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RESUMO 
A população em situação de rua se apresenta como expressão da 
questão social resultado de uma sociedade desigual que tem sua raiz na 
produção da sociedade capitalista. O presente artigo tem como 
objetivos descrever sobre a Política de Assistência Social, a Política 
Nacional para População em situação de Rua e a rede de serviços e 
Políticas destinadas a esse público na cidade de Sobral-Ceará. E a partir 
do diagnóstico social de vulnerabilidade social realizado conhecer a 
realidade socioeconômica, as paticularidades, caracteristicas e 
dimensões das situações de vulnerabilidade dessa população.  
 

Palavras-chave: Assistência social. Vulnerabilidade social. População 

em situação de rua. 
 

ABSTRACT 

The homeless population presents itself as an expression of the social 
issue resulting from an unequal society that has its roots in the 
production of capitalist society. This article aims to describe the Social 
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Assistance Policy, the National Policy for Homeless Population and the 
network of services and policies aimed at this public in the city of Sobral-
Ceará. And from the social diagnosis of social vulnerability carried out to 
know the socioeconomic reality, the particularities, characteristics and 
dimensions of the situations of vulnerability of this population. 
 
Keywords: Social Assistance. Social Vulnerability. Population in Street 

Situation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 O fenômeno população em situação de rua representa uma das expressões da questão 

social produzidas pela sociedade capitalista. Além disso, essa população passa por uma série de 

violação de direitos e por uma situação de extrema vulnerabilidade social. Nessa lógica, as 

políticas sociais têm papel fundamental ao dá respostas a essas situações vivenciadas pela 

população de rua.  

  Nesse sentido, após a promulgação da Constituição de 1988 no Brasil, a Política de 

Assistência Social foi reconhecida como direito social junto com a saúde e a previdência 

constituindo o tripé da seguridade social. Logo, a Assistência Social se constituiu uma política 

não contributiva que tem como público indivíduos e famílias em situação de pobreza, 

vulnerabilidade e risco social com perda ou fragilidades dos vínculos familiares e comunitários. 

 Com essas considerações, o presente artigo versou sobre a Política de Assistência Social, 

a rede de serviços e Políticas sociais destinadas a População em situação de rua de Sobral e a 

caracterizou a partir do Diagnóstico de vulnerabilidade social desta população construído no 

ano de 2020. Assim sendo, este artigo tem como objetivos descrever sobre a Política de 

Assistência Social, a Política Nacional para População em situação de Rua e a rede de serviços e 

Políticas destinadas a esse público na cidade de Sobral-Ceará. Além disso, a partir do 

diagnóstico social realizado também foi possível conhecer a realidade socioeconômica, as 

particularidades, características e dimensões das situações de vulnerabilidade dessa população.  

 

2 POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

 A Política Nacional de Assistência Social- PNAS foi aprovada no ano de 2004 e a 

NOB/SUAS 2005, ambas trouxeram para o país o desafio da implementação do Sistema Único 
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de Assistência Social-SUAS, que é destinado para quem dele necessitar. A Política de Assistência 

Social é composta por duas proteções sociais, a básica e a especial, esta última se divide em 

Média e Alta complexidade (BRASIL, 2004). 

 Nessa perspectiva, houve a necessidade da criação e aprovação através do Conselho 

Nacional de Assistência Social (CNAS), da resolução nº 109/2009 que trata da Tipificação 

Nacional de Serviços Socioassistenciais ao versar sobre os serviços da Política de Assistência 

Social da Proteção Especial de Média Complexidade, no qual o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social-CREAS e os Serviços Especializados para População em 

Situação de Rua-CENTRO POP, provendo um espaço para pessoas que fazem das ruas de 

moradia e que tenham um espaço para que sejam atendidas e acompanhadas. 

 Dessa forma, o Serviço do Centro Pop também tem como foco atuar no fortalecimento 

dos vínculos familiares que estão fragilizados e não se encontram totalmente rompidos, 

proporcionando um acompanhamento com intuito da superação da situação de rua do usuário 

que faz parte do serviço e deseja sair desta situação através de visitas domiciliares realizadas 

pela equipe técnica. 

 Nesse sentido, a Política Nacional para População em situação de Rua foi instituída pelo 

decreto n° 7.053 de 23 de dezembro de 2009 e que abrange pessoas em situação de rua de 18 

a 59 anos de idade, além disso, assegura o amplo acesso dessas pessoas aos serviços e 

programas que integram as diversas políticas públicas desenvolvidas pelos órgãos do Governo 

Federal. Mas também, a essa política garante a participação e controle social e tem como 

princípios além da igualdade e equidade, o respeito à dignidade da pessoa humana, direito a 

convivência familiar e comunitária e a valorização e respeito à vida humana, atendimento 

humanizado e universalizado, respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, 

nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa. 

 

2 REDE DE SERVIÇOS E POLÍTICAS PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DE SORAL-CE 

 

 O Centro Pop é uma unidade pública da Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, lócus de referência para o trabalho social especializado com pessoas em 

situação de rua no âmbito do SUAS; espaço de referência para o convívio grupal e social, e para 

o estímulo à organização, mobilização e participação social (BRASIL, 2011). 
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 Conforme materializado na Política Nacional de Assistência Social de 2004, as ações 

socioassistenciais têm por objetivo prover a garantia dos mínimos sociais de acordo com as 

desigualdades territoriais, com o propósito de promover a equidade no alcance das 

necessidades de indivíduos em situação de vulnerabilidade social e grupos específicos de risco 

como é a População em Situação de rua, portanto, as ações da Assistência Social pautam-se 

principalmente para atender indivíduos e grupos vulneráveis. 

 Diante do exposto, pode-se conceituar a População em situação de Rua, segundo a 

Política Nacional para População em Situação de Rua-Decreto 7.053/2009: 

 
grupo heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares 
interrompidos ou fragilizados, a inexistência de moradia convencional regular e 
utilização de logradouros públicos e áreas degradadas como espaço de moradia e de 
sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as Unidades de 
Acolhimento para per noite temporária ou como moradia provisória. (BRASIL, 2009). 

 

 Com a Instituição da Política Nacional de Assistência Social houve ampliação e 

fortalecimento da rede socioassistencial para a População em situação de Rua, principalmente 

com a integração de ações intersetoriais para promover melhores condições de saúde, 

emprego, habitação e integração desse grupo na sociedade, percebe-se a existência de uma 

rede de ações, serviços e políticas direcionados para esse público. 

 Um grande marco para o fortalecimento dos direitos sociais para a População em 

situação de Rua foi o decreto Nº. 7.053 de 23 de dezembro de 2009, responsável pela instituição 

da Política Nacional para a população em situação de rua e seu comitê intersetorial de 

acompanhamento e monitoramento o acesso a serviços e programas de diferentes políticas 

públicas, articulação do sistema único da Assistência social, e sistema único de saúde, como 

também a ampliação da rede de acolhimento, e a implantação de Centros de Referência Sócios 

Assistenciais Especializados para a População em Situação de Rua que são assegurados pelo 

decreto. Nesse sentido, a População em situação de rua em Sobral conta com uma rede de 

serviços socioassistenciais e nas políticas intersetoriais. A Rede Socioassistencial é formada por 

um conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios que compõem o Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS). 

 Na rede socioassistencial, a população em situação de rua de Sobral é atendida na Casa 

do Cidadão para inclusão e atualização no Cadastro Único, possui 01(um) CREAS, 1(um) Centro 
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Pop, 01(um) Abrigo Institucional para a População em situação de rua, 06 (seis) Centros de 

Referência da Assistência Social, 01 (um) Centro de Referência da Mulher, 01 (um) Vapt Vupt, 

1(um)SINE, 01(uma) Defensoria Pública, Já no terceiro setor são atendidos nas Comunidades 

Terapêuticas Casa Belém, Fazenda Esperança, Instituto Reviver, Comunidade Nova Jerusalém.  

 No Sistema Único de Saúde (SUS) a população em situação de rua de Sobral é 

referenciada para os seguintes serviços: Centros de Saúde da Família – CSF Tamarindo, Estação 

e Centro, 01(um) Centro de Referência de Infectologia – CRIS, 01(um) Centro de Atenção 

Psicossocial-CAPS AD, 01(um) CAPS II, 01(uma) Unidade de Acolhimento da Saúde, 01(uma) 

Unidade de Pronto Atendimento e Hospital Dr. Estevam. Já o acesso á educação é promovido 

através do Centro de Educação para Jovens e Adultos-CEJA e da Escola Osmar de Sá Ponte. 

 

3 DIAGNÓSTICO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E RISCOS SOCIAIS DO CENTRO DE REFERÊNCIA 

ESPECIALIZADO PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA DE SOBRAL- CEARÁ 

 

 A metodologia utilizada para construção do Diagnóstico de Vulnerabilidade Social da 

População em Situação de Rua de Sobral foi a aplicação de 161 formulários. Esses foram 

realizados no período de Agosto a Outubro de 2020 a partir do Serviço de Abordagem Social do 

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua-Centro Pop, que já 

havia mapeado os locais de maior concentração dessa população no município de Sobral. Os 

formulários foram aplicados pela equipe de orientadores e técnica que trabalha no Centro Pop 

e teve auxílio de estudantes da Residência em Saúde Mental. 

 Assim, esse levantamento permitiu caracterizar a População em Situação de Rua-PSR de 

Sobral-Ceará, mas também entender o perfil socioeconômico e a heterogeneidade desse 

público quanto ao gênero, origem, escolaridade, acesso à documentação civil, ocupação, renda, 

inscrição no Cadastro único, Bolsa Família, histórico da situação de rua e possível superação, 

tempo de permanência nas ruas, motivos, uso abusivo de substâncias psicoativas, dificuldades 

enfrentadas nas ruas e os principais serviços acessados por essa população.  

 A partir dos formulários foi possível indicar uma PSR de Sobral predominantemente do 

gênero masculino (88,74%), já mulheres (16.77%) e (2,48%) de LGBTQ+. Quanto à origem 

(48,44%) é migrante (de outros Estados ou municípios do Ceará), e (51,55%) de Sobral. No que 

se refere a categoria etnia a maioria se identificou na cor parda (51,55%0, negra (34,78%) e 
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brancos (12,42%). Quase metade deles estão na faixa etária entre 18 e 39 anos (49,68%). As 

idades variam de 40 a 59 anos (SOBRAL, 2020). 

 Quanto a escolaridade a maioria possui apenas o ensino fundamental completo 

(59,62%), não alfabetizados foram identificados (13,04%) e só (8,07%) possui Ensino Médio 

Completo outra característica que reforça a situação de vulnerabilidade social dessa população. 

Outra característica verificada foi o acesso à documentação civil (55,27%) tem acesso ao 

Registro geral (identidade)e 22, 98% não possui nenhum (SOBRAL, 2020). 

 Outro aspecto é que grande parte dos entrevistados não possui nenhuma ocupação ou 

atividade econômica o que representa (37,88%). Enquanto (27,95%) relataram trabalhar como 

guardador de veículos (flanelinha). Essas ocupações indicam o crescimento do trabalho 

informal e baixos rendimentos o que também é reflexo da baixa escolarização dessa população 

(SOBRAL, 2020). 

 Segundo Sobral (2020) a situação de vulnerabilidade e risco social dessa população se 

destaca quando se analisa o fator renda. Assim sendo, corroborando com a baixa escolaridade, 

falta de ocupação, a informalidade e trabalhos precários relatam não possuir nenhuma renda 

mensal média pessoal (34,78%). Em média, a renda mensal dos entrevistados é de até meio 

salário mínimo (32,19%). 

 Assim sendo, apesar da baixa renda, apenas (54,65%) estão inscritos no Cadastro Único 

e 42, 85% não possui, sendo essas as pessoas mais difíceis de serem localizadas, são as mais 

invisíveis na sociedade, tornando um agravante a dificuldade ao acesso imediato a 

documentação civil para efetivação do cadastro. As constantes migrações dentro dos 

municípios ou regiões em que transitam e vivem, inviabilizam a precisão da informação 

qualificada (SOBRAL, 2020). 

 Conforme Sobral (2020) quanto ao recebimento do benefício social Bolsa Família 

(60,86%) disseram que não recebem enquanto (39,13%) relataram receber. Quanto ao Auxílio 

Emergencial (49,68%) recebem e (50,31%) não receberam. 

 No que concerne ao histórico da situação de rua entre aqueles entrevistados que já 

deixaram de estar em situação de rua, (9,93%) o fizeram sendo acolhidos por familiares. Para 

outros (6,83%), ter obtido um emprego ou fonte de renda foi o que possibilitou deixar a rua. 

Outra forma mais comum foi a união estável, com (4,34%). Além de (9,93%) alugaram uma 

moradia. E (11,18%) foram acolhidos em Comunidades Terapêuticas. Em relação ao tempo em 
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situação de rua (34,16%) está de 4 a 6 anos em situação de rua, (21,73%) de 1 a 3 anos e (8,07%) 

dos entrevistados disseram ter mais de 10 anos (SOBRAL, 2020). 

  De acordo com Sobral (2020) os motivos que os levaram a ficarem em situação de rua 

os mais recorrentes foram conflitos familiares (59%) e uso abusivo de álcool com (40,37%), 

(9,93%) desemprego e (5,59%) conflitos de território. 

Quanto ao uso abusivo de substâncias psicoativas a maioria dos entrevistados (77%) disseram 

fazer uso de álcool e (45,96%) de cigarros, (42,23%) maconha (42,23%) e (6,21%) cocaína 

(SOBRAL, 2020). 

 As análises quanto às dificuldades enfrentadas nas ruas as principais elencadas foram: 

Preconceito/ discriminação (21,11%) Fome (39,75%), Frio (25,46%), Dificuldades de acesso ao 

serviço público (14,28%), Falta de renda (34,16%), Violência (27,32%), Dificuldades de manter 

a higiene pessoal (30,43%), Ociosidade (3,10%), Desemprego (24,84%), Falta de moradia 

27,32%, Solidão/tristeza/depressão 27,95% e Laços familiares rompidos (12,42%) (SOBRAL, 

2020). 

 Outra situação identificada no diagnóstico são os serviços acessados pela PSR de Sobral, 

por meio dos formulários foi possível verificar que os de maior ênfase, Centro Pop com (88,81%) 

Albergues (13,66%), Restaurante popular(50,31%), Abrigo(24,22%), Centro de Referência de 

Assistência Social  (11,80%), Centro de Referência Especializado de Assistência Social (3,10%) 

Centro de Saúde da Família (59%), Centro de Atenção Psicossocial AD/Geral (39,13%), Unidade 

de Pronto Atendimento-UPA (28,27%), Hospitais (38,50%), Comunidades terapêuticas 

(38,50%), Defensoria pública (17,39%) e Delegacias (26,70%) (SOBRAL, 2020). 

 

CONCLUSÃO 

 

 Diante do exposto, evidencia-se que este artigo trouxe importantes reflexões sobre a 

Política de Assistência Social e a Rede de Serviços e Políticas para a População em Situação de 

Rua de Sobral-CE.  

 Sendo assim, o Diagnóstico de Vulnerabilidade Social da População em Situação de Rua 

de Sobral se constitui um importante instrumento para conhecer a realidade deste público que 

vive condições de extrema pobreza, também possibilita compreender as causas das expressões 

da questão social, interpretar a realidade social, identificar as vulnerabilidades sociais, as 
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ameaças e as possibilidades. Ainda, é importante ressaltar que é um processo metodológico 

que não é fechado e este deve ta aberto a novos dados e informações para que possam 

identificar as necessidades, as causas, os atores envolvidos recursos disponíveis dando assim 

uma visão ampla e mais próxima possível da realidade da população estudada. Além disso, os 

dados coletados e analisados servirão para futuras pesquisas relacionadas a esta temática, pois 

o diagnóstico busca a produção do conhecimento. 

  Vale destacar que o diagnóstico também irá contribuir para o planejamento das ações 

da Política de Assistência Social do município de Sobral, direcionar o fazer profissional e 

possibilitar uma maior aproximação com as situações vivenciadas pela população em situação 

de rua no território. É importante ressaltar que esta pesquisa não se esgota aqui, pois a 

realidade social é muito dinâmica e está em constante movimento.   
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