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RESUMO 
O presente artigo tem como objetivo refletir acerca da população em 
situação de rua, no que concerne à violação dos direitos deste segmento 
que se constitui como sujeito de direitos. Pretende-se contextualizar a 
realidade em que vive esta população, suas trajetórias, estratégias de 
sobrevivência desenvolvidas e seu processo de organização na luta pela 
efetivação de seus direitos. Enfatiza-se a situação de rua como questão 
que se agrava no contexto da pandemia da Covid 19 e traz desafios às 
políticas de proteção social, considerando o seu significado no 
atendimento às demandas desta população, sobretudo ante a retração 
do poder público na promoção dos direitos de cidadania deste 
segmento, historicamente marcado pelo preconceito, pelo trato 
emergencial e pontual às suas reivindicações. Conclui-se que há 
múltiplas determinações acerca do fenômeno da população em situação 
de rua, sob a égide do capitalismo e das mudanças que o mesmo 
provoca no mundo do trabalho, fragmentando-o e precarizando-o, e 
que isso repercute no espaço da rua, com uma expressiva população 
impelida a formas extremas de desigualdade e pobreza que se utiliza da 
rua para morar e para trabalhar em atividades informais. A organização 
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política destes sujeitos bem como a participação de outros sujeitos 
coletivos institucionais assume centralidade na luta pela ampliação de 
ações na esfera federal destinadas a esta população 
 

Palavras-chave: População em situação de rua, proteção social, 

direitos sociais 

 

ABSTRACT 
This article to reflect on the homeless population, about violation of the 
rights of this segment that constitutes itself as a subject of rights. It is 
intended to contextualize the reality in which this population lives, their 
trajectories, survival strategies developed and their organization 
process in the struggle for the realization of their rights. The homeless 
situation is emphasized as an issue that worsens in the context of the 
Covid 19 pandemic and brings challenges to social protection policies, 
considering its significance in meeting the demands of this population, 
especially in the face of the retraction of public power in the promotion 
of rights. of citizenship of this segment, historically marked by prejudice, 
by the emergency and punctual treatment of their demands. It is 
concluded that there are multiple determinations about the 
phenomenon of the homeless population, under the aegis of capitalism 
and the changes it causes in the world of work, fragmenting it and 
making it precarious, and that this has repercussions on the street space 
with a significant population driven to extreme forms of inequality and 
poverty that uses the street to live and to work in informal activities. The 
political organization of these subjects as well as the participation of 
other institutional collective subjects assumes centrality in the struggle 
for the expansion of actions at the federal level aimed at this population. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A sociedade brasileira no seu processo de formação é atravessada por contradições que, 

historicamente, produzem e reproduzem desigualdades de diferentes ordens: social, racial, 

política, econômica, cultural. A questão da população em situação de rua está inscrita no 

contexto de uma sociedade capitalista, que tem se apropriado da riqueza socialmente 

produzida ocasionando a manutenção e o acirramento dessas desigualdades. 

Trata-se de uma questão multifacetada, síntese de múltiplas determinações, e dessa 

forma, faz-se mister destacar que os sujeitos em situação de rua habitam os grandes centros 

urbanos, têm suas vidas atravessadas por discriminações, estigmas, pela sociedade em geral, e 

pelo Estado que, do ponto de vista constitucional e pela ética dos direitos humanos, deveria 

promover a garantia de sua proteção. Ao contrário, o que se tem constatado são violências 

cotidianas expressas em tratamentos desumanos, negação de garantias mínimas a uma 
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sobrevivência digna, ações higienistas e moralizadoras para o trato de uma questão complexa 

e requer políticas públicas que atendam às reivindicações e necessidades humanas. 

Configurando-se como expressão radical da questão social, as causas estruturais da 

questão da população em situação de rua encontram-se atreladas à constituição de uma 

superpopulação relativa no processo da acumulação do capital. (SILVA, 2009). 

Diante das mudanças no mundo do trabalho, oriundas da reestruturação produtiva do 

capital, deparamo-nos com o crescimento do desemprego, e, portanto, da superpopulação 

relativa ou exército industrial de reserva, que elevam os níveis de pobreza. 

Parcela dessa classe trabalhadora se encontra em constante processo de descarte, e há 

outro contingente que não se encontra em nenhuma etapa do trabalho – formal ou informal, 

não contribuem para a lucratividade do capital, constituindo-se como população sobrante, 

segundo Castel (1999), desnecessária para o desenvolvimento capitalista, população que vive 

das “sobras” do que é dispensado pela sociedade. 

O espaço público das ruas é apropriado como privado pelas pessoas que se encontram 

nessa situação, o que revela uma realidade complexa, uma teia de relações, além de constituir-

se como espaço de abrigo, a rua é lugar de moradia, sustento, renda, configurando-se fonte de 

sobrevivência. (SILVA, 2005) 

Nessa perspectiva, nos propomos neste artigo a refletir a situação de rua enquanto 

questão que se complexifica ante o acirramento das desigualdades sociais, o avanço da 

desproteção social, sobretudo no contexto da pandemia da Covid 19 no Brasil. Contexto 

marcado por expressiva contração de investimentos em políticas e programas sociais a despeito 

do avanço e agravamento do desemprego, do empobrecimento e da fome no país. 

Como recursos metodológicos utilizamos a revisão bibliográfica e documental buscando 

apreender de forma crítica a questão da população em situação de rua entendendo que se trata 

de questão multifacetada e multideterminada, uma condição social complexa reveladora de um 

sistema socialmente excludente. Destacamos a relevância do diálogo com autores e autoras 

que estudam essa temática na perspectiva de conhecer e desvendar uma questão que exige 

enfrentamentos, respostas, cumprimento de legislações, construção de mecanismos que 

assegurem direitos a uma população que expressa o aprofundamento de desigualdades e 

injustiças sociais forjadas a partir de relações econômicas, políticas e culturais de uma formação 

fraturada que impele milhares de pessoas, de famílias a condições extremas de desumanidade. 
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Compreende-se que refletir acerca da questão da população em situação de rua 

contribui para fortalecer o debate acerca destes sujeitos que, historicamente, sempre 

estiveram à margem de condições de vida dignas e das prioridades do poder público, 

submetidos a sociabilidades que coisificam e descartam vidas humanas em favor da exploração 

e do lucro.  

 

2 A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: histórias e trajetórias, (in)visibilidades e resistências 

 

A população em situação de rua está imersa em um processo complexo de 

vulnerabilidade que lhe sujeita a uma série de inseguranças, intempéries, discriminações e 

arbitrariedades assumindo o lugar da “não-pessoa”, configurando uma ameaça à convivência 

com os estabelecidos na ordem construída. (GOFFMAN, 2005) 

Historicamente, a prática que forjou a população em situação de rua foi a mendicância, 

a vagabundagem, “ameaças” representadas pelas distâncias sociais e culturais introduzidas 

pela sociedade de mercado, ocasionando o crescimento das camadas operárias empobrecidas 

nos territórios urbanos, condenando-as à invisibilidade e à inutilidade sociais. Na 

contemporaneidade, podemos destacar que a população que hoje se encontra na rua, nos 

logradouros públicos, não se atém mais tão somente ao mendigo ou andarilho, mas hoje a rua 

é ocupada por desempregados, subempregados, que sofrem inúmeras discriminações, sendo 

inclusa em um contexto de risco e vulnerabilidade social, oriunda do excludente processo 

socioeconômico, fazendo com que esta, na busca pela sobrevivência, se concentre cada vez 

mais nos grandes centros urbanos do país. 

Num processo de remoção das pessoas da esfera produtiva, Paugam (1999) afirma que 

as experiências individuais alteram as identidades sociais, gerando e ampliando sentimentos de 

desqualificação e privação do reconhecimento da dignidade. 

Nesse sentido, esta população ocupa um espaço demarcado na sociedade, sem dúvidas, 

encontra-se em extrema pobreza e é estigmatizada pela sociedade, deparando-se com 

dificuldades objetivas de sobrevivência, com rebatimentos em todo o grupo familiar, posto que 

há “um imaginário social que constrói as figuras da pobreza extrema como solo da 

desagregação moral, da desordem e da desrazão” (VIEIRA, BEZERRA, ROSA, 2004, p. 18).  
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Os grandes centros urbanos concentram a maior quantidade das pessoas em situação 

de rua visto que nestes locais há circulação de capital com mais intensidade, as alternativas 

mesmo que precárias de sobrevivência, fazem da rua além de espaço de moradia um espaço 

de sustento. (SILVA, 2009) 

Verifica-se no contexto dessa população o seu não reconhecimento como sujeitos de 

direitos, a sua autoexclusão, os estudos que são realizados junto a estes sujeitos denotam suas 

histórias, trajetórias de vida, marcadas pela subalternização, por perdas, o que lhes faz não se 

reconhecerem como parte integrante da sociedade, decorrendo daí a sua invisibilidade. 

(PRATES, PRATES, MACHADO, 2011) 

No contexto da acumulação primitiva, na formação das sociedades pré-industriais da 

Europa, emerge o fenômeno da população em situação de rua, posto que a indústria nascente 

não conseguia absorver os camponeses que foram expulsos de suas terras, desapropriados, não 

sendo absorvidos como mão de obra pelas indústrias, nas cidades e, diante deste fato, emerge 

o fenômeno do pauperismo, em que muitos sujeitos se transformaram em ladrões, mendigos, 

devido às circunstâncias (SILVA, 2009). Sobre isso, Wacquant (2001, p. 13) pondera que: 

 

No início do século XX, na Europa e nos Estados Unidos as fortes e evidentes 
separações sociais reinantes entre bairros burgueses e operários foram reconhecidas 
e denunciadas por reformadores e especialistas da gestão social recém-surgida como 
riscos à realização das promessas de progresso e bem-estar contidas na sociedade 
industrial que despontava. A concepção moralista das “classes perigosas”, pela qual 
os pobres e seus territórios até então eram identificados como ameaças a serem 
conjuradas por intervenções moralizadoras foi, pouco a pouco, substituída pela visão 
que reconhecia os mecanismos sociais como causa dos “problemas urbanos”. 

 

Para Valadares (1991), cada período da história corresponde a uma noção particular e 

distinta da pobreza urbana. No fim do século XIX, a pobreza urbana emerge no Brasil por conta 

do fim da escravidão e dos reflexos do pauperismo emergente em decorrência das 

desigualdades subjacentes à ordem burguesa. A ideia de “classes perigosas”, recorrente das 

sociedades do século XIX, é retomada. Salama e Destremau (2001) afirmam que, na América 

Latina, existem verdadeiras limpezas sociais dos meninos em situação de rua, configurando um 

apartheid social praticado pela própria sociedade.  

Escorel (1999) faz uma distinção entre pessoas em situação de rua e moradores de rua, 

os moradores de rua seriam aqueles que fazem uso da rua de forma permanente, e as pessoas 
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em situação de rua seriam os que ocupam as ruas transitoriamente. Entretanto, 

compreendemos que esta não é a configuração mais adequada, uma vez que a concepção que 

adotamos é a de que as pessoas se encontram em situação de rua, devido às condições que o 

próprio sistema impôs a estas, através do acirramento da questão social, das desigualdades, do 

crescente desemprego, alargamento dos trabalhos precarizados, dentre outros fatores.  

No que concerne à pobreza que afeta as pessoas que vivem nas ruas, ressaltamos que 

se constitui como um fenômeno multidimensional e complexo. Geremek (1995) destaca que os 

miseráveis são encontrados na literatura medieval, como vagabundos, andarilhos, mendigos, 

seu estudo demonstra que há variações da tipologia sociológica acerca do pobre, ora é um 

mendigo humilde, ora um miserável que a não satisfação das necessidades fez com que viesse 

a praticar infâmias e, assim, fosse rejeitado pela sociedade, sendo que a imagem acerca do 

pobre que mais perdurou na literatura relaciona-se com o valor negativo atribuído à sua 

condição de pobre. A sociedade urbana atribuiu uma valoração positiva à riqueza, tida como 

um sinal da graça de Deus e, nesse sentido, a pobreza poder-se-ia constituir como a ira de Deus, 

sendo o pobre tratado como alguém que subvertia a ordem social e que, por isso, era perigoso 

para a sociedade. 

Observa-se que diferentes denominações atribuídas a população de rua (mendigos, 

pedintes, vagabundos...) possuem caráter pejorativo e degradante. Tratam-se efetivamente de 

adjetivações dissociadas do reconhecimento desses sujeitos como cidadãos impelidos à 

situação de rua, e também dissociadas da responsabilidade do Estado mediante a garantia de 

políticas protetivas a esse segmento. 

Corroborando com a concepção de Castel (2000) que considera impreciso o conceito de 

exclusão social, a expressão “desfiliação social” melhor caracteriza a transição da integração 

para a vulnerabilidade. Da perspectiva da integração pelo trabalho, a situação desloca-se para 

o emprego precário até à expulsão do mesmo, o que ocasiona o esfacelamento das redes 

familiares e de sociabilidade. 

Neste sentido, 

 
No Brasil, o que se tem é um grande contingente populacional que sempre esteve à 
margem da sociedade; que nunca teve inserção no trabalho formal nem participou da 
sociabilidade ordinária. Não ser incluído é uma condição estrutural que tem marcado 
gerações após gerações. Falar de exclusão social no Brasil seria admitir uma “perda 
virtual de uma condição nunca alcançada” (SPOSATI, 1999, p. 133). Tem-se uma 
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sociedade, no dizer de KOWARICK (1999), extremamente marginalizadora do ponto de 
vista econômico e social que tem constituído massas de trabalhadores autônomos ou 
assalariados com rendimentos ínfimos que os levam a uma vida precária e sem 
proteção social, considerados potencialmente perigosos. (SILVA, 2010, p. 156). 

 

Há uma tendência à naturalização da questão da população em situação de rua, uma 

tendência acompanhada da fragilidade no que concerne às políticas sociais que possam 

responder às necessidades desta população, garantindo cobertura às mesmas. A fragilidade de 

dados científicos sobre a questão nos revela que a mesma deve ser controlada de outra forma, 

amenizada, o que leva a uma não caracterização ou caracterização limitada do perfil desta 

população, haja vista a escassez de informações que possam subsidiar intervenções planejadas 

por meio de políticas públicas.  

A configuração da identidade destas pessoas como dignas de pena contribuiu para o 

assistencialismo no trato desta questão que é tão abrangente. Ademais, este sujeito pode 

internalizar a ideia de sua própria desumanidade, mas, por outro lado, por um processo de 

negação dessa identidade pode construir um outro perfil através da sua luta e organização para 

alcançar mudanças que lhe levem a ser reconhecido como titular de direitos. 

Importante frisar que no processo para a garantia dos direitos, ocorreram avanços na 

revisão de conceitos, articulação de ações, proposição de políticas sociais públicas. Cabe 

destacar também nesse processo organizações que fizeram emergir sujeitos coletivos como 

Movimento Nacional da População de Rua (MNPR). No entanto, também se registram 

retrocessos significativos em razão da atual crise política, econômica e sanitária, bem como 

aumenta o descaso por parte do Estado brasileiro no contexto pandêmico a partir do ano de 

2020 com o aumento da exclusão social da população em situação de rua e a fragilidade da 

integração das políticas públicas direcionadas ao atendimento dessa população.  

A população em situação de rua no Brasil não apenas cresceu em ritmo avassalador com 

a crise econômica e social do país em meio à pandemia, nos últimos dois anos, mas também 

aponta mudanças de perfil. Estudos recentes e informações do Movimento Nacional da 

População de Rua (MNPR), indicam maior presença de mulheres e crianças na composição 

desse segmento. A questão central nesse processo é de que forma e em que medida o poder 

público vem intervindo em tão grave situação. 
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3 A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID 19: 

desproteção social como política de Estado?  

 

A população em situação de rua configura-se como um grupo heterogêneo, composto 

por pessoas que possuem em comum a condição extrema de pobreza, afetadas por algum 

infortúnio, como a perda de um emprego, a ruptura de vínculos afetivos, perda da autoestima, 

histórias de rupturas sucessivas, marcadas pela inserção em situações de álcool e drogadição, 

dentre outras.  

Por encontrar-se em situação de pobreza extrema, esta população configura-se como 

importante sujeito no processo das políticas públicas, sendo sua mobilização e pressão junto 

ao Estado fundamental para a concretização de seus direitos na forma de políticas públicas. Isto 

implica na necessidade de informações substanciais acerca de uma população que, a despeito 

do seu crescimento e visibilidade nas ruas, tem sido invisibilizada também dos processos 

estatísticos denominados oficiais. Destacamos, neste aspecto que o último levantamento do 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), em março de 2020, estimou que o número 

total de pessoas em situação de rua no Brasil era de aproximadamente 221.869 pessoas. Deste 

total cerca de 30% dessas pessoas não estavam incluídas no CadÚnico (MACIEL et al, 2020).  

Nos debates acerca da população em situação de rua há um consenso de que esse 

número é crescente, contudo, não há disponibilidade de dados a partir de um levantamento 

nacional. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), como órgão oficial que oferece 

subsídios a partir de informações que contribuam para o conhecimento da realidade, não 

contabiliza esse grupo populacional. Isso se dá pelo fato de eles não terem referência domiciliar, 

que constitui critério balizador das pesquisas realizadas por esse Instituto. Com esse critério a 

população em situação de rua não é vista na sua integralidade. Entendemos que, por se tratar 

importante dado da realidade brasileira, os critérios de contabilização da população precisam 

ser revistos a fim de dar conta de questões complexas e distintas como a situação de rua 

(NUNES, 2021). 

Ante o acirramento da desigualdade e da pobreza o espaço da rua, contraditoriamente, 

tem se configurado como expressão da violência e da injustiça em uma sociedade fragmentada, 

mas também, referência de luta e sobrevivência para amplos contingentes de trabalhadores e 

trabalhadoras como lugar de moradia, de trabalho, de busca de sustento e renda. Destacam-se 
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catadores de material reciclável e outras categorias de trabalhadores, que, na informalidade, 

alternam seu cotidiano, realizando trabalhos improvisados, precarizados sem quaisquer 

garantias de proteção. 

As considerações até aqui expostas apontam para a necessidade de olhar a população 

de rua com mais critério, de forma integral. É preciso considerar que as necessidades de geração 

de renda, saúde, alimentação, higiene e habitação, dentre outras, são indispensáveis para o 

alcance de mudanças significativas na realidade de rua, sobretudo em tempos de pandemia da 

Covid-19, quando esses problemas se agravaram. 

A pandemia expôs a questão da situação de rua de forma que diversos veículos de 

imprensa, mídias sociais e amplos segmentos da sociedade passaram a integrar debates e 

reivindicações quanto a políticas de atendimento à população em situação de rua. As condições 

precárias e insalubres das ruas culminam na acumulação de exposições e riscos que exigem 

intervenções e atendimentos específicos. Nesses casos, os conceitos gerais de universalidade, 

integralidade e equidade do Sistema Único de Saúde (SUS) e do Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS) são desafiados ao ponto de se levantar subsídios para a implementação de 

políticas públicas de saúde e assistência social para a população em situação de rua. 

Inegável que os impactos da pandemia atingem com mais intensidade os grupos mais 

vulnerabilizados, como pessoas de baixa renda, trabalhadores informais ou precarizados, 

população negra, população indígena, população quilombola, população ribeirinha e população 

em situação de rua. As condições de vulnerabilidade da população em situação de rua no 

contexto da Covid-19 estão vinculadas a um conjunto de fatores com destaque para a 

suscetibilidade a infecções, internações, mortalidade. A condição de vida na rua tende a afetar 

a saúde dessas pessoas, sobretudo nas questões nutricionais devido à insegurança alimentar, 

dificuldade de higienização, dificuldades de acesso a serviços de saúde, além da exposição às 

violências que essa condição implica.  

Desde a publicação do Decreto nº 7.053/2009, que trata da Política Nacional para 

Pessoas em Situação de Rua, a condição de precariedade social dessa população no Brasil tem 

se agravado, especialmente após a crise econômica e política vivenciada no país a partir do 

golpe de 2016 e, mais especificamente após a pandemia em 2020. O desemprego e 

empobrecimento crescentes se agrega a outros fatores que fazem parte da realidade desta 

população, tais como a dependência química e os laços familiares fragilizados ou rompidos. 
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Diante do atual cenário, fica ainda mais evidente a necessidade de repensar as formas de acesso 

às políticas de direito a esta parcela da população (MACIEL et al, 2020).  

A proteção social no Brasil, sobretudo após a instituição do teto de gastos3 se mantém 

restrita pontual, germinando e proliferando uma rede cada vez mais fragilizada de instituições 

públicas que operam serviços sociais ínfimos que não respondem a complexidade das 

demandas. Daí cabe questionar o compromisso do Estado em implementar as ações que estão 

asseguradas por leis e diretrizes, visto que, no Brasil, todas as políticas de proteção social estão 

comprometidas pelas sucessivas contrarreformas no trabalho, na previdência, na assistência 

social e na saúde, e decorrente destruição de direitos, mediante imposição de ajustes fiscais 

permanentes, que vêm provocando intensos processos de expropriação social. A situação de 

rua reflete esses processos, sua precarização, desproteção e a alta possibilidade de 

contaminação e morte pelo novo coronavírus (COVID-19) provocam a necessidade de 

construção de medidas urgentes e de possíveis respostas ao desafio de lidar com a realidade 

da situação de rua durante e após a pandemia. 

 

CONCLUSÃO 

 

Podemos depreender dessas breves reflexões que no bojo das políticas públicas 

voltadas à população em situação de rua, há uma Política Nacional voltada ao segmento que 

visa desenvolver ações de cunho intersetorial, evitando a superposição de tarefas para uma 

única política e possibilitando o diálogo entre diversos atores públicos na perspectiva da 

garantia de direitos, envolvendo os usuários e usuárias dos serviços. No entanto, esta Política, 

no âmbito de uma ofensiva ultraneoliberal, vem sofrendo graves retrações com impactos no 

alcance de resultados concretos no que tange às mudanças na vida destas pessoas. Entendemos 

que há limites na abrangência e cobertura das políticas sociais e ainda é a política de assistência 

social a que mais possui programas voltados a esta população, através dos abrigos, casas de 

acolhida temporária, repúblicas, sendo necessário que outras políticas sociais alcancem este 

segmento que, dessa forma, não consegue acessar seus direitos. 

 
3 Após o golpe parlamentar, jurídico, midiático e militar que depôs a presidenta Dilma Roussef no ano de 2016, o 
vice-presidente Michel Temer (2016-2018) toma posse e, em seu governo, é aprovada nova Lei de 
Responsabilidade Fiscal instituída com a Emenda Constitucional n. 95 que impõe o teto de gastos mediante 
congelamento de investimentos nas políticas sociais por um período de 20 anos. 
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O cenário que se vislumbra no contexto da pandemia e, certamente, após a pandemia é 

bastante complexo. A exigência de novas estratégias de atenção para a população em situação 

de rua constitui um desafio para o desenho da política pública para além de ações emergenciais 

de abrigamento, sob o risco de intervir e tratar de forma superficial um problema grave e que, 

desde antes da pandemia, já expunha a omissão e a negligência do poder público. A pandemia 

da Covid-19 evidencia a realidade das pessoas em situação de rua. Realidade essa que exige 

políticas públicas de emprego e renda, segurança alimentar, saúde, assistência social e moradia 

como garantia de direitos fundamentais para proteção da vida. Cabe, enfatizar, neste aspecto 

que, particularmente, a questão da moradia para as populações em situação de rua é anterior, 

a crise sanitária provocada pela COVID-19. 

No contexto da pandemia, percebe-se explicitamente a atuação da desproteção social, 

associada a processos de desumanização e objetificação dos corpos de grupos mais vulneráveis 

em detrimento de propostas direcionadas a garantia de direitos. As condições de extrema 

precarização impostas a essas populações com o avanço da pandemia e a inexistência de 

políticas públicas para este enfrentamento, acrescidas da oferta insipiente de espaços 

destinados a um acolhimento humanizado, revela uma realidade que desnuda as desigualdades 

sociais e as iniquidades que atingem esse segmento (in)visível ao conjunto da sociedade e ao 

próprio Estado. 

Consideramos a urgência de discussões e proposições centradas em questões de 

equidade, sustentabilidade e dignidade humana para os mais vulneráveis, com ênfase em novas 

dimensões políticas balizadas por princípios de solidariedade e justiça social para enfrentar a 

crise da Covid-19. Neste sentido, a gestão sanitária e assistencial, constituirão importantes 

desafios para os pós pandemia. 

É indiscutível a necessária articulação entre Estado e sociedade para que estes sujeitos 

tenham mais visibilidade e sejam alcançados pelas políticas públicas de proteção social. Além 

disso, a inserção de outros sujeitos coletivos no debate do processo de rualização seria muito 

significativo, como a própria mídia que, na maioria das vezes, contribui para o estereótipo de 

vagabundo com que ainda é vista a população em situação de rua, sendo necessário 

desconstruir estes rótulos e debater a questão à luz dos processos de exclusão e inclusão 

precária que são característicos do sistema capitalista. 
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