm nas ruas uma forma de 

resistir quando não querem ou não se enquadram no modelo pré-estabelecido. 

As representações sociais sobre as pessoas em situação de rua favorecem a 

formulação da construção de identidades. No sistema produtor e reprodutor de 

mercadorias, o trabalho é tido como sinônimo da dignidade do ser humano. O 

trabalho emerge como provedor de subsistência dos indivíduos, além do mesmo 

atribuir ao sujeito uma identidade pessoal. Uma parte da população em situação de 

rua trabalha no mercado informal, porém, são vistas pela ótica do mercado como 

inúteis, improdutivas, vagabundas etc. 

Segundo Abreu et. al., (1999) para a sociedade, aquelas pessoas que perdem 

seu trabalho formal não são vistas como “cidadãos”, de fato, a perca do trabalho 

reduz as condições de vida dessas pessoas e altera a sua autoestima. É como se 

essas pessoas não existissem. Há preconceitos por parte da sociedade para com as 

pessoas em situação de rua, por isso, não são oferecidas oportunidades de 

empregos formais para elas. 

A população em situação de rua não tem valor para nossa sociedade, não  

são vistas como habilitadas para o mercado de trabalho são tidas como 

indisciplinadas, sujas, perigosas etc. e o mercado, muitas vezes, fecha as portas, 

quando conseguem algo sua mão de obra é barata, não são ofertados direitos 

trabalhistas, segundo a visão de nossa sociedade, são habilitadas atividades que 

ninguém queira realizar. 

A sociedade comumente rotula estas pessoas, como se fossem escolhas 

individuais e que para sair precisam apenas querer. Essa fala se incorpora, 

comumente ouvimos as pessoas falarem que essa população escolheu ou não tem 

“vergonha na cara” para sair da situação em que se encontram; esses sujeitos se 

culpabilizam por fracassar. Isentando a responsabilidade do Estado, que não  

oferece oportunidade a elas. 

Fica clara a “culpabilização” desses sujeitos, no qual é um mecanismo que 

legitima ideologicamente a base das relações de exploração e dominação que temos 

no capitalismo. Esses sujeitos são culpabilizados por não terem emprego formal, são 

rotuladas como “desviantes”, a culpa do desemprego recai sobre os mesmos. 
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A partir da década de 1970, a crise do capital levou a inúmeras contradições 

que impactaram o trabalho. Por meio destas contradições, compreendemos que não 

é uma crise financeira, especulativa ou bancária, mas crise do sistema, estrutural, 

como já dizia Mészáros (2002). Difere-se de uma crise cíclica, essa crise estrutural 

deu-se desde a década de 1970, atingiu de forma ampla o modo de produção do 

capital. Devemos ressaltar essa crise estrutural do capitalismo que vivenciamos na 

atualidade, de acordo com Mészáros, é a pior que a humanidade já passou. 

Nos dias atuais, com a diminuição das taxas de lucro em vários ramos da 

produção ocasionado por esta crise que abrange todo o mundo no sistema 

capitalista, o que gera transformações nas produções, resultando no desemprego 

em massa. Como culpabilizar as pessoas por não terem trabalho se isso não é 

ofertado a elas, sem ter onde morar, sem emprego a muitos o que lhe restam são as 

ruas, como moradia, meio de ganhar dinheiro com trabalhos informais e assim vão 

vivendo suas vidas, como se fossem invisíveis perante o Estado e a sociedade. 

Para parcelas da sociedade, estas pessoas são vistas como sujas e 

associadas à propagação de doenças, tal discurso higienista produz estigmas que 

são reproduzidos pelo senso comum. Assim, ao se sentirem incomodados com estes 

seres humanos nas “suas” calçadas ou na própria rua em que residem, solicitam que 

as mesmas sejam retiradas, como se fossem meros objetos. O dia a dia da 

população em situação de rua são marcados por preconceitos. Segundo (CANIATO 

apud CANIATO; TONINATO, 2011, p. 3): 

 
O preconceito é uma atribuição social de malignidade a determinados 
indivíduos e grupos, correspondente a uma categorização de classe social 
que, muitas vezes, veicula uma atitude política e étnica aversiva. 

 
Caniato e Toninato, (2011) ressaltam, como a mídia reforça essa visão 

pejorativa quando mostra em reportagens a população em situação de rua em 

praças ou, podemos citar, por exemplo, a “cracolândia” localizada em São Paulo 

utilizando entorpecentes , mendigando, fazendo com que a sociedade acredite que 

tal grupo é o único que utiliza entorpecente. As autoras também chamam a atenção 

sobre a periculosidade ao fazer uma ligação entre a pobreza e a criminalidade. 

Segundo FEFFERMAN apud CANIATO, TONIATO, 2011, p. 5: 



27  

 

 
 

 
[...] associar pobreza com criminalidade é uma concepção ideológica, na 
qual a população pobre é vista como “classe perigosa” e responsável pelos 
atos de transgressão. Sob essa lógica, a manutenção da ordem exige que 
se afastem, cada vez mais, os já excluídos. A polícia, detentora legal do uso 
da violência, garante essa “exclusão”. 

 
 

O Brasil tem uma herança histórica de associar a situação de rua, o qual é um 

problema de nível social, como se fosse caso de polícia. Como exemplo, podemos 

ressaltar que: 

 
[...] a detenção do vadio – uma instituição que vinha da Idade Média – 
projetou-se no Brasil até a Constituição de 1988, quando foi derrubada a 
contravenção definida como “vadiagem”, e que dava à polícia o direito de 
detenção de qualquer pessoa ao menos por 24 horas (LESSA, 2000, p. 13). 

 
 

A agressão com a população em situação de rua inicia-se com a frieza 

quando uma pessoa passa por elas nas calçadas das ruas das cidades; é uma 

violência o desprezo e a indiferença. Assim: 

 
A violência psicológica também possui impactos significativos. O estigma ao 
qual está sujeita a população em situação de rua se materializa por meio da 
rejeição, da discriminação e da indiferença que podem ser consideradas 
formas de violência psicológica e, embora não deixem marcas físicas, 
podem desenvolver graves distúrbios psicológicos e emocionais que 
afastam o indivíduo do convívio social, sendo a causa da depressão, 
dependência química e suicídios (MELO, 2016, p. 56). 

 

Pode-se observar que apesar da Constituição de 1988 ainda há um 

comportamento repressor por parte da polícia, além de ações higienistas nas quais 

tem por intenção “limpar” a cidade. Assim vemos que o preconceito contra a 

população em situação de rua está bem presente na sociedade, pois associam a 

pobreza com a criminalidade. 
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CAPÍTULO 2 
 

A PRÁTICA PROFISSIONAL DO ASSISTENTE SOCIAL PARA A VIABILIZAÇÃO 

DOS DIREITOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA EM CAMPOS DOS 

GOYTACAZES 

A efetivação dos direitos no que concerne à população em situação de rua 

 
 

Ao longo do processo histórico em nosso país, observamos a perda de 

direitos humanos básicos, para se consolidar a democracia no Brasil foi necessária 

uma luta conjunta da sociedade civil, através dos movimentos sociais e se 

organizando politicamente, gerando um enfraquecimento do Estado. Se é que 

podemos dizer que atualmente vivenciamos a democracia, para que  a  

mesma seja vivenciada em sua integra é necessário ter  acesso,  não  

apenas aos conceitos legais a respeito dos direitos humanos, mas também 

aos meios para que seja exercitada em sua prática. 

No Brasil, podemos ver que a luta social direcionada à população em situação 

de rua apresenta oposições. Muitas pessoas as veem com compaixão, pena etc. No 

entanto algumas as reprimem e as desrespeitam. A mídia divulga noticiais 

pejorativas sobre essa população, sua maneira de viver, seus hábitos e sua forma 

de organização. Os discursos são conservadores. 

Bulla et. al. (2004), relatam que são processos de perdas que antecedem a 

situação de rua, como perdas de entes queridos, a falta de emprego, a violência, 

baixo estima, dependência química, doenças mentais etc. A utilização de drogas e 

álcool tem ligação em alguns casos com problemas familiares. Presente também na 

vida das pessoas em situação de rua existem histórias de pessoas que saíram de 

suas cidades em busca de empregos, de uma vida melhor, porém se deparam com 

uma realidade totalmente diferente nessas cidades, se veem em uma situação 

complicada, sem emprego e longe de suas famílias. 

Assim, as pessoas em situação de rua criam entre si grupos e comunidades 

pequenas, um cuidando do outro e de algum bem que possam ter. Essas 

comunidades pequenas por eles formadas têm seus próprios hábitos e seu modo de 

falar e se tratar. 
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É bastante comum, entre aqueles que dormem nas ruas, o uso do termo 
maloqueiro, que se refere a quem usa a maloca, ou mocó – lugar de 
permanência de pequenos grupos durante o dia, ou usado para o pernoite, 
com, normalmente, colchões velhos, algum canto reservado para os 
pertences pessoais (VIEIRA, 1999). 

 

Mesmo diante dessas dificuldades diárias, as pessoas em situação de rua 

desejam uma vida melhor, muito querem ser reinseridos em seus núcleos familiares. 

Os que vão buscar auxílios nos abrigos têm esses sonhos, ter de volta o que 

perderam, suas famílias e ter um novo recomeço. 

A marginalização das pessoas em situação de rua tem conexão com o 

capitalismo e com as particularidades dos países pobres, onde há uma metodologia 

para urbanização crescente e um nível elevado de desigualdade. Apesar de 

existirem causas individuais que remetem a situação de rua, se tratando do Brasil, 

fica clara a preferência por um planejamento e desenvolvimento urbano-regional que 

beneficia as empresas e a burguesia, o que aumenta a exclusão. 

Após a promulgação da Constituição, no Brasil são ampliados os direitos 

sociais. Dentre estes há de se destacar a Assistência Social, inseridas na 

Seguridade Social e que tem por regulamentadora a LOAS no ano de 1993. Os 

artigos 203 e 204 da Constituição Federal, identificam a Assistência Social como 

política pública, direito do cidadão e dever do Estado, garante também os direitos 

sociais para quem deles necessitar. 

Um ponto da Constituição central no que se refere à população em situação 

rua é o título “Da Ordem Social”. Na Constituição, os direitos sociais são postos 

como essenciais e como obrigação do Estado. São eles: educação, saúde, 

alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, 

proteção à maternidade e a infância e assistência aos desamparados (BRASIL, 

1998). 

Porém, na prática se difere bastante, o Estado não oferta todos os direitos 

que são postos na Lei, a educação e saúde sofrem precarização, o trabalho não é 

viabilizado a todos, enfim um conjunto de direitos são negados todos os dias. O 
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direito de morar é um direito fundamental, porém, no Brasil a falta de moradia é um 

problema que se arrasta há séculos, nem todas as pessoas têm acesso a uma 

moradia digna. Com os cortes nas políticas habitacionais esse quadro tende  a 

piorar, restando a essas pessoas as comunidades, barracos em beiras de estradas 

perigosas ou simplesmente as ruas. 

Mediante as dificuldades de acesso e garantia de direitos por parte do Estado, 

viu-se a necessidade de criar normativas focalizadas para a população em situação 

de rua, foi mais frisada a partir da LOAS no ano de 1993. Vale ressaltar a PNAS de 

2004, manifesta-se as determinações da IV Conferência Nacional de Assistência 

Social, que aconteceu em Brasília em 2003, materializando as diretrizes da LOAS e 

dos princípios expostos na Constituição Federal. 

A PNAS relata que: 

 

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

 
 

Em 2005, a LOAS é modificada no que tange à inserção da obrigação da 

criação de programas voltados ao auxílio à população em situação de rua, 

mediante a Lei 11.258. O objetivo foi realizar estudos e propor políticas públicas 

para a inserção social desta população. É de extrema importância que a população 

em situação de rua tenha seus direitos garantidos, para assim serem vistos como 

cidadãos por nossa sociedade, que os olham de forma preconceituosa. 

Segundo Coutinho (1999, p. 52), cidadania é: 

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

nunca foi elevada em sua plenitude. Segundo Coutinho (1999), nesse mundo 

moderno em que vivemos comandado pela classe burguesa, os direitos sociais por 

um bom tempo foram impugnados alegando que motivavam a preguiça. Hoje não 

estranhamos que tais direitos ainda sejam negados e a população ainda seja 

estigmatizada. 

No texto de Araújo (2012) fica claro a problematização em relação à falta de 

opções no que tange a proteção básica, o autor evidencia a necessidade da 

característica preventiva da política, no qual está posta legalmente a importância de 

uma relação eficaz entre a proteção especial e a básica. 

No que tange a proteção especial são priorizadas as famílias e pessoas que 

tiveram seus direitos transgredidos, os agentes atendem prioritariamente casos nos 

quais há situações de risco e transgressão dos direitos. 

Bobbio (2004) salienta sobre a importância do respeito ao reconhecimento da 

assistência social como direito, pois, segundo o autor, as pessoas não reivindicam o 

reconhecimento da mesma, com isso, os debates sobre esse tema se tornaram 

rotineiros e não há maiores esclarecimentos sobre os projetos que estão em pauta. 

Nossa profissão, 

 
Apoiada por décadas na matriz do favor, do clientelismo,  do 
apadrinhamento e do mando, que configurou um padrão arcaico de 
relações, enraizado na cultura política brasileira, esta área de intervenção 
do Estado caracterizou-se historicamente como não política, renegada  
como secundaria e marginal no conjunto das políticas públicas (COUTO; 
YAZBEK; RAICHELIS, 2012, p. 55). 

 

Segundo Yazbek (2004), a assistência social ainda é associada pela 

sociedade como sendo assistencialista e filantrópica este é um dos desafios a serem 

ultrapassados. Os tempos de clientelismo fortificaram a cultura de tutela, o que não 

beneficiou a autonomia das pessoas que usufruem da política de assistência social. 

Escorel (1999) pondera que as instituições que prestam assistência a essa 

população não incentivam a expansão de identidades autos suficientes, não geram 

elementos para que essas pessoas se sintam pertencentes às mesmas e assim 

possam combater o isolamento social. 
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No que diz respeito à Assistência Social, existe o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS), que se materializou devido à organização da sociedade 

civil. O SUAS é um serviço gratuito que tem como foco combater a pobreza e 

decrescer a desigualdade. Para ter acesso ao SUAS é necessário ir até o Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS), no qual é considerado “porta de entrada” 

para os programas e projetos sociais. Também temos o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), onde faz ligação com os albergues, 

abrigos, Centro Pop, entre os demais serviços que recebem a População em 

Situação de Rua. 

De acordo com a Norma Operacional Básica do SUAS (2005) a rede sócio 

assistencial opera de forma conjunta com órgãos públicos, para ofertar benefícios, 

programas, serviços e projetos, assim a proteção social é articulada através de 

níveis de complexidade. A definição de rede é vasta, existem várias modalidades de 

rede, tendo vários conceitos. Segundo Faleiros (2009), essa discussão entre o 

Serviço Social e rede já é antiga, o Serviço Social utiliza a rede para proporcionar a 

autonomia das pessoas, ultrapassando a ideologia do voluntarismo, que ainda 

vemos na profissão. 

O trabalho realizado na rede sócio assistencial, mediante o trabalho do 

assistente social, busca fortalecer os laços familiares e com as comunidades. 

Faleiros ainda afirma, “a rede é uma articulação de atores em torno [...] de uma 

questão ao mesmo tempo política, social, profundamente complexa e 

processualmente dialética” (FALEIROS, 1999, p.25). 

O CRAS procura precaver episódios que envolvem situações de riscos sociais 

através de atendimento às famílias, proporcionando fortificar os laços familiares e 

sociais. O CREAS oferta auxílio e apoio especializados a pessoas que comprovem 

situações de risco, de forma geral, as pessoas em situação de rua, pessoas que 

sofrem violência física, psíquica e sexual, que são negligenciadas, abandonadas, 

ameaçadas, maltratadas e discriminadas pela sociedade. Este centro de referência 

faz o acompanhamento das equipes de Abordagem Social que realizam o 

atendimento à População em Situação de Rua por meio das abordagens individuais 

ou em grupos, proporcionando assim a formação de vínculos com essas pessoas e 
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a inserção das mesmas na rede de serviços socioassistenciais, além de poderem 

acessar às outras Políticas Públicas (BRASIL, 2015). 

Com relação aos locais de atendimento a este público alvo se destacam o 

Centro de Referência para População em Situação de Rua, mais conhecido como 

Centro POP. É uma unidade referencial do SUAS, no qual realiza trabalhos sociais 

com esta população, está previsto na tipificação nacional de serviços sócio 

assistenciais da PNAS. Consiste em uma unidade pública de responsabilidade 

estatal. Este centro é um espaço que estimula o convívio em grupo e social tendo 

por finalidade a organização, mobilização e participação social. O Centro POP faz os 

encaminhamentos necessários para as instituições que prestam serviços a esta 

população, é a porta de entrada do usuário para que se possa ter um trabalho em 

rede (BRASIL, 2015). 

Tem por eixos norteadores: ser ético e respeitar à dignidade das pessoas, 

respeito à diversidade e não preconceito, equipes especializadas e qualificadas para 

um bom atendimento, acessibilidade aos direitos sócios assistenciais, mobilizar a 

participação, trabalhar com a rede e a realidade dos lugares que as pessoas moram. 

Tem por objetivos: proporcionar meios de acolher as pessoas na rede, auxiliar na 

elaboração de novos planos de vida, levando em consideração as escolhas e 

opiniões dos usuários, colaborar para reconstruir e conservar a dignidade e a 

independência da população em situação de rua e criar ações com a intenção de 

inserir essas pessoas novamente a suas famílias (BRASIL, 2015). 

Para terem acesso aos direitos sociais é fundamental realizar o Cadastro 

Único em um CRAS, CREAS ou Centro Pop. As informações levantadas no 

Cadastro Único sobre as pessoas e famílias no Brasil em situação de pobreza e 

extrema pobreza são usadas pelo governo federal, estados e municípios como 

colaboração para criação e execução de políticas públicas que são capazes de 

proporcionar melhoras na vida dessas famílias (BRASIL, 2015). 

Podemos citar como exemplo o BPC no qual é um benefício de renda no valor 

de um salário mínimo por mês destinado as pessoas com sessenta e cinco anos ou 

mais e deficiências sejam elas: física, mental, sensorial ou intelectual, gerando um 

impedimento no qual persista por pelo menos dois anos. As condições para a 
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concessão deste benefício, é a inscrição no Cadastro Único de Programas Sociais 

do Governo Federal (Cad Único), sendo necessário provar que a renda familiar per 

capita é inferior a um quarto do salário mínimo (BRASIL, 2015). 

Para solicitar o BPC as pessoas devem possuir documento de identificação 

pessoal, sendo que a grande maioria das pessoas em situação de rua não possuem 

documentos. Contudo, vale ressaltar que todas as pessoas têm por direito tirar seus 

documentos. De acordo com a LOAS, todos os atendidos devem sem tratados sem 

nenhum tipo de preconceito e com dignidade (BRASIL, 2015). 

Existem os espaços de acolhimento noturnos destinados a População em 

Situação de Rua que conhecemos por albergues, podendo ser municipais ou 

conveniados, alguns recebem recursos públicos para realizar atendimentos. 

Oferecem jantar, café da manhã e banho. Alguns deles oferecem também roupas. 

Devemos frisar que existem regras nesses espaços. Infelizmente alguns destes não 

acolhem lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transgêneros (LGBTS), pessoas 

alcoólatras e que usam entorpecentes e não aceitam animais (BRASIL, 2018). 

Os abrigos são lugares de morada temporária nos quais recebem as pessoas 

em situação de rua que ali se organizam socialmente. O abrigo tem por finalidade 

oferecer auxílio às pessoas. É necessário que seja um lugar que tenha referência e 

que oferte proteção. Cada abrigo é autônomo para criar a sua rotina e determinar,  

de forma conjunta com as pessoas que lá estão suas normas para convivência. Tais 

espaços têm uma equipe formada por monitores, educadores sociais, assistentes 

sociais e enfermeiras (BRASIL, 2018). 

Muitas vezes pela condição de rua, as pessoas recorrem a álcool e drogas, 

como uma maneira de fugir da realidade nada fácil das ruas das cidades. Os abrigos 

encaminham as pessoas que necessitam de cuidados especiais aos CAPS no qual é 

um serviço especializado para cuidado, atenção integral e continuada às pessoas 

necessitadas como consequência de psicopatias, utilização de forma abusiva de 

álcool ou drogas. São acompanhadas clinicamente assim fazendo a reinserção na 

sociedade dessas pessoas, ofertando acesso ao trabalho, lazer, exercício dos 

direitos civis e fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários. Os CAPS 

oferecem atendimento aos usuários em suas épocas de crise, é possível ofertar uma 
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permanência noturna por poucos dias. É composta por uma equipe multiprofissional 

na qual é formada por médico psiquiatra, clínico geral, psicólogos entre outros 

(BRASIL, 2017). 

Segundo informações no site do MDS, publicado em 2015, os centros de 

referência para população em situação de rua devem ser implantados em locais de 

fácil acesso e de grande movimento. Deverão funcionar no mínimo cinco dias por 

semana, durante oito horas diárias e nesse período deve estar presente uma equipe 

profissional. Esta deve ser formada por: um coordenador, dois assistentes sociais, 

dois psicólogos, um técnico de nível superior tendo sua formação em direito, 

pedagogia, antropologia, sociologia ou terapia ocupacional, quatro profissionais de 

nível superior para realização de serviço especializado quando oferecido e dois 

auxiliares administrativos (BRASIL, 2015). 

Em Campos dos Goytacazes, cidade em que estamos desenvolvendo a 

pesquisa, o Centro POP fica localizado na região central do município. De acordo 

com o site do IBGE: 

 
Os censos populacionais produzem informações imprescindíveis para a 
definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimento, 
sejam eles provenientes da iniciativa privada ou de qualquer nível de 
governo. 

 
 

Com o propósito de meditar sobre tal temática, o IPEA (2015) desenvolveu 

uma análise sobre a população em situação de rua em todo território nacional, 

utilizando dados de 1.924 municípios. 

De acordo com essa pesquisa, Marco Antônio Carvalho Natalino, pesquisador 

do instituto, afirmou que a estimativa era de 101. 854 pessoas em situação de rua 

em todo território nacional em 2015. Muitos vão para essas cidades em busca de 

trabalho e de uma vida melhor, porém, ao chegarem às mesmas se deparam com 

uma realidade totalmente diferente. Sem trabalho, moradia e sem família o que lhes 

restam são as ruas (IPEA, 2015). 

Vale frisar que a luta deve ser de todos, a 

 
Luta pelos direitos sociais é uma construção coletiva e o Serviço Social 
representa um campo de resgate do protagonismo, transformando os 
usuários em sujeitos potencialmente revolucionários, onde suas ações 
devem ser pensadas no conjunto da sociedade, de forma totalizante, na 



36  

 

 
 

 
perspectiva de progredir na construção da cidadania social e na 
transposição da subalternidade, enquanto direção social da profissão 
(SANTOS, CORTEZ, OLIVEIRA, 2007, p 11). 

 
 

Cabe ao Serviço Social na sua condição de profissão, reafirmar a importância 

de sua atividade social, profissionais de serviço social vêm cada vez mais atribuindo 

conquistas, ampliando suas ocupações, além do cumprimento dos serviços. O 

assistente social é solicitado para cargos de criação e introdução de gestão de 

políticas sociais e pesquisa social. É de suma importância a atuação do assistente 

social para levar informações e viabilizar os direitos dessas pessoas que se 

encontram em situação de risco social. 

A atuação do assistente social deve ser guiada pelo Projeto Ético Político. 

Sua ação é de extrema significância, pois o profissional usa de seu conhecimento 

teórico-metodológico, técnico-operativo e ético político, trabalhando na perspectiva 

de viabilizar e garantir direitos. 

As pessoas em situação de rua devem ser acolhidas de forma respeitosa 

levando em considerando a situação de vulnerabilidade e risco dos sujeitos. No 

momento em que o profissional escuta o usuário podem aparecer vários pontos para 

se identificar e trabalhar (CHUPEL e MIOTO, 2010). 

A respeito da conjuntura social nos tempos de hoje, politicamente e 

economicamente, vivenciamos em nosso país um agrupamento de sugestões que 

acometem o desmanche das políticas públicas e assim na perda dos direitos sociais. 

Em agosto de 2016, o Brasil passou por “um golpe político institucional, o que tem 

acarretado significativas transformações no sentido da restrição do Estado para com 

as políticas sociais” (SANTOS et. al., 2017, p. 05). 

Diante do exposto acima, não seria exagero ressaltar que “o passado nunca 

esteve tão presente”, os retrocessos estão mais do que nunca presentes em nosso 

país, as políticas públicas andam no sentido contrário aos direitos sociais e como 

consequência vemos o aprofundamento das desigualdades sociais. 

O Estado no qual era democrático de direitos passou a um Estado de corte 

dos direitos. Cortes na educação, na saúde e na habitação atingem de forma direta 

toda a população brasileira, porém, principalmente a população que se encontra em 



37  

 

 
 

 

situação de rua, pois, o acesso a esses direitos para elas já é dificultado e com os 

atuais retrocessos tudo tende a piorar. 

De acordo com o IBGE (2017) 12,9 milhões da população mundial sofre com 

a questão do desemprego. A pesquisa mostra que mais de 4,8 milhões de pessoas 

não insistem mais em procurar por empregos, no começo de 2012 houve  um 

recorde nessa pesquisa. O levantamento realizado mostra que o emprego formal 

que tem seus direitos trabalhistas assegurados continua diminuindo. Um pouco mais 

de 32,9 milhões da população ocupam essa categoria, uma diminuição de 1,1 %, em 

relação ao ano de 2017. Vinculado ao aumento do índice de desemprego e 

consequentemente a diminuição da renda, surgem outros campos que necessitam 

de atenção: dentre eles o de habitação (IBGE, 2017). 

Segundo (SILVA e CAETANO 2016) há necessidade de o assistente social 

estar inserido nas instituições, para viabilizar a obtenção aos direitos da população 

em situação de rua que vivencia preconceitos de diversos âmbitos, dentro de nosso 

sistema capitalista. 

Muitas das pessoas em situação de rua não possuem uma refeição todos os 

dias, muito menos uma refeição com qualidade nutricional. A insegurança a respeito 

da alimentação atinge de forma direta a saúde delas. O acesso à saúde é falho e 

negado a essa população de diversas formas. Além da faltada alimentação, muitos 

não conseguem ter acesso ao SUS. A burocracia no atendimento, motivado pela 

falta de endereço fixo ou por não ter cartão do SUS. Há também preconceito por 

parte de alguns funcionários que trabalham nos hospitais. 

Na cidade do Rio de Janeiro, segundo levantamento feito em 2016 da 

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), cerca de 

quinze mil pessoas não têm residência; a problemática do ingresso à moradia atinge 

vários direitos básicos da população em situação de rua. Sem ter residência fixa 

para ter acesso à educação e ao trabalho formal é bastante complicado. Muitas 

destas pessoas trazem relatos que é complicado continuar seus estudos sem ter um 

local fixo para repousar, não tem onde tomar banho, não tem dinheiro para se 

locomover até as escolas, nem roupa limpa diariamente. 

A questão da habitação é um direito básico e elementar de toda a população, 

segundo a Constituição Federal. A Lei n.º 10.257/2001 segue a mesma orientação. 



38  

 

 
 

 

Todavia, a falta de habitação é um dos fundamentais problemas sociais do nosso 

país. 

Diante da situação atual do Brasil, faz-se necessário de forma imediata e 

urgente um cuidado especial no que se refere à efetivação dos direitos da população 

em situação de rua. Estes são violados diariamente em vários quesitos. O Estado 

não exerce o seu papel de fornecer o básico nas áreas de saúde, emprego, 

habitação... 

 
 

Experiências de atuação nas instituições: Casa de Passagem, Acolhimento Lar 

Cidadão, Albergue Noturno São Francisco de Assis e o Centro Pop. 

 

 
Andando pelas ruas de Campos dos Goytacazes, observamos que existe uma 

população em situação de rua numerosa, cidade de médio porte, que fica localizada 

no Norte do estado do Rio de Janeiro. Caminhando pelo centro da cidade, com 

facilidade encontramos pessoas utilizando as calçadas e praças, espaços que 

habitam e trabalham. 

No que diz respeito às políticas direcionadas para essa população, na cidade 

existem quatro instituições, sendo elas vinculadas à Secretaria Municipal de 

Desenvolvimento Humano e Social (SMDHS), que são: o Centro de Referência 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro POP), o Abrigo Lar 

Cidadão, a Casa de Passagem e o Albergue noturno Francisco de Assis. 

O centro da cidade, no começo de sua formação abrigava as casas das 

famílias de alto padrão aquisitivo, os autores Souza e Batista (2014), relatam que 

com o tempo no centro predominou apenas o comércio. Assim, a população que ali 

vivia migrou para outros locais, formando-se novos bairros centrais, como por 

exemplo, o Bairro Avenida Pelinca. Sendo assim, o bairro que era considerado 

centro, passa a ser ocupado pela população pobre, sem perder sua importância. 

Então é nessa área central que passa a se concentrar os pobres que utilizam as 

ruas para viver, morar e trabalhar. 
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A respeito da Política Nacional para a População em Situação de Rua, o 

município conta com políticas sociais direcionadas a essa população, são atendidas 

por instituições que ficam localizadas de forma estratégica no centro da cidade ou 

em áreas próximas. Pois é a região que concentra grande parte da população em 

situação de rua. 

O Centro POP é a instituição que recebe as pessoas que vivem nas ruas em 

Campos dos Goytacazes. Localizada na Rua Tenente Coronel Cardoso, no Centro, 

próxima de onde essas pessoas ficam. A instituição opera em uma casa antiga, que 

no passado era um albergue. É a porta de entrada para essa população acessar os 

serviços públicos, cada usuário é atendido de forma específica e individual. Essas 

pessoas primeiramente passam por uma avaliação e uma triagem com a intenção de 

discernir qual a sua situação, após isso, são conduzidos para a rede, oferecem itens 

para higiene pessoal e alimentação, sendo que são oferecidas apenas cinquenta 

senhas para a alimentação (Souza e Batista, 2014). 

A Casa de Passagem localiza-se na Rua Manhães Barreto, no Jardim Maria 

de Queiroz. De acordo com a pesquisa de campo, as pessoas atendidas na 

instituição variam de 22 a 59 anos, vindas de outras cidades e procuram emprego, 

não querem estar em situação de rua por um tempo longo. Os usuários são 

encaminhados pelo Centro POP. Oferece além de abrigo, comida e itens para 

higiene pessoal. 

A Casa de Passagem Albergue Francisco de Assis, localiza-se na Rua 

Saldanha Marinho, centro, pertence ao Grupo Espírita Francisco de Assis e tem um 

convênio com a prefeitura municipal. A instituição abriga pessoas de outras cidades 

e estados, que vem a procura de emprego. Os usuários são encaminhados pelo 

Centro POP. A Casa de Passagem Albergue Francisco de Assis faz o atendimento 

apenas noturno. As pessoas entram às 18 horas da noite, tomam banho, se 

alimentam e dormem e se retiram pela manhã. Além de acompanhamento com a 

assistente social e psicólogo são encaminhadas para a rede de acordo com suas 

necessidades. 

O Abrigo Lar Cidadão localiza-se na Rua dos Goytacazes, bairro Turf Clube 

inaugurada no ano de 2010. Grande parte das pessoas que chegam à instituição 
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são encaminhadas pelo Centro Pop. As pessoas atendidas são homens que são 

dependentes químicos, em alguns casos chegam pessoas mais idosas provenientes 

de abandono familiar. A instituição funciona por tempo integral, oferece refeições 

todos os dias, acompanhamento psicossocial e encaminhamento para a rede, 

programas e benefícios. 

O quadro abaixo faz um comparativo entre as instituições nos quais foram 

realizadas as pesquisas de campo no que diz respeito ao publico alvo, estrutura 

física, profissionais, número de vagas, sexo, horários, refeições e tempo de 

permanência. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTITUIÇÕES 

  

CENTRO POP 

 

CASA DE 

PASSAGEM 

 
ALBERGUE 

FRANCISCO DE 

ASSIS 

 

LAR CIDADÃO 

 

PÚBLICO 

ALVO 

 
POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE 

RUA 

 
POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE 

RUA 

 
POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA 

 
POPULAÇÃO 

EM SITUAÇÃO 

DE RUA 
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ESTRUTUR 

A FÍSICA 

 

01 COZINHA, 01 

REFEITÓRIO, 

01BANHEIRO, 01 

DEPÓSITO E 02 

SALAS PARA 

ATENDIMENTO. 

 

08 QUARTOS, 

03BANHEIROS, 01 

COZINHA, 02 

ESPAÇOS PARA 

CONVIVÊNCIA, 02 

SALAS PARA 

COORDENAÇÃO 

E 01 PARA A 

EQUIPE TÉCNICA. 

 

02 QUARTOS, 01 

BANHEIRO, 01 

COZINHA, 01 

ESPAÇO DE 

CONVIVÊNCIA E 02 

SALAS PARA 

ATENDIMENTO. 

 

05 QUARTOS, 

03 BANHEIROS, 

01 COZINHA, 01 

ÁREA DE LAZER 

E 01    

REFEITÓRIO. 

 

 

 

 

 

 

PROFISSIO 

NAIS 

 

01 

COORDENADOR, 

01 PSICÓLOGO, 

06 ASSISTENTES 

SOCIAIS, 

01 

RECEPCIONISTA, 

02 AUXILIARES 

DE LIMPEZA, 

02 COZINHEIRAS, 

04 

ORIENTADORES 

SOCIAIS. 

, 

 

 

 
01 

COORDENADORA 

, 

01 PSICÓLOGO, 

02 ASSISTENTES 

SOCIAIS, 

01 AUXILAR 

ADMINISTRATIVO, 

02 AUXILIARES 

DE LIMPEZA, 

02 COZINHEIRAS. 

 

 

 
01 PSICÓLOGA, 

01 ASSISTENTE 

SOCIAL, 01 

CUIDADOR, 01 

AUXILIAR DE 

CUIDADOR, 01 

AUXILIAR DE 

SERVIÇOS GERAIS, 

01 COZINHEIRA, 

02 GUARDAS. 

 

 

 

 
01 

COORDENADO 

RA, 

01 PSICÓLOGO, 

01 ASSISTENTE 

SOCIAL, 

02TÉCNICOS. 

 

NÚMERO 

DE VAGAS 

- 30 11 20 

 

SEXO 

 
FEMININO E 

MASCULINO 

 
FEMININO E 

MASCULINO 

 
MASCULINO 

 
MASCULINO 

 

HORÁRIOS 

 
7:00 AS 20:00 

 
PERÍODO 

INTEGRAL 

 

18:00 às 8:00 

 
PERÍODOINTEG 

RAL 
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REFEIÇÕE 

S 

 
CAFÉ/ALMOÇO 

 

CAFÉ/ALMOÇO/JA 

NTA 

 
JANTA/CAFÉ 

 

CAFÉ/ALMOÇO/ 

JANTA 

 
TEMPO 

DE  

PERMANÊ 

NCIA 

 

DURANTE O DIA 

 

TRÊS MESES 

 

TRÊS MESES 

 

SEIS MESES 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 
 

Durante a pesquisa, no que concerne ao público alvo que essas instituições 

atendem e se são campistas ou migrantes, a pesquisa revelou que cem por cento 

das pessoas atendidas estão em situação de rua. E, cinquenta por cento esclarecem 

que atendem mais campistas, já as outras cinquenta por cento atendem mais 

migrantes. 

 
 

„‟A maioria que atendemos são migrantes, pessoas que vem em busca de 
trabalho, chegando aqui não encontram e ficam em situação de rua” 
(Assistente Social A, 2018). 

 
“A maioria são migrantes, porém já começam a chegar a Campos, 
imigrantes refugiados vindos da Venezuela, isso já é uma realidade aqui no 
Centro Pop” (Assistente Social D, 2019). 

 
“A maioria são campistas mesmo” (Assistente Social B, 2018). 

 

“A grande maioria no qual prestamos atendimento são de Campos dos 
Goytacazes” (Assistente Social C, 2018). 

 
 

Vale ressaltar que além de realizarem atendimentos as pessoas de Campos, 

atendem as que vêm de outras cidades em busca de trabalho, não conseguindo, 

ficam em situação de rua. Porém, infelizmente a demanda é maior que a oferta, 

podemos citar como exemplo o Centro Pop, em relação à alimentação são 

distribuídas cinquenta senhas para o almoço, sendo que a população em situação 

de rua na cidade é bem maior. 

Cruz (2003) relata que Campos dos Goytacazes, se destaca na região e no 

âmbito nacional devido à presença de grandes indústrias açucareiras e por ser um 



43  

 

 
 

 

dos municípios que mais recebe royalties. Porém, em nosso município existem 

contradições, predomina uma população pobre e são ofertadas poucas 

oportunidades de empregos e renda. De acordo com o autor, o município de 

Campos dos Goytacazes é marcado pelo desemprego e subempregos. 

Com relação aos objetivos almejados pelo Serviço Social nas instituições, 

cinquenta por cento das assistentes sociais responderam que é tornar as pessoas 

em situação de rua autônomas, as outras cinquenta por cento além de auxiliar na 

autonomia desses sujeitos também trabalham para reinserir essas pessoas em seu 

núcleo familiar. 

 

 
“É muito importante orientar e motivar essas pessoas para que voltem a 
serem autônomas e se sintam cidadãos” (Assistente Social A, 2018). 

“Atender a população e tentar “melhorar” a vida dessas pessoas nas ruas 
ressaltando que é um direito delas permanecer em situação de rua. 
Incentivar essas pessoas a serem autônomas e assim se sentir 
pertencentes à sociedade” (Assistente Social D, 2019). 

“Nosso objetivo é tornar essas pessoas cidadãos” (Assistente Social B, 
2018). 

“Fazemos o atendimento também da família desse usuário, com a intenção 
de reinseri-lo em seu núcleo familiar e fazer com que esses laços que 
estavam quebrados, sejam fortalecidos” (Assistente Social C, 2018). 

 
 

Sabemos que o os desafios enfrentados com relação ao trabalho profissional 

do assistente social são diversificados, desde a estrutura física de trabalho até o 

encaminhamento para a rede. Levando isso em consideração, perguntamos as 

assistentes sociais quais os desafios que enfrentam nas instituições. Setenta e cinco 

por cento das assistentes sociais frisaram que a rede não funciona como deveria e 

que há uma dificuldade em acessá-la e vinte e cinco por cento responderam que a 

maior dificuldade é atuar na garantia dos direitos da população em situação de rua. 

 

 
“Há uma grande dificuldade para encaminhamento dos usuários em 
situação de rua para a rede, falta estrutura, na área da saúde ainda há 
muito preconceito em relação a essas pessoas, só são bem atendidas 
quando os acompanhamos” (Assistente Social A, 2018). 
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“A rede não funciona como deveria, dificultando assim nosso trabalho para 
que o usuário possa ser atendido com dignidade de acordo com sua 
necessidade” (Assistente Social B, 2018). 

 

“Há uma grande dificuldade em nosso município de encaminhar os usuários 
para a rede, falta estrutura para atendê-los, benefícios importantes também 
foram cortados como a passagem que garantia o retorno das pessoas que 
optassem retornar as suas cidades de origem e o setor de habitação que 
em Campos se encontra estagnado” (Assistente Social C, 2018). 

 

“Levando em consideração a atual crise no qual estamos inseridos, como 
trabalhar com uma população de rua crescente? Como garantir direitos se 
estes estão sendo retirados?” (Assistente Social D, 2019). 

 

 
Apesar da saúde, alimentação, segurança, moradia, ser um direito de todo e 

qualquer cidadão brasileiro, isto se torna direito de poucos, realizando entrevistas 

com as profissionais percebemos que existe uma rede na qual é bastante falha, há 

uma grande dificuldade das pessoas em situação de rua para acessarem os 

serviços, ainda há bastante preconceito por parte da sociedade. 

Estamos vivendo um tempo de retrocesso dos direitos conquistados através 

de muita luta coletiva, como mencionou a Assistente Social D, 

 

“A passagem que garantia a volta dessas pessoas para as suas cidades de 
origem, foi cortada no inicio do ano de 2018, dificultando ainda mais o 
trabalho das assistentes sociais para a reinserção dessas pessoas em seu 
núcleo familiar.” 

 
Conforme Alves (2010, p. 2-3) os direitos são negados a população em 

situação de rua, ainda que “grande parte das discussões da nossa sociedade gira 

em torno da democracia, da cidadania e dos direitos garantidos, entretanto, sabe-se 

que tais princípios não são vivenciados por todas as pessoas”. O autor cita que 

grande parte da população brasileira não consegue acessar a educação, saúde, 

trabalho, habitação e os demais direitos fundamentais para a pessoa se desenvolver 

fisicamente e socialmente falando (ALVES, 2010). 

Os programas direcionados à saúde pública no Brasil tem vínculo com 

serviços de território, uma questão central, quando tratamos de pessoas em situação 

de rua, não tem nada que comprove sua residência, dificultando o atendimento nos 

postos de saúde. São exigidos vários documentos formais, dentre eles um 
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comprovante de residência para assim agendar consultas médicas, agendar pré- 

natal no caso das grávidas etc. 

Em seu livro, SILVA traz um depoimento de uma pessoa em situação de rua 

em relação ao preconceito de como são tratados pelos hospitais, em um desses 

depoimentos um rapaz fala que foi levar o colega que passou mal ao hospital e 

segundo ele o medico disse que lá não era lugar para morador de rua (SILVA apud 

BRASIL, 2009). 

Há omissão nas políticas públicas relacionadas à população em situação de 

rua, os direitos que deveriam ser garantidos aos cidadãos não são garantidos de 

forma igualitária no Brasil. 

Com relação à obtenção de direitos e sua efetivação na cidade de Campos 

dos Goytacazes-RJ, 50% das assistentes sociais entrevistadas responderam que 

tem obtido êxito na efetivação de direitos como: BPC, Bolsa família, documentações, 

reinserção familiar, algumas parceiras com as Unidades Básicas de Saúde e com os 

Centros dia. Já 25% relataram que em alguns casos sim, como no âmbito da saúde 

conseguem encaminhamentos para a rede, conseguem encaminhá-los para a 

retirada de documentos e para o bolsa família e os outros 25% das profissionais 

responderam que tem limites, conseguem oferecer alimentação, assistência que é 

básico e a maior dificuldade é na área de saúde. 

 

“Sim conseguimos obter êxito no acesso de alguns benefícios, como o BPC 
para idosos e deficientes, documentação desses usuários e alguns 
conseguimos também reinserir em suas famílias” (Assistente Social A, 
2019). 

 

“Sim, conseguimos principalmente BPC, bolsa família e parcerias no âmbito 
da saúde com as UBS e Centros Dia” (Assistente Social B, 2019). 

“Em alguns casos sim, como os encaminhamentos da área de saúde para a 
rede, documentação e bolsa família” (Assistente Social C, 2019). 

“As pessoas em situação de rua, não são bem recebidas nos postos de 
saúde e hospitais, só conseguem atendimento se as colocarmos nos carros 
e formos juntos, sendo que nem sempre isso é possível” (Assistente Social 
D, 2019). 
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A rede funciona, apesar das falhas, porém, verificamos que algumas 

instituições conseguem parcerias, já outras encontram mais dificuldades para 

encaminhar as pessoas para a rede de acordo com sua necessidade. Sabemos da 

burocratização que há em torno dos direitos, a dificuldade de acesso, de pessoas 

que tem documentos, moradia e trabalho, se tratando de pessoas em situação de 

rua que (muitas não têm os itens citados acima) tende a ser ainda mais dificultoso. 

Silva (2009) relata que a burocracia para acessar as políticas sociais por 

parte da população em situação de rua, adiciona-se: a falha de conexão das 

políticas sociais, o métodos ineficientes dos programas sociais, a falta de 

treinamento por parte dos servidores públicos para trabalhar e atender com 

dignidade essa população, sem falar do preconceito que a sociedade tem, no qual 

denominam essa população como “vagabundas”, “bandidas”, assim a sociedade 

acha que esse segmento não merece acessar os direitos sociais. 

Segundo a autora: 

 

até mesmo as políticas sociais que têm como base princípios e diretrizes 
universalizantes têm sido implementadas de forma restritiva. Em relação à 
população em situação de rua essas restrições aparecem sob diversas 
formas, confrontando-se com as suas características e perfil. As chamadas 
“exigências formais”, como a apresentação de documentos de identificação 
pessoal e o endereço domiciliar, geralmente limitam o acesso das pessoas 
em situação de rua a essas políticas. Pois, são poucas as pessoas em 
situação de rua que possuem documentos de identificação pessoal e o 
endereço domiciliar é inexistente, uma vez que a inexistência de moradia 
convencional regular e a utilização da rua como espaço de moradia e 
sustento é a principal característica dessa população. Além desses, outros 
43 entraves inibem o acesso desta população às políticas sociais: as 
metodologias ineficazes dos programas; a falta de habilidade e capacitação 
dos servidores públicos para lidarem com esse público; a falta de 
articulação entre as políticas sociais; o preconceito que estigmatiza essas 
pessoas como “preguiçosos” e “bandidos” e, por isso não merecedor do 
acesso aos direitos sociais (SILVA, 2012, p. 13). 

 

Com relação às principais demandas que chegam ao Serviço Social da 

instituição, em unanimidade as assistentes sociais relataram que as principais são: 

sobre a documentação, acesso ao bolsa família, emprego, tratamentos de saúde 

principalmente no âmbito de álcool e outras drogas, passagem de retorno para suas 

casas e alimentação. 
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“Usuários chegam à busca de tratamento para o vício das drogas, em busca 
de trabalho, passagem para retornar as suas cidades e alimentação” 
(Assistente Social A, 2018). 

 

“Vem em busca principalmente de acesso à documentação e ao bolsa 
família” (Assistente Social B, 2018). 

 
“Buscam emprego, documentação, tratamento para dependência química e 
passagem para retornar a suas cidades” (Assistente Social C, 2018). 

 

“Muitos chegam à instituição pedindo internação para tratamento de álcool e 
drogas, mas não conseguimos na maioria das vezes” (Assistente Social D, 
2019). 

 

Iamamoto (2011, p 48.) destaca que: 

 

O "gasto social é tido como uma das principais causas da crise fiscal do 
Estado, a proposta é reduzir despesas, diminuir atendimentos, restringir 
meios financeiros, materiais e humanos para implementação dos projetos". 

 

Essa diminuição dos serviços sociais interfere de forma direta no trabalho do 

assistente social que como trabalhador que precisa de recursos diversificados para 

atender e viabilizar os direitos sociais: 

 

 
[...] "vê-se tolhido em suas ações, que dependem de recursos, condições e 
meios de trabalho cada vez mais escassos para operar as políticas sociais" 
(IAMAMOTO, 2011, p. 149). 

 

 
Fica claro que antes dos cortes já havia uma grande defasagem de 

investimentos no âmbito das políticas sociais, com a diminuição das verbas a 

situação tende a piorar. Os assistentes sociais muitas das vezes não têm se  quer 

um ambiente adequado ou material para trabalhar, tendo que “se virar” para atender 

da melhor forma possível as pessoas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 
Mesmo tendo os direitos garantidos em lei, as pessoas em situação de rua 

sofrem com uma extrema burocracia e preconceitos, não são vistas pela sociedade 

e por órgãos públicos que deveriam prestar um bom atendimento a elas como 

sujeitos de direitos e cidadãos. Ficam “invisíveis” perante as pessoas e aos órgãos 

governamentais. O que vemos na lei diverge muito na prática, a rede de  

atendimento à população em situação de rua não funciona como deveria, há 

defasagens políticas nos municípios de nosso país. 

Podemos observar o quanto é ineficaz à materialização das determinações 

que estão postas na Constituição a respeito dos direitos básicos fundamentais para 

que tenham uma vida digna. A insegurança faz parte do cotidiano dessas pessoas, 

não estamos só falando da violência, mas também da falta de alimentação, de 

acesso à saúde e ao direito de ir e vir, inclusive de permanecer nas ruas. 

Com a falta de políticas direcionadas a esta população, os direitos são feridos 

e perante a vulnerabilidade em que estão vivenciando, torna- se difícil ultrapassar 

esta condição, o que gera ainda mais insegurança para as mesmas. A alimentação é 

um dos principais problemas que enfrentam, pois precisam se alimentar todos os 

dias. Algumas poucas cidades ofertam programas eficazes para distribuição de 

alimentos para essa população. O que vemos são ações que os municípios realizam 

e que não são suficientes em relação à quantidade grande de pessoas em situação 

de rua; as ações das Organizações não Governamentais (ONGS) e igrejas, que 

também representam um pequeno número, e que não são reguladas segundo a 

necessidade nutricional acarretando problemas de saúde. 

A partir da bibliografia consultada e da pesquisa de campo percebeu-se que 

as ONGS e Instituições Religiosas prestam serviços de apoio à população em 

situação de rua por meio da distribuição de alimentos, roupas, cobertores e produtos 

de higiene pessoal. Concomitantemente a este trabalho voluntário tivemos avanços 

na garantia de direitos sociais direcionados a este público alvo no município de 

Campos. 
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Diante dessa pesquisa, podemos verificar que os direitos da população em 

situação de Rua em Campos dos Goytacazes- RJ não são garantidos em todos os 

âmbitos , como podemos observar no relato de todas as assistentes sociais 

entrevistadas, há grande falha na rede, que impossibilita o acesso das pessoas aos 

serviços básicos como, por exemplo, atendimento na área de saúde de forma digna. 

Essa dificuldade de interligação entre as instituições que compõem a rede 

impossibilita o acesso pleno aos direitos. No que tange a alimentação pouco ainda é 

ofertada, o número de vagas ofertadas pelos abrigos ainda é pequeno, alguns 

abrigam apenas homens, deixando de fora as mulheres e crianças em situação de 

rua. 

Diante essas afirmações, as causas que levam as pessoas a estar em 

situação de rua estão interligadas. É necessário um olhar mais criterioso e integral, 

observando de forma geral as necessidades no que tange a renda, saúde, moradia... 

Sendo assim, é de extrema importância políticas públicas intersetoriais, para que 

possam abranger as pessoas de acordo com suas necessidades. 

No município em questão há poucas ofertas de emprego, a grande maioria 

pedindo experiência e além do preconceito por parte de nossa sociedade, no qual 

exclui as pessoas em situação de rua, restando a ela os trabalhos informais. As 

passagens para retorno as suas cidades de origem foram cortadas com a alegação 

de corte de despesas. Ou seja, como garantir direitos em um período de retrocessos 

dos mesmos? 



50  

 

 
 

 

REFERÊNCIAS 

 
 

ABREU, P. B. et al. Condições sociais e de saúde mental de moradores de rua 
adultos em Porto Alegre: relatório de pesquisa. Porto Alegre: 
FRGS/PUCRS/HCPA/Fasc, 1999. 

 

ALVES, M. E. R. Mulher em Situação de Rua: vidas privadas em espaços públicos. 
In: Encontro Nacional de Pesquisadores em Serviço Social, 12, 2010, Rio de 
Janeiro. Anais... 1 CD-ROM. 

 
ARAÚJO, V. F.C. Política Nacional para a População em situação de Rua: breve 
análise. Natal, 2012. 

 

BAUMAN, Z. Ética pós–moderna. São Paulo: Paulus, 1997. 

 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília (DF): Senado 
Federal, 1988. 

 

  . Política Nacional de Assistência Social – PNAS/ 2004. Resolução 
145/2004. Brasília: CNAS, 2004. SANTOS, A. L; CORTEZ, A.S; OLIVEIRA, M. H. A 
Contribuição do Serviço Social na Perspectiva de Inclusão Social Da 
População De Rua. Vol.1 nº1, 2007. Disponível 
em:http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/SeminarioIntegrado/arti 
cle/viewFile/900/875 Acesso em: 09/11/2018. 

 

  . Pesquisa Nacional sobe a População em Situação de Rua. Brasília: 
MDS, 2008. Disponível em: http://bit.ly/1HYoXob. Acesso em: 09/11/2018. 

 

  . Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993. Lei Orgânica da Assistência 
Social. Disponível em<http:// WWW.direitoshumanos.ups.br/index.php/ Direitos – 
Humanos – no – Brasil / loas-lei-organica-da-assistencia-social.html>. Acesso em 
12/10/2018. 

 

  . Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Guia de 
Orientação Técnica – SUAS n. 1 – Proteção Social Básica de Assistência Social. 
Brasília, DF, 2005. 

 

  . Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Pesquisa 
nacional sobre a população em situação de rua. 2008. 

 

  . Ministério da Saúde do Brasil. Sistema Único de Saúde (SUS): estrutura, 
princípios e como funciona. 2013. Disponível em: http://www.saude.gov.br/sistema- 
unico-de-saude#glossario . Acesso em: 14/03/2019. 

http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/SeminarioIntegrado/article/viewFile/900/875
http://intertemas.toledoprudente.edu.br/revista/index.php/SeminarioIntegrado/article/viewFile/900/875
http://bit.ly/1HYoXob
http://www.direitoshumanos.ups.br/index.php/
http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude#glossario
http://www.saude.gov.br/sistema-unico-de-saude#glossario


51  

 

 
 
 

  . Ministério do desenvolvimento Social. Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS 2015. Disponível em: 

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/creas 

Acesso em: 14/03/2019. 
 

  . Centro de Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro 
POP, 2015. Disponível em: http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de- 
atendimento/centro-popAcesso em: 14/03/2019. 

 

           . Benefício assistencial ao idoso e à pessoa com deficiência (BPC), 2015. 
Disponível em: http://www.mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/beneficios- 
assistenciais/bpcAcesso em: 14/03/2019. 

 

  . Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Cartilha Direitos do Morador 
de Rua, 2016. Disponível em: http://www.inclusive.org.br/wp- 
content/uploads/2010/08/Cartilha+-+Direitos+do+morador+de+rua1.pdf 
Acesso em: 21/04/2019. 

 

  . Ministério da Saúde do Brasil. Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 2017. 

Disponível em: http://www.saude.gov.br/noticias/693-acoes-e-programas/41146- 

centro-de-atencao-psicossocial-caps Acesso em: 14/03/2019. 

  . Campanha Políticas de Equidade para Tratar Bem de Todos: Saúde da 

População em Situação de Rua, 2017. Disponível em: 

http://www.saude.gov.br/artigos/869-politicas-de-equidade-em-saude/41381-em- 

situacao-de-rua Acesso em: 17/03/2019. 

  . Ministério Público do Rio de Janeiro. Cartilha a Tutela da População em 

Situação de Rua. Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Tutela 

Coletiva de Defesa da Cidadania Cartilha de Orientação, 2018. Disponível em: 

https://www.mprj.mp.br/documents/20184/25421/cartilha_tutela_populacao_situaca_ 

rua_para_grafica_2.pdf Acesso em: 14/04/2019. 
 

 

BOBBIO, N. A era dos direitos. Rio de Janeiro: Campus, 2004. 

 
CAMPO, E. B. A Gestão na efetivação do SUAS.O Social em Questão, nº 30, XVII - 
p. 15-24, jun./ago.,2013. 

 
CANIATO, Â. M. P; T, S. G. Um olhar sobre a população de rua e o preconceito. 
2011.11 f. Artigo- Universidade Estadual de Maringá, Maringá. 2011. 

 
CASTEL, R. Metamorfose da questão social. Buenos Aires, Paidós, 1997. 

 
COUTINHO, C. N.Gramsci, estudo sobre seu pensamento político. Rio de 
Janeiro: Civilização Brasileira, 1999. 

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/creas
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/centro-pop
http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/centro-pop
http://www.mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/beneficios-assistenciais/bpc
http://www.mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/beneficios-assistenciais/bpc
http://www.inclusive.org.br/wp-content/uploads/2010/08/Cartilha%2B-%2BDireitos%2Bdo%2Bmorador%2Bde%2Brua1.pdf
http://www.inclusive.org.br/wp-content/uploads/2010/08/Cartilha%2B-%2BDireitos%2Bdo%2Bmorador%2Bde%2Brua1.pdf
http://www.saude.gov.br/noticias/693-acoes-e-programas/41146-centro-de-atencao-psicossocial-caps
http://www.saude.gov.br/noticias/693-acoes-e-programas/41146-centro-de-atencao-psicossocial-caps
http://www.saude.gov.br/artigos/869-politicas-de-equidade-em-saude/41381-em-situacao-de-rua
http://www.saude.gov.br/artigos/869-politicas-de-equidade-em-saude/41381-em-situacao-de-rua
https://www.mprj.mp.br/documents/20184/25421/cartilha_tutela_populacao_situaca_rua_para_grafica_2.pdf
https://www.mprj.mp.br/documents/20184/25421/cartilha_tutela_populacao_situaca_rua_para_grafica_2.pdf


52  

 

 
 
 
 

COUTO, B. R. Assistência social: direito social ou benesse?Serviço Social e 
Sociedade: São Paulo, n. 124, p. 665-677, out./dez. 2015. 

 
GRISOTTI, M; GELINSKI, C. R. O. G. Visões parciais da pobreza e políticas sociais 
recentes no Brasil. Katálysis, Florianópolis: v. 13 n. 2, p. 210-219, jul./dez, 2010. 

 
COUTO, B.; YAZBEK, M. C.; RAICHELIS, R. A política nacional de assistência social 
e o SUAS: apresentando e problematizando fundamentos e conceitos. In: Couto, B 
(Orgs.). O Sistema Único de Assistência Social no Brasil: uma realidade em 
movimento. 3. ed. rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2012. 

 
CFESS – Conselho Federal de Serviço Social. Código de Ética do Assistente Social. 
1993.  . Resolução 533/2008. Regulamenta a supervisão direta de 
estágio no Serviço Social. Disponível em: 
http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao533.pdf acesso em 13/10/2018. 

 

CRUZ, J. L. V. Da. Projetos nacionais, elites locais e regionalismo: 
desenvolvimento e dinâmica territorial no Norte Fluminense. 331 f. Tese (Doutorado 
em Planejamento Urbano e Regional) - Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano 
e Regional, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2003. 

 

ESCOREL, S. Vidas ao léu: trajetórias de exclusão social. Rio de Janeiro: Fiocruz, 
1999. 

 
FAERMANN, A. L. Teoria social de Marx: conhecimentos e contribuições ao trabalho 
do assistente social. Serviço Social em Revista. Londrina. vol 18. n. 2. p. 34 – 51, 
jan/jun. 2016 

 
FALEIROS, V. P. Faleiros e o Serviço Social Clínico. Considerações sobre a Ementa 
de Resolução sobre Vedação de utilização de práticas terapêuticas por parte do 
CFESS. 16 de agosto de 2009. Disponível em: 
https://diariodecampo.wordpress.com/2009/08/16/faleiros-e-o-servico-social-clinico/. 
Acesso em: 21 de jan. de 2019. 

 
FEFFERMANN, M. 2006. Vidas arriscadas: o cotidiano dos jovens trabalhadores do 
tráfico. Rio de Janeiro: Vozes. 

 
IAMAMOTO, M. V. O serviço social na contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. São Paulo: Cortez, 1998. 

 

  . CARVALHO R. de. Relações sociais e serviço social no Brasil: 
esboço de uma interpretação histórico-metodológica. 25. ed. São Paulo, Cortez, 
2008. 

 

  . Serviço Social em tempos de capital fetiche: capital financeiro, trabalho e 
questão social. São Paulo: Cortez, 2012. 

http://www.cfess.org.br/arquivos/Resolucao533.pdf
https://diariodecampo.wordpress.com/2009/08/16/faleiros-e-o-servico-social-clinico/


53  

 

 
 

 

IANNI, O. Estado e capitalismo.2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1989. 

 

LESSA, C. Os ovos da serpente. In: BURSZTYN, M. (Org.). No meio da rua. Rio 
de Janeiro: Garamond, 2000, pp. 11-18. 

 

MARTINELLI, M. L. Serviço social: identidade e alienação. 14. ed. São Paulo: 
Cortez, 2009. 

 
MATTOS, R. M. F; R. F. Quem vocês pensam que (Elas) são? Representações 
sobre as pessoas em situação de rua. Revista Psicologia &Sociedade, p. 47-58, 
maio/ago., 2004. 

 

MARX, K. O Capital. Vol. 2. 3ª edição, São Paulo, Nova Cultural, 1988. 
 

MELO T. Da rua para rua: novas configurações políticas a partir do movimento 
nacional da população de rua. In: RUI, T; MARTINRZ, M; FELTRAN, G (Org.). 
Novas faces da vida nas ruas. São Carlos: Edufscar, 2016. 

 
MENDES, R. P. C; H. J. F. Vivência nas ruas, dependência de drogas e projeto de 
vida: um relato de experiência no CAPS- ad. In: Psicologia e saúde,Campo Grande 
V. 6, no. 1, jun. 2014. 

 
MÉSZÁROS, I. Para além do capital. Trad. Paulo César Castanheira e Sérgio 
Lessa. São Paulo: Boitempo, 2002. 

 
MIOTO, R.C.T; NOGUEIRA, V. M. R. Política Social e Serviço Social: os desafios 
da intervenção profissional (2012). Disponível em: 
http://www.scielo.br/pdf/rk/v16nspe/05.pdf Acesso em: 09/04/2019. 

 

PAUGAM, S. A constituição de um paradigma In: (Org.). Exclusão, o estado do 

conhecimento. Paris: Edições La Decouverte, 1996. p.7-19. 

PRATES, J. C.; ABREU, P.; CEZIMBRA L. Mulheres em situação de rua. In: BULLA 
et. al. As múltiplas formas de exclusão social. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2004. 

 
PRATES, J. C; PRATES, F. C; MACHADO, S. Populações em situação de rua: os 
processos de exclusão e inclusão precária vivenciados por esse segmento. 
Temporalis: Brasília (DF), ano 11, n.22, p.191-215, jul./dez. 2011. 

 
SANTOS, A. C. L; S, V. A; SILVA; R. T. F; B; K. Q; CONSERVA; M. S. Os impactos 
das reformas do “governo Temer” para as políticas sociais. In: Anais do II 
Seminário Nacional de Serviço Social, Trabalho e Políticas Sociais. 
Florianópolis – 23 a 25 de outubro de 2017. 

 

SANTOS, D. S. O retrato do morador de rua da cidade de Salvador (BA): um 
estudo de caso. 2009. 71 f. Curso de Pós-Graduação Lato Sensu (Especialização 
Direitos Humanos e Cidadania)-Fundação Escola do Ministério Público, Salvador, 
2009. 

http://www.scielo.br/pdf/rk/v16nspe/05.pdf


54  

 

 
 
 
 

Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação (MDS/SAG) – Coleção Caravana 
de Educação em Direitos Humanos. Abril de 2014. Dispo- 
nível em: http://bit.ly/1Lcn5r8. Acesso em: 13 de abril de 2019. 

 
SILVA, M. L. L. Mudanças recentes no mundo do trabalho e o fenômeno 
população em situação de Rua no Brasil 1995-2005. 2006. 220 f. Dissertação 
(mestrado) - Universidade de Brasília. 

 
SILVA, M. L. L. da. Trabalho e população de rua no Brasil. São Paulo: Editora 
Cortez, 2009. 

 
SOUZA, A. R. de.; B, H. F. O processo de descentralização em Campos dos 
Goytacazes: a descentralização comercial no centro principal e o surgimento de 
uma nova área concentrada, o Parque Avenida Pelinca. Monografia de Licenciatura 
em Geografia. Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense 
(IFF), Campos dos Goytacazes, 2014. 

 
SNOW, D; ANDERSON, L. Desafortunados: um estudo sobre o povo da rua. 
Petrópolis: Vozes, 1998. 

 

Vieira, M. A. C.; B, E. M. R.; R, C. M. M. População de rua: quem é, como vive, 
como é vista. São Paulo: Hucitec, 1992. 

 
YAZBEK, M. C. As ambiguidades da Assistência Social Brasileira após Dez anos de 
LOAS. In: Serviço Social e Sociedade, São Paulo V.77, p. 11-29, 2004. 

http://bit.ly/1Lcn5r8


55  

 

 
 

 

Apêndice A 

 
Universidade Federal Fluminense 

Pesquisadora: Karine Marques Nogueira 

Tema da pesquisa: Os direitos sociais das pessoas em situação de rua. 

 
 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
 

Você está convidado a participar da pesquisa intitulada “Os direitos sociais das 

pessoas em situação de rua”, desenvolvida para o trabalho final de curso do Curso 

de Serviço Social da Universidade Federal Fluminense em Campos dos 

Goytacazes/RJ. Esta pesquisa tem por principal objetivo analisar o trabalho do (a) 

assistente social no que concerne as garantias dos direitos sociais das pessoas em 

situação de rua no município de Campos dos Goytacazes/RJ. 

Sua participação não é obrigatória e ocorrerá através de entrevistas, 

fornecendo informações referentes à temática destacada anteriormente. A qualquer 

momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento. Sua recusa 

não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a Instituição. 

As informações obtidas através da pesquisa serão confidenciadas e seu 

arquivamento será feito pela pesquisadora do projeto. 

Os dados coletados serão analisados e poderão ser publicados de modo a 

propiciar um processo de divulgação e debate dos resultados obtidos. Esta 

divulgação não ameaçará o sigilo das informações uma vez que ocorrerá de forma, 

predominantemente agregada, ou recorrerá a nomes fictícios. Somente serão 

identificados os sujeitos que manifestarem sua autorização neste sentido, o mesmo 

ocorrendo com imagens pessoais, registradas através de fotos e/ou filmagens. Uma 

cópia do relatório final de pesquisa ficará disponível a Instituição. 

Você receberá uma cópia deste termo e poderá esclarecer qualquer dúvida 

com os próprios pesquisadores. 

CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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Declaro que entendi a proposta da pesquisa e aceito participar da mesma. 

Esclareço também que: 

 
[ ] Permito  [ ] Não permito – a referência a meu nome como um dos 

sujeitos pesquisados 

[ ] Permito [ ] Não permito – a utilização e divulgação de fotos com 

imagens pessoais e/ou cedidas por mim. 

 
 

Campos dos Goytacazes,  de  de 2018. 
 
 
 
 

 

 

Assinatura do entrevistado 
 

 
 
 
 
 

Assinatura do pesquisador 
 

 
 

Testemunha 
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Apêndice B 

Formulário de Entrevista 

 
 

1 -Nome da instituição:    

2 - Endereço:     

3 - Data da visita:      

4 – Quantas vagas possui? Quanto tempo aproximadamente o usuário fica na 

instituição?     

5 – Qual é o público alvo? A maioria são campistas ou migrantes? 
 
 

 

6– Quais são os objetivos almejados?     

7- Qual é a estrutura da organização?    

8- Natureza da instituição?     

9- Quais são os desafios enfrentados ao trabalho profissional? 

10- Como o Serviço Social atua para a garantia dos direitos das pessoas em 

situação de rua? 

11- Tem obtido êxito na efetivação desses direitos? Quais direitos sociais são 

concedidos? 

12- Existem quantos assistentes sociais na unidade em que atua? 
 

13 - Quais são as principais demandas que chegam ao Serviço Social? 
 

14 - Há um trabalho em rede com as demais instituições? Se sim, quais são os 

principais encaminhamentos realizados? 
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15 - Há trabalho de abordagem social? 
 

16 – Gostaria de fazer alguma observação? 


