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RESUMO 
Analisamos o fenômeno da população em situação de rua como uma 
expressão radical da questão social, enfatizando seus determinantes e 
reprodução no Brasil. Abordamos as repercussões da dupla pandemia – 
da covid-19 e do bolsonarismo sobre a população em situação de rua. 
Demonstramos a partir de revisão bibliográfica, o aumento dessa 
população no contexto da dupla pandemia e por fim, problematizamos 
a respeito da suposta configuração de um novo perfil dessa população, 
argumentando que o perfil não sofreu drásticas modificações, dado que 
a principal causa que determina a existência de pessoas em situação de 
rua permanece a mesma – o desemprego. Enfatizamos, portanto que 
houve um aumento dessa população, em decorrência do aumento do 
desemprego no país, mas, que, entretanto, não houve uma modificação 
do perfil dessas pessoas.  

 
Palavras-chave: Pandemia da Covid 19; Bolsonarismo; População em 

Situação de Rua. 

 

ABSTRACT 
We analyzed the phenomenon of the homeless population as a radical 
expression of the social issue, emphasizing its determinants and 
reproduction in Brazil. We address the repercussions of the double 
pandemic – of covid-19 and bolsonarismo on the homeless population. 
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Based on a bibliographic review, we demonstrate the increase in this 
population in the context of the double pandemic and, finally, we 
discuss the supposed configuration of a new profile of this population, 
arguing that the profile did not undergo drastic changes, because the 
main cause determining the existence of homeless people remains the 
same - unemployment. We emphasize, therefore, that there was an 
increase in this population, as a result of the increase in unemployment 
in the country, but that, however, there was no change in the profile of 
these people.  

 
Keywords: Covid19 Pandemic; Bolsonarismo; Homeless Population. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Iniciado na cidade chinesa de Wuhan em dezembro de 2019, o surto do novo 

coronavírus (SARS-CoV-2), até então restrito aquele local, não tardou a ser classificado 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII) e, em seguida, uma 

pandemia, pela Organização Mundial da Saúde (OMS), entre o curto período de janeiro e março 

de 2020.  Nesse contexto pandêmico e a partir dele, instaura-se no mundo uma crise sanitária 

e humanitária, que embora deflagrada pelo Novo Coronavírus, configura-se como expressão do 

capitalismo contemporâneo, que atinge fortemente os segmentos mais vulneráveis 

(CARVALHO; ARAÚJO, 2020), nos quais se localiza a população em situação de rua.  

Segundo Carvalho e Araújo (2020), a crise em curso é fruto de um conjunto de crises – 

ambiental, civilizatória, sanitária, ética, social, da democracia e do capital – identificadas pelas 

autoras como um intercruzamento de crises, que possui como palco principal a crise estrutural 

do capital, “chão histórico em que se desencadeia a pandemia mundial do coronavírus” 

(CARNEIRO; CARVALHO; ARAÚJO, 2021, p. 176).  

Assim, a crise processada é a mesma da primeira década do século XXI, anos 2007/2008, 

não superada, transformada em uma espécie de crise permanente, que tem como explicação 

basilar a própria dinâmica do funcionamento do capitalismo contemporâneo: a eficiência no 

alargamento das desigualdades econômicas e sociais, de modo “a comprometer a vida social e 

a própria sobrevivência do planeta” (CARVALHO; ARAÚJO, 2020, p. 177). 

Nessa direção, Carneiro, Carvalho e Araújo (2021) avaliam em Carvalho (2020) que, em 

um mundo radicalmente neoliberal, sob a lógica da mercantilização universal, a pandemia da 

covid-19 alcança o patamar de barbárie, sobretudo com a mercantilização da saúde. E no Brasil, 

revela-se como catástrofe, pelo alto número de infecções e óbitos em seu território; pelo fato 
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do país figurar como um dos principais disseminadores do vírus e por ser um dos piores no 

enfrentamento da Covid-19. Isto é, pelo não enfrentamento da pandemia por parte do Governo 

Bolsonaro, que desde o princípio adota “uma postura negacionista e genocida de 

desconsideração da grave crise, querendo negar ou maquiar as evidências, na defesa da 

priorização do mercado, em detrimento de milhares de vida da população trabalhadora” 

(CARNEIRO; CARVALHO; ARAÚJO, 2021, 178). E assim, nesse contexto, o país enfrenta duas 

pandemias: a da COVID-19 e a do bolsonarismo (CARVALHO; ARAÚJO, 2020, p. 178). 

Consoante Carvalho (2019, p. 04), o bolsonarismo é um fenômeno sociopolítico de 

extrema direita, que combina ultraneoliberalismo dependente, “militarismo patriótico e 

autoritário, mesclado com justicialismo da violência e reacionarismo político-cultural, eivado de 

um moralismo religioso”. Fenômeno este que, na pandemia do Novo Coronavírus, adota “uma 

postura irresponsável de descaso e de desqualificação da crise, agrava contradições e o quadro 

de desigualdades abissais [...] aprofunda o desmonte dos direitos sociais e trabalhistas e do 

Sistema de Proteção Social” (CARNEIRO; CARVALHO; ARAÚJO, 2021, p. 180).  

Ainda segundo Carvalho (2020), a conformação desse fenômeno é consequência da 

eleição de Jair Messias Bolsonaro e evidencia o ponto mais alto do Golpe de 2016, marcado 

pelo avanço de direitas, no plural, no cenário brasileiro. Ademais, demarca a inauguração de 

um novo ciclo de ajuste sob uma versão do modelo rentista-neoextrativista, de natureza 

ultraneoliberal, em que o capital estrangeiro é favorecido, e há a superexploração da força de 

trabalho e desmonte dos direitos sociais e trabalhistas, a partir da expropriação das riquezas 

nacionais e do fundo público (CARVALHO; ARAÚJO, 2020).  

Nessa conjuntura de dupla pandemia, de crise, de adoção de políticas ultraneoliberais, 

de contrarreformas, de desmantelamento dos direitos sociais e trabalhistas e do desmonte da 

Seguridade Social, ocorre o agravamento da pobreza, da fome, do desemprego, do subemprego 

e, consequentemente, o aumento da população em situação de rua, constituída por:  

 

Pessoas com diferentes realidades, mas que têm em comum a condição de pobreza 

absoluta e a falta de pertencimento à sociedade formal. São homens, mulheres, 

jovens, famílias inteiras, grupos que têm em sua trajetória a referência de ter realizado 

alguma atividade laboral, que foi importante na constituição de suas identidades 

sociais (COSTA; SILVA, 2009). 
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Em nosso país, essas pessoas de diferentes realidades permanecem fora das pesquisas 

oficiais, o que compromete a formulação e a implementação de políticas públicas para esse 

segmento, que no atual contexto é cada vez mais crescente e está aquém da proteção social. 

Nesse sentido, não sabemos exatamente quantas pessoas realmente estão nessa situação no 

país, quantas foram contaminadas pelo vírus da Covid-19, quantas faleceram; quantas tiveram 

acesso mínimo aos serviços da rede de proteção social; desconhecemos as comorbidades que 

possuem e as formas de enfrentamento da pandemia.  

No presente artigo apresentamos, a partir de pesquisa bibliográfica, dados referentes 

aos determinantes da reprodução da questão da população em situação de rua na cena 

contemporânea, demonstrando que as relações com o trabalho continuam sendo o centro das 

determinações do fenômeno. Além disso, abordamos a questão do aumento dessa população 

e problematizamos a respeito da suposta configuração de um novo perfil dessa população no 

contexto da dupla pandemia existente no país. 

 

2 A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: determinantes e reprodução da questão 

 

Expressão radical da questão social, a existência de pessoas que fazem das ruas seu local 

de sobrevivência é um fenômeno antigo, multifacetado e multideterminado, associado, na 

contemporaneidade, às diversas mudanças provocadas pelo capitalismo, sobretudo no mundo 

do trabalho. 

No entanto, importa destacar que é no fundamento da história do capital e da produção 

capitalista que encontramos a base para o entendimento da questão, que reside na 

expropriação dos trabalhadores rurais dos meios de produção, chamada por Marx (1988) de 

acumulação primitiva, a partir da qual tem-se uma das principais condições para o surgimento 

da produção capitalista: a força de trabalho disponível no mercado para compra e venda, que 

aconteciam principalmente “nas cidades onde se localizava o núcleo industrial” (SILVA, 2009, 

p. 95), razão do grande processo de migração para o meio urbano no período. 

Entretanto, grande parte daqueles trabalhadores livres não foi absorvida pela produção 

capitalista na medida em que se tornou disponível, o que transformou a muitos em “mendigos, 

ladrões, vagabundos, em parte por inclinação, mas na maioria dos casos por força das 

circunstâncias” (MARX, 1988, p. 851, grifos nossos). Excluído do mercado de trabalho e do 
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mercado de consumo, esse segmento populacional é condenado à situação absoluta de 

pobreza e degradação humana (SILVA, 2009, p.97), transformando as ruas, o espaço público em 

seu meio de vida e de sobrevivência privado (BURSZTYN, 2000). 

Com o desenvolvimento do capitalismo, a diferenciação entre os trabalhadores e os 

meios de produção foi cada vez mais reproduzida, de modo tal que levou à formação de uma 

superpopulação relativa ao exército industrial de reserva. Criada para atender aos interesses 

do capital, essa superpopulação “mantém a oferta e procura de trabalho e os salários em 

sintonia com as necessidades de expansão do capital.” (SILVA, 2009, p. 97).  

A expansão dessa superpopulação relativa ou exército industrial de reserva radicaliza no 

mundo com as transformações geradas pelo capitalismo em crise, de meados dos anos 1970 

até o final do século passado (SILVA, 2009). No Brasil, essas mudanças se intensificaram na 

década de 1990, período em que o país “avançou em seu processo de ajustes às políticas 

neoliberais, tendo a financeirização do capital, a reestruturação produtiva e a reorientação do 

papel do Estado como metas” (SILVA, 2009, p. 81).  

Alargando-se, nesse contexto, as desigualdades sociais na sociedade brasileira, 

maiormente pela alteração da lógica do mundo do trabalho, que reduziu postos de trabalho e 

descartou indivíduos aptos para o trabalho, impossibilitando a distribuição justa de renda. Para 

Silva (2009), isto ajuda a explicar crescimento do fenômeno população em situação de rua, que 

nas sociedades capitalistas, origina-se e reproduz-se mediante as mesmas condições que dão 

origem ao capital e a sua acumulação. 

Consoante Escorel (1999), o desemprego estrutural e a consequente formação da 

superpopulação relativa ou exército de reserva, oriunda das transformações contemporâneas 

na esfera produtiva e nos mecanismos de acumulação capitalista, não é o único determinante 

da reprodução do fenômeno população em situação de rua na atualidade, “mas um dos 

principais motivos que conduz as pessoas a viverem nas ruas” (ESCOREL, 1999, 175).  

Silva (2006) considera serem múltiplos os fatores que influenciam na existência de 

pessoas em situação de rua, classificando-os como: a) fatores estruturais – falta de moradia 

regular, ausência de trabalho e renda, transformações econômicas, dentre outros; b) fatores 

biográficos – drogadição, rompimento/fragilização dos vínculos familiares, doenças mentais e 

outros; c) desastres de massa e/ou naturais – enchentes, terremoto, incêndios e outros. 
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Diante do exposto, são diversas as causas que provocam o fenômeno da população em 

situação de rua, as quais quase sempre estão intercruzadas, não havendo, portanto, uma única 

causa que determine a questão. No entanto, de fato, é no processo de acumulação do capital 

que o fenômeno da população em situação será formado e continuamente reproduzido, com a 

formação da superpopulação relativa, a qual “materializa e dá visibilidade à violência do 

capitalismo sobre o ser humano, despojando-o completamente dos meios de produzir riqueza 

para uso próprio e submetendo-o a níveis extremos de degradação de vida” (ARGILES, 2012, p. 

42). 

No Brasil, os últimos dados sociodemográficos oficiais de grande amplitude sobre o 

segmento aqui discutido datam de 2007/2008, período que corresponde à única Pesquisa 

Nacional realizada no país sobre a população em situação de rua. Essa ausência de dados 

justifica-se por possíveis dificuldades metodológicas e pela “complexidade operacional de uma 

pesquisa de campo com pessoas sem endereço fixo” (NATALINO, 2016, p.). Assim, a população 

em situação de rua é excluída das pesquisas oficiais, contraditoriamente, pela situação que 

vivencia. 

Sem informações atualizadas, essa população segue invisível, negligenciada e à margem 

da agenda pública, uma vez que sem dados oficiais, não há o devido planejamento e a 

implementação de políticas públicas para esse segmento populacional. Uma consequência 

dessa invisibilidade e negligência é o desconhecimento do real número de pessoas nessa 

situação, de suas características socioeconômicas e do número total, entre essas pessoas, de 

casos de infecção e de óbito causados pela dupla pandemia no país.  

Apesar de desatualizada e de não ter abrangido todas as cidades brasileiras, a referida 

Pesquisa nos traz aspectos relevantes sobre a população em situação de rua, especificamente 

no que tange ao seu perfil inicial, os quais consideramos nesse estudo. Realizada em capitais e 

municípios com mais de 300.000 habitantes, no total de 71, a Pesquisa Nacional contabilizou, 

na época, 31.992 adultos em situação de rua, aproximadamente, indicando ser a população em 

situação de rua formada predominantemente pelo gênero masculino proveniente do mesmo 

local em que se encontra, ou de locais próximos, em idade produtiva, de raça/cor negra, de 

baixo nível educacional (BRASIL, 2008a). 

No que diz respeito às razões de ida às ruas, as principais apontadas foram 

alcoolismo/drogas, desemprego e conflitos com familiares/parentes (BRASIL, 2008a). Importa 
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mencionar que pelo menos um desses três motivos foram mencionados, e na maioria das vezes, 

interrelacionados, confirmando o intercruzamento deles. 

No que se refere à alimentação, a maioria das pessoas entrevistadas conseguia realizar 

pelo menos uma refeição por dia, porém parte considerável não conseguia se alimentar 

diariamente (19%). Quanto aos vínculos familiares, a maior parte das pessoas entrevistadas 

(51,9%) possuía algum familiar residente na cidade. Contudo, (39,9%) não mantém contato com 

esse familiar, sendo esse vínculo possivelmente fragilizado/rompido. 

Merece destaque ainda o tempo de rualização, haja vista que grande parte (48,4%), na 

época da pesquisa, estava há mais de dois anos “dormindo” na rua ou em albergues e a (30%) 

estava dormindo na rua há mais de cinco anos, demonstrando ser o tempo de situação de rua 

prolongado, conforme análise de Escorel (2000).  

Em relação ao trabalho e renda, a maioria afirmou exercer alguma atividade 

remunerada e ter alguma profissão. Para obter renda, essa maioria catava materiais recicláveis, 

era flanelinha, trabalhava na construção civil, na limpeza e/ou era carregador/estivador. Isto é, 

são trabalhadores, ainda que informais. No tocante ao acesso a programas governamentais, 

grande parte afirmou não acessar qualquer benefício. E dentre os benefícios recebidos, 

destacaram-se a aposentadoria, o Programa Bolsa Família e o Benefício de Prestação 

Continuada – PBC (BRASIL, 2008a). 

 

2.1 Aumento da população em situação de rua e a formação de um suposto novo perfil no 

contexto da dupla pandemia   

 

A mencionada Pesquisa Nacional evidenciou/evidencia a precária condição social 

vivenciada pela população em situação de rua em nosso país, que tem se agravado cada vez 

mais no atual contexto de crise capitalista e da dupla pandemia: a do Bolsonarismo e a da Covid 

19 (CARVALHO; ARAÚJO, 2020). Observamos em Nascimento e Araújo (2020), que o Brasil 

vivencia uma espécie de barbárie que se expressa no desmantelamento dos direitos sociais e 

trabalhistas e no desmonte da Seguridade Social, com consequências diretas no aumento da 

pobreza extrema, da fome, do desemprego, do subemprego e, ainda, da população em situação 

de rua. 
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Esse crescimento tem sido acompanhado pelo estudioso do assunto, Natalino (2020), o 

qual estimou existir em 2015 aproximadamente 101.854 mil pessoas em situação de rua no 

país, centralizadas em municípios de grande porte. Em fevereiro de 2020, por sua vez, estimou 

haver pelo menos 146 mil pessoas nessa situação. Em novo levantamento feito pelo 

pesquisador, no mês de março do mesmo ano, observou-se a existência de uma marca de 221 

869 mil pessoas nessa situação, com projeção para mais, dada a situação de crise vivida pelo 

país.  

Segundo pesquisa de Tiengo (2021), realizada no meio digital, a partir de reportagens, 

manchetes e notícias, no período entre março e julho de 2020, o aumento do segmento aqui 

discutido está associado ao alargamento do desemprego no país no contexto de pandemia da 

Covid 19. Nas histórias destacadas pela mencionada autora, este motivo é central na fala dos 

trabalhadores, que sem condições de se reproduzirem socialmente, “utilizam logradouros 

públicos e áreas degradadas como espaço de moradia, [...] bem como unidades de acolhimento 

para pernoite temporário ou como moradia provisória (BRASIL, 2008b). Ou seja, passam a 

compor o contingente da população em situação de rua. 

Concorrente ao aumento desse segmento, observamos surgir a discussão de uma 

suposta mudança no perfil da população em situação de rua na dupla pandemia, baseada 

justamente na inserção de pessoas desempregadas, e de suas famílias (mulheres e crianças) 

nesse segmento. 

Assim, esse “novo” perfil passa a ser composto por pessoas que trabalhavam antes 

como garçons, carregadores, por exemplo, mas que perderam o emprego e não mais 

conseguiram pagar aluguel e contas, indo com a família inteira para a rua, conforme observado 

em Delgado (2022).  

Tiengo (2021) em seu estudo também acompanha a mencionada discussão, observando 

que o definido como “novo” perfil, na verdade, constitui-se da realidade já conhecida e 

discutida, agravada no período da pandemia. De acordo com essa autora, de fato, muitas 

pessoas passaram a vivenciar a situação de rua após perderem o emprego em virtude da 

pandemia, aumentando o contingente desse segmento populacional. No entanto, o 

desemprego sempre foi um dos principais determinantes do fenômeno da população em 

situação de rua, o que é apontado por Escorel (1999), a qual sustenta que a correlação do 
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desemprego com o fenômeno aqui discutido está presente nos depoimentos das próprias 

pessoas em situação de rua e em pesquisas vigentes. 

Além disso, é possível que, antes mesmo da eclosão da pandemia, essas pessoas já 

vivenciassem vulnerabilidades sociais e econômicas. É o que demonstra Tiengo (2021) ao 

destacar das reportagens, histórias de trabalhadores que antes de vivenciarem a situação de 

rua, realizavam trabalhos informais, bicos para sobreviver; residiam em habitações precárias 

ou que estavam em empregos precários, mal remunerados.   

Diante do exposto, comungamos com Tiengo (2021) que não houve uma mudança no 

perfil da população em situação de rua na pandemia, mas sim o aumento da superpopulação 

relativa a partir do aumento do desemprego, da qual faz parte a população em situação de rua. 

E acrescentamos que o aumento dessa população, agravado pela Covid 19, é decorrente da 

crise capitalista e do bolsonarismo - através da adoção de políticas ultraneoliberais, de 

desmantelamento dos direitos sociais e trabalhista, de desfinanciamento das políticas públicas, 

agravando fortemente o quadro de desigualdades econômicas e sociais que recaem sobre a 

classe trabalhadora no país. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Diante do exposto, concordamos ser a crise sóciohumanitária em curso, deflagrada pela 

pandemia da Covid 19, uma das crises que se intercruza com a principal crise – a estrutural do 

capital, em andamento desde 2007/2008. Tal crise é agravada, no país, pelo governo de Jair 

Bolsonaro, que prioriza o mercado em detrimento das milhares de vida dos (as) trabalhadores 

(as) do Brasil, em uma política cruel e genocida, que ignora e nega a pandemia e seus efeitos, 

configurando uma outra pandemia.  

Os efeitos da dupla pandemia – a da Covid 19 e a do bolsonarismo, atingem fortemente 

a grupos específicos, vulneráveis, sob risco, como é o caso da população em situação de rua, 

que na dupla pandemia, torna-se muito mais vulnerável por estar em rualização, sem renda e 

sem ser (re)conhecida. Nesses termos, entendemos que é indispensável a inserção dessa 

população nas pesquisas oficiais, de modo, contudo, que ela seja não só contabilizada, mas, 

reconhecida em suas particularidades, sobretudo para que o planejamento e a implementação 

de políticas públicas possam acontecer sem prejuízo às pessoas nessa situação. 
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Consideramos, ainda, que, embora desatualizada, a Pesquisa Nacional (2008), por ser a 

única pesquisa feita até aqui, ainda nos confere importantes dados acerca  das pessoas em 

situação de rua, principalmente quando nos concede informações que delineiam o perfil dessa 

população, demonstrando ser esta formada predominantemente por homens, negros, em 

idade laboral, de baixa instrução, com vínculos familiares rompidos/fragilizados, oriundos do 

mesmo local ou de locais próximos, inseridos no mercado informal de trabalho, sem garantias 

e direitos. 

Além disso, compreendemos que, de fato, o aumento do contingente populacional aqui 

discutido está associado às mudanças no mundo do trabalho, sobretudo no que tange às 

desproteções nesse âmbito. Formado no processo de acumulação do capital, o fenômeno da 

população é continuamente reproduzido, com a formação da superpopulação relativa, que é a 

maior expressão da violência do capital sobre o ser humano. Nesse sentido, não concordamos 

com a existência de um novo perfil desse segmento, pois, a principal causa que determina e 

caracteriza a existência de pessoas em situação de rua na atualidade, continua sendo a mesma 

que historicamente estabelece a existência desse fenômeno no país, qual seja – o desemprego 

-, conforme demonstra a literatura a respeito do tema.  
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