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RESUMO  
O presente trabalho objetiva analisar o fenômeno da situação de rua e 
as estratégias da ação do Estado voltadas para esta população. A 
metodologia consistiu em estudo bibliográfico e documental. Os 
resultados mostraram que o fenômeno da situação de rua se apresenta 
como expressão das desigualdades histórica e socialmente construídas 
no Brasil, tendo como base, dentre outros, a exploração do trabalho, o 
racismo estrutural e a ação higienista do Estado, sobretudo no atual 
contexto de medidas regressivas em tempos de neoliberalismo e 
conservadorismo cuja principal expressão são os cortes no orçamento 
das políticas públicas. De modo que se fazem necessárias resistências e 
lutas para que as pautas identitárias e garantidoras de direitos se 
coloquem e prevaleçam na arena pública, a fim de que as pessoas em 
situação de rua sejam alvo de políticas e não de polícia. 

 
Palavras-chave: Estado; Capitalismo; População em Situação de Rua. 
 

ABSTRACT 
The present work aims to analyze the phenomenon of homelessness and 
the strategies of State action aimed at this population. The methodology 
consisted of a bibliographic and documentary study. The results showed 
that the phenomenon of homelessness presents itself as an expression 
of the inequalities historically and socially constructed in Brazil, based, 
among others, on the exploitation of work, structural racism and the 
hygienist action of the State, especially in the current context of 
regressive measures in times of neoliberalism and conservatism whose 
main expression is cuts in public policy budgets. Thus, resistance and 
struggles are necessary so that identity and rights-guarantee guidelines 
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are placed and prevail in the public arena, so that homeless people are 
the target of policies and not the police. 

 
Keywords: State; Capitalism; Population in Street Situation. 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O presente trabalho objetiva analisar as situações de rua como expressão das 

desigualdades engendradas na realidade brasileira, aprofundadas com os processos de 

urbanização e de industrialização, refletindo-se sobre a ação do Estado voltada para estes 

segmentos e grupos sociais. 

A partir do processo de emergência e de desenvolvimento do modo de produção 

capitalista tem-se um conjunto de mudanças nos campos político, econômico, social e cultural, 

com profundos desdobramentos nas relações de produção e nas sociabilidades, contexto em 

que a relação capital e trabalho aprofundou desigualdades a partir da apropriação da mais-

valia, tendo como base a exploração da classe trabalhadora, que depende da venda da força de 

trabalho para garantir a sua subsistência.  

A metodologia consistiu em estudo bibliográfico e documental. Para a análise do 

fenômeno da situação de rua no Brasil, realizou-se uma revisão sistemática da literatura e de 

documentos relativos à temática.  

Os resultados mostraram que a permanência de pessoas nas ruas como espaço de 

moradia e sustento está relacionada diretamente às desigualdades engendradas no contexto 

do sistema capitalista, considerando que o desemprego e o subemprego estrutural impõem ao 

indivíduo uma série de contingências que o torna extremamente vulnerável. Contudo, além do 

pauperismo, outros fatores contribuem para o fenômeno das situações de rua, quais sejam: a 

violência, os transtornos mentais, uso abusivo de álcool e outras drogas, dentre outros. 

 

2 O FENÔMENO DA SITUAÇÃO DE RUA E AS ESTRUTURAS DE DESIGUALDADES HISTÓRICA E 

SOCIALMENTE CONSTRUÍDAS NO BRASIL  

 

A população em situação de rua é constituída por um grupo extremamente 

heterogêneo. Contudo, neste trabalho adotou-se o conceito contido na Política Nacional para 

Inclusão Social da População em Situação de Rua (BRASIL, 2008), que compreende a população 
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em situação de rua como um grupo diversificado, em situação de extrema pobreza, com 

vínculos familiares fragilizados e/ou rompidos e que faz utiliza os logradouros públicos e 

espaços precarizados como ambientes de moradia e sustento, seja de forma temporária ou 

permanente. 

As relações de produção que se estabelecem no contexto do sistema capitalista são 

marcadas pela apropriação de parcela do trabalho realizado pelo trabalhador (mais-valia 

absoluta e mais-valia relativa), promovendo a acumulação e a reprodução do capital e a 

formação de um exército industrial de reserva (PEREIRA, 2019). 

A superpopulação relativa, segundo Marx (2013 apud Tiengo 2018, p. 141) manifesta-se 

em “três grandes grupos: flutuante, latente e estagnada”. No primeiro grupo estão os 

trabalhadores que “vivem momentos onde trabalham, depois deixam de trabalhar e mais tarde 

voltam a conseguir inserção no mercado de trabalho”. Por sua vez, no segundo grupo “estão os 

migrantes do campo para as cidades, enquanto no terceiro grupo estão aquelas pessoas que, 

apesar de inseridas no exército ativo de trabalhadores, seus trabalhos são irregulares” (TIENGO 

2018, p. 141).  

As pessoas em situação de rua fazem parte da classe trabalhadora, por conseguinte 

sofrem as consequências dos processos de exploração e precarização do trabalho, cuja principal 

expressão é o fenômeno do pauperismo. Assim, de modo geral, estes segmentos sociais 

compõem o lumpemproletariado, o qual é formado por pessoas aptas ao trabalho, mas que 

não conseguem suprir as próprias necessidades e também por aqueles que não tem mais 

capacidade de vender a mão de obra (MARX, 2013).  

O fenômeno da situação de rua se apresenta como expressão das desigualdades 

histórica e socialmente construídas no Brasil, tem como base, dentre outros fatores, a 

exploração do trabalho, o racismo estrutural e a ação higienista do Estado, os quais são 

perpassados pelos aspectos elencados a seguir. 

a) Inexistência de assistência do governo brasileiro e/ou de quaisquer políticas 

reparatórias à população negra no pós-abolição formal da escravatura: com a abolição formal 

da escravatura, em 1888, a população negra não teve a assistência do governo brasileiro e/ou 

quaisquer políticas reparatórias. Nesse sentido, “a liberdade [...] não representou [para eles] o 

acesso as instituições políticas e aos direitos civis e sociais” (PEREIRA, 2015, p. 104), 

continuando marginalizada, despossuída de habitações, com pouquíssimo acesso à educação e 
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tendo que aceitar trabalhos em troca de baixos salários, para garantir as mínimas condições de 

sobrevivência (PEREIRA, 2015).  

Frente a essa realidade, com os processos de urbanização e de industrialização, 

significativo contingente de pessoas negras foi residir nos cortiços e nas ruas, sendo essa última 

utilizada também como espaço de comércio, nos quais vendiam quitutes, cocadas e acarajés. 

Entretanto, para a elite do país esses ambientes frequentados pelas pessoas pobres eram 

considerados “sujos”, e os sujeitos, por sua vez, eram tidos como perigosos. Em virtude disso, 

o Estado estabeleceu normas para a repressão àquilo que considerava vadiagem. Então, de 

acordo com o Código Penal, estabelecido pelo Decreto n° 847 de 11 de outubro de 1890, 

 

[...] à vadiagem, definia o artigo 399 que está incorreria ao indivíduo que deixasse de 
exercitar profissão, ofício ou qualquer trabalho em que ganhasse a vida, não possuindo 
meio de subsistência nem domicílio certo em que habitasse, que garantisse sua 
subsistência por meio de ocupação proibida por lei ou manifestamente ofensiva à 
moral e aos bons costumes. A pena era a prisão celular por quinze a trinta dias e, no 
caso de reincidência, de 1 a 3 anos (Pierangelli, 1980, p. 316 apud ZANIRATO, 2000, p. 
252). 

 
b) A ação higienista do Estado: o movimento eugenista se consolidou no Brasil no 

período da Primeira República (1889-1930). De modo geral, “pode-se dizer que a eugenia foi 

um movimento científico e social que se relacionava ao debate sobre raça, gênero, saúde, 

sexualidade e nacionalismo”, apresentando-se, “frequentemente como um projeto biológico 

de regeneração racial” (SOUZA, 2012, p. 1-2).  

O movimento eugenista brasileiro foi influenciado por várias ideologias, sendo elas, o 

lamarckismo ou neolamarckismo, o “darwinismo, weismannismo, a biometria e o mendelismo” 

(CASTAÑEDA, 1998, p. 29 apud SOUZA, 2012, p. 13), sendo que a de maior repercussão foi a 

teoria do neolamarckismo, que defende que os caracteres adquiridos podem ser repassados de 

uma geração para outra. Assim, inspirados pelas ideias neolamarckistas, os eugenistas 

acreditavam que as doenças venéreas, tuberculose, alcoolismo, promiscuidade, mendicância, 

entre outros, eram “males sociais” que degenerariam as futuras proles, por conseguinte 

prejudicariam a nação e o progresso (SOUZA, 2012, p. 17).  

As primeiras organizações eugênicas surgiram no país na década de 1910, na cidade de 

São Paulo, formadas por médicos, sanitaristas, intelectuais, educadores, políticos e membros 

da elite que se preocupavam com a regeneração do homem (SOUZA, 2012). Os sanitaristas se 
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identificaram com as convicções do movimento eugênico, dado que eles tinham as mesmas 

convicções. Assim, “a eugenia dos anos 1910 e 1920 se confundia com as ideias sanitaristas” 

(SOUZA, 2012, p. 10). Esse grupo elitista, juntamente com o Estado, organizou intervenções nos 

cortiços e nas ruas com intuito velado de afastar a população pobre dos centros urbanos 

(CERQUEIRA, 2011). 

c) Urbanização acelerada e a ação repressiva do Estado à mendicância e à vadiagem 

por meio do aparato policial e penal: A repressão e a perseguição aos ditos vadios são 

intensificadas na Era Vargas, por conseguinte, o Estado investiu ainda mais na especialização da 

polícia para controlar essas pessoas. Só na capital São Paulo, em 1953, foram presas 2.537 

pessoas, o que correspondia a “uma taxa de 229,2 a cada 100 mil habitantes” (BARBOSA, 2018, 

p. 45).  

Esta acentuada perseguição se deve ao processo de ampliação da urbanização e da 

aceleração da indústria nas regiões do Centro-Sul. Nesse contexto, é importante destacar que 

o Brasil passa de uma economia baseada exclusivamente no setor agroexportador para a 

construção de um mercado interno e industrial. Muitos brasileiros vindos do Nordeste e de 

Minas Gerais migraram entre 1930 e 1980 para São Paulo e Rio de Janeiro. Entre os meses de 

janeiro e maio de 1938, cerca de 20.197 pessoas adentraram São Paulo, em busca da promessa 

de que a industrialização ofertaria melhores condições de vida, entretanto, não havia trabalho 

formal para todos (ZANIRATO, 2000; SILVA, 2008). Para sobreviver, essas pessoas trabalhavam 

esporadicamente como camelô ou mesmo pediam esmolas (ZANIRATO, 2000). Desse modo, 

ocorreu um aprofundamento da desigualdade social.  

 
[...] não se conseguia controlar o crescimento do número de pessoas recolhidas das 
ruas acusadas da prática da vadiagem e da mendicância. No ano de 1934, foi registrado 
um total de 2.450 mendigos e 916 vadios apreendidos pela polícia. O ano seguinte 
registrou 2.288 mendigos e 1.363 vadios (ZANIRATO, 2000, p. 253-254). 

 
Diante disso, foi criada em 1935 a Seção da Mendicância, na Delegacia de Vigilância e 

Capturas, para tratar sobre o aumento de mendigos nas ruas de São Paulo. Eram atribuições 

exclusivas da Seção, “vistoriar os ambientes frequentados por pedintes, recolhê-los das ruas, 

detê-los e abrir inquérito policial” para encaminhá-los ao judiciário (ZANIRATO, 2000, p. 253).  

Em geral todos aqueles que não tivessem condições de suprir as próprias necessidades 

eram considerados incorretos. É possível constatar isso a partir dos motivos que levavam as 
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pessoas à detenção, sendo eles casos de “embriaguez, desordem, desobediência, vadiagem, 

escândalos, insultos e mendicidade” (ZANIRATO, 2000, p. 254). Saliente-se que as pessoas 

apreendidas pela força do Estado, a polícia, eram pobres ou extremamente pobres.  

Nota-se que a conduta repressiva e controladora do Estado em relação àqueles que se 

encontravam em situação de vulnerabilidade, dentre os quais as pessoas em situação de rua, 

remonta ao período colonial e persistiu durante o século XX (BARBOSA, 2018). 

Isso se deve ao discurso elitista que culpabilizava as pessoas pela situação em que elas 

estavam. Assim, o Estado não ofertava nenhum tipo de assistência para aqueles que viviam em 

situação de rua, que, como já referido, eram considerados vadios e inimigos do progresso, 

sendo a assistência realizada, pontualmente, a partir de ações caritativas desenvolvidas 

especialmente pela Igreja Católica.  

 

3 A INCLUSÃO DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA NA AGENDA PÚBLICA: algumas 

aproximações 

 

De modo geral, a inclusão das pessoas em situação de rua na agenda pública no Brasil 

ocorreu apenas na década de 1990, quando alguns governos municipais passam a incorporar o 

público supracitado nas ações públicas. É também nesse período que foram introduzidas as 

diretrizes do neoliberalismo no Brasil, fazendo com que as ações tenham sido implementadas 

a partir de um caráter de fragilidade e insuficiência. De modo que o atraso da inclusão da 

temática na agenda pública evidência a invisibilidade e o descaso para com estas pessoas. 

A partir das diretrizes neoliberais o Estado passou a direcionar ao terceiro setor, por 

meio de convênios e de parcerias público-privadas, a responsabilidade de ofertar as ações 

públicas, com aportes perpassados pela mercantilização dos direitos. Por outro lado, com a 

reestruturação produtiva do capital e a instauração do modelo flexível, tem-se a fragilização de 

vínculos trabalhistas e um aumento exponencial da população em situação de rua, constituída, 

sobretudo, por pessoas pobres e negras.  

Apesar do tensionamento entre as diretrizes preconizadas pelo projeto liberalizante 

introduzido no Brasil a partir da década de 1990, que ensejou as contrarreformas do Estado e 

os ajustes ficais, e, o projeto democratizante advindo da Constituição Federal de 1988 visando 

assegurar direitos, foram importantes para a inclusão das pessoas em situação de rua na agenda 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4233 

pública algumas manifestações e movimentos que tiveram notoriedade a nível nacional, a 

exemplo do Fórum Nacional de Estudos sobre População de Rua, realizado em 1993, do Grito 

dos Excluídos, realizado em 1995, e do 1º Congresso Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis (KLAUMAN, 2015). 

As referidas ações ocorreram a partir da organização, da persistência e das lutas da 

população em situação de rua. Desse modo, o movimento da população em situação de rua vai 

se moldando, repercutindo e ganhando visibilidade a partir dos anos 1990, como destacado 

anteriormente. O mesmo surgiu a partir da mobilização das lutas destes segmentos sociais, que 

passaram a atuar politicamente em prol de transformações individuais e coletivas (FARIAS; 

GOMES; ALMEIDA, 2016). 

Já no início do século XXI, em 2001, houve a Primeira Marcha Nacional do Povo da Rua. 

Contudo, no ano de 2004, houve a morte brutal de moradores de rua da região do centro da 

capital paulista. Tal situação evidenciou a urgência de a sociedade civil cobrar do poder público 

atitudes em defesa da população em situação de rua (FARIAS; GOMES; ALMEIDA, 2016). 

Em 2005, no 4° Festival Lixo e Cidadania, foi lançado o Movimento Nacional da 

População de Rua (MNPR). Também foi importante a realização do I Encontro Nacional da 

População em Situação de Rua, considerando que o referido encontro ensejou o início da 

formulação da Política Nacional para a População em Situação de Rua. Então, após as referidas 

mobilizações,  

 

[...] pode-se afirmar que houve uma transformação no modo como o Estado se 
relaciona com a população em situação de rua. Se antes as ações do poder público 
destinadas a esse público eram marcadas pelo controle e repressão, pela ausência de 
diretrizes nacionais e pelo assistencialismo, a partir [...] [do século XXI], o governo 
federal passa a dialogar com esse segmento, criar espaços de participação e controle 
social e formular políticas nacionais com o intuito de incluí-la socialmente (BARBOSA, 
2018, p. 48). 

 

Assim, a partir das referidas mobilizações, entrou em vigor o Decreto nº 7.053, de 23 de 

dezembro de 2009, que instituiu a Política Nacional para População em Situação de Rua. 

Segundo a mesma, a população em situação de rua é composta por diferentes pessoas, de 

distintas idades e com especificidades e heterogeneidades.  

Os princípios da Política Nacional para a População em Situação de Rua têm como base 

o(a): “I - respeito à dignidade da pessoa humana”; “II - direito à convivência familiar e 
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comunitária”; “III - valorização e respeito à vida e à cidadania”; “IV - atendimento humanizado 

e universalizado”; e “V - respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, 

nacionalidade, gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com 

deficiência” (BRASIL, 2008, p. 1).  

Historicamente o Estado não atuou para garantir os direitos dos sujeitos em situação de 

rua, mas para segregá-los nas prisões, considerando que não haviam políticas públicas para 

assegurar os mínimos sociais e, até 2009, inexistiam diretrizes nacionais específicas para o 

trabalho com esse público. A partir de 2009, portanto, o Estado passa a estabelecer diretrizes 

para atender as demandas da população em situação de rua, visando a promoção de direitos 

por meio do trabalho em rede.  

Assim, a Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua explicitou os direitos desses 

segmentos sociais, bem como as diretrizes e objetivos das ações (NASCIMENTO; MÁXIMO, 

2021), tornando possível o acesso de pessoas em situação de rua a programas, projetos, 

serviços e benefícios que compõem as políticas públicas de setores distintos, como saúde, 

assistência social e educação.  

A partir da Política Nacional para Pessoas em Situação de Rua, instituída por meio do 

Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009, foram definidos serviços direcionados à 

população em situação de rua, tendo como base a proteção social e a promoção de cuidados, 

com ações desenvolvidas, dentre outras, no âmbito das políticas de saúde e de assistência 

social. 

Com a implantação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), foi organizado um 

conjunto de serviços e ações voltadas para a população em situação de rua. Desse modo, a 

Política Nacional para a População em Situação de Rua é parte do esforço para desenvolver 

diretrizes e orientações com o objetivo de atender e, nas situações cabíveis, reintegrar as 

pessoas em situação de rua em suas redes familiares e comunitárias e garantir plenos direitos 

e oportunidades a esses indivíduos (BRASIL,2008). 

Dentre as unidades da política de Assistência Social com oferta de serviços voltados para 

pessoas em situação de rua destaca-se o Centro de Referência Especializado para População 

em Situação de Rua (CENTRO POP), que se apresenta como um local de referência e 

atendimento especializado para adultos nessa situação de rua (FARIAS; GOMES; ALMEIDA, 

2016). 
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No CENTRO POP, pessoas em situação de rua recebem atendimento psicossocial e 
encaminhamentos diversos, além de alimentação e itens de higiene adequados. 
Representa espaço de referência para o convívio grupal, social e para o 
desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e respeito, em um espaço 
próprio, separado dos Centros de Referência em Assistência Social – CRAS, e dos 
Centros de Referência Especializados de Assistência Social –CREAS, convencionais. Seu 
funcionamento é em articulação com os serviços de acolhimento visando assegurar 
atendimento e atividades para o desenvolvimento de sociabilidade, fortalecimento de 
vínculos interpessoais e/ ou familiares e construção de novos projetos de vida. 
(FARIAS; GOMES; ALMEIDA, 2016, p. 70). 

 

O Centro POP se constitui em unidade de referência da política de Assistência Social para 

o atendimento às pessoas em situação de rua, com oferta de atendimento psicossocial e 

espaços para higiene e convívio grupal, com o desenvolvimento de ações visando favorecer o 

acesso aos serviços da política de assistência social e de outras políticas públicas, bem como a 

construção de novos projetos de vida. 

Por sua vez, a implantação dos Consultórios na Rua nos Centros Urbanos também se 

estabelece como uma das principais estratégias para ampliar o acesso dos sujeitos em situação 

de rua aos serviços prestados no âmbito da saúde. Cabe destacar que, quando são ofertados 

serviços de qualidade, com abordagem holística e empática, encoraja-se esse público a 

desenvolver o autocuidado. 

 
[...] a proposta do Consultório de Rua como um dispositivo positivo ao enfrentamento 
dos problemas da drogatização e diminuição dos riscos e danos à saúde das pessoas 
em situação de rua. Pessoas que, sem acesso aos serviços da rede do SUS, encontram 
no Consultório de Rua uma possibilidade de garantir seus direitos aos cuidados básicos 
e orientações em educação e saúde (TONDIN; BARROS NETA; PASSOS; 2013, p, 493-
494).  
 

Os serviços ofertados para pessoas em situação de rua devem seguir os princípios da 

Política Nacional para População em Situação de Rua, a qual proíbe a prática de atos 

discriminatórios em decorrência da classe, gênero e raça, preconizado o desenvolvimento de 

ações que contribuam para a efetivação da cidadania.  

De modo que as situações de rua se apresentam como expressão das desigualdades 

histórica e socialmente construídas no Brasil, ensejadas, dentre outros, a partir da exploração 

do trabalho e do racismo estrutural, contexto em que a ação do Estado historicamente ocorreu 

a partir de uma perspectiva repressiva e higienista. 
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A estimativa realizada a partir de estudos do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. 

- IPEA (2015/2016), mostrou a existência de “101.854 pessoas em situação de rua no Brasil”. 

Por sua vez, os dados contidos no Cadastro Único para Programas do Governo Federal 

(08/2019), informaram a existência de “131.375 famílias em situação de rua”, “136.976 pessoas 

em situação de rua” e “92.009 famílias em situação de rua” com acesso ao Bolsa Família 

(BRASIL, 2019, p. 6). 

No atual contexto de crise do capital e pandêmica decorrente da Covid-19 tem-se um 

aumento exponencial da população em situação de rua, frente à flexibilização das relações de 

trabalho e ao desemprego estrutural, agravado pelo desmonte das políticas sociais em tempos 

de neoliberalismo e conservadorismo. 

Aliado a isso, tem-se as constantes tentativas de criminalizar os estilos de vida de quem 

vive na rua, com a prática repressiva e higienistas que põem em risco a vida dessas pessoas, 

dificultando também o acesso aos serviços (SILVA; SILVA, 2017; ALCÂNTARA; ABREU, FARIAS, 

2015; PEREIRA, A. C. G.; JACINTO, 2020). Tais atitudes violam os direitos dessas pessoas bem 

como demonstram que a repressão aos pobres, considerados vadios, perduram até a 

contemporaneidade.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

O fenômeno da situação de rua é reflexo de uma sociedade capitalista de consumo, que 

produz desigualdades. Historicamente a ação do Estado frente à questão das pessoas em 

situação de rua é marcada pela repressão e controle, desde meados do século XIX, sendo 

comum as práticas higienistas e de segregação. Foi apenas nos anos 2000 que ocorreu uma 

“ruptura no modo como o Estado se relaciona com esse público, já que este passou a incluí-lo 

em suas políticas públicas e a formular iniciativas objetivando sua inclusão social, mobilização, 

organização e participação” (BARBOSA, 2018, p. 42). Tudo isso por conta das mobilizações 

produzidas por essa população.  

Apesar da Política Nacional para População em Situação de Rua representar um esforço 

no sentido de estabelecer diretrizes para a garanta os direitos de forma integrada, a sua 

efetivação se apresenta como um desafio a ser enfrentado, diante do atual cenário neoliberal 

e ultraconservador.  
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Assim, o atual contexto de medidas regressivas cuja principal expressão são os cortes no 

orçamento das políticas públicas, impõe significativos desafios para a efetivação das ações 

voltadas para pessoas em situação de rua, visto que as já precárias e insuficientes intervenções 

visando o acesso a serviços, têm sido cada vez mais perpassadas pelas indefinições e incertezas 

de um cenário político e econômico-social marcado por flexibilizações e discursos de ódio. De 

modo que se fazem necessárias resistências e lutas para que as pautas identitárias e 

garantidoras de direitos se coloquem e prevaleçam na arena pública, a fim de que as pessoas 

em situação de rua sejam alvo de políticas e não de polícia. 

REFERÊNCIAS 

ALCÂNTARA, Stefania Carneiro de; ABREU, Desirée Pereira de; FARIAS, Alessandra Araújo. 
Pessoas em situação de rua: das trajetórias de exclusão social aos processos emancipatórios 
de formação de consciência, identidade e sentimento de pertença. Revista Colombiana de 
Psicología, v. 24, n. 1, p. 129-143, 2015. 

BARBOSA, José Carlos Gomes. Implementação das políticas públicas voltadas para a 
população em situação de rua: desafios e aprendizados. Dissertação (mestrado), Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada, Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e 
Desenvolvimento, área de concentração em Economia. Orientação: Luciana de Barros Jaccoud 
Coorientação: Marco Antônio Carvalho Natalino, Brasília: IPEA, 2018. 120 f. 

BRASIL. Decreto Nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009. Brasília, 2009. 

BRASIL. Lei n° 8. 742 - Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS). Brasília, 1993.  

BRASIL. Política nacional para inclusão social da população em situação de rua. Brasília: 
Governo Federal, 2008. 

BRASIL. Política Nacional para a População em Situação De Rua no Brasil. Ministério da 
Mulher, da Família e dos Direitos Humanos/ Secretaria Nacional de Proteção Global Diretoria 
de Promoção e Educação em Direitos Humanos/ Coordenação Geral dos Direitos das 
Populações em Situação de Risco. Brasília, 9 de setembro de 2019. Disponível em: 
<http://blog.mds.gov.br/redesuas/wp-content/uploads/2019/09/POL%C3%8DTICA-PARA-A-
POP-RUA-RED-CALLE-BRASIL-2019.pdf>. Acesso em 20 de abril de 2022. 

CERQUEIRA, Amarantha Sá Teles. Evolução do Processo Social População em Situação de 
Rua: um estudo sobre pobreza, necessidades humanas e mínimos sociais. Trabalho de 
Conclusão de Curso, Departamento de Serviço Social/Universidade de Brasília. Brasília – DF, 
2011. Disponível em : 
<https://bdm.unb.br/bitstream/10483/2573/1/2011_AmaranthaSaTelesdeCerqueira.pdf>. 
Acesso em 20 de abril de 2022. 



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4238 

FARIAS, Sandra Martins; GOMES, Marcella Furtado de Magalhães; ALMEIDA, Eduarda Lorena 
de. EFDH-MG. Escola De Formação em Direitos Humanos de Minas Gerais. Coleção Cadernos 
de Direitos Humanos: Cadernos Pedagógicos da Escola de Formação em Direitos Humanos de 
Minas Gerais. Proteção, Promoção e Reparação dos Direitos dos Cidadãos em Situação de 
Rua V.04. Belo Horizonte: Marginália Comunicação, 2016. Disponível em 
<http://direitoshumanos.social.mg.gov.br/sites/default/files/documentos/geral/livro_4_prote
cao_promocao_e_reparacao_dos_direitos_dos_cidadaos_em_situacao_de_rua.pdf>. Acesso 
em 20 de abril de 2022. 

KLAUMANN, Alexandre da Rocha. Moradores de rua - um enfoque histórico e 
socioassistencial da população em situação de rua no Brasil: a realidade do Centro POP de 
Rio do Sul/SC. UNIDAVI. Ituporanga, 2015. Disponível em: 
<http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2016/02/Alexandre-da-Rocha-
Klaumann.pdf>. Acesso em 20 de abril de 2022. 

MARX, K. O Capital - Livro I – crítica da economia política: O processo de produção do capital. 
Tradução Rubens Enderle. São Paulo: Boitempo, 2013. Disponível em: 
<https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/2547757/mod_resource/content/1/MARX%2C%20
Karl.%20O%20Capital.%20vol%20I.%20Boitempo..pdf >. Acesso em: 16 de ago. 2021. 

NASCIMENTO, José Ulisses do; MÁXIMO, Thaís Augusta de Oliveira. Análise do trabalho junto 
à população em situação de rua. Psicologia & Sociedade, v. 33, 2021. 

PEREIRA, Fabrícia da Hora. Política Nacional Para a População em Situação de Rua adesão e 
desdobramentos no contexto do Distrito Federal. 1 ed. Curitiba: Appris, 2019.  

PEREIRA, Fábio Batista. Pós abolição: liberdade e cidadania. Cachoeira-Ba, Laboratório de 
História. Centro de Cultura, Artes e Humanidades. Universidade Federal do Recôncavo da 
Bahia. 2015. Disponível em: 
<https://www.ufrb.edu.br/mphistoria/images/Disserta%C3%A7%C3%B5es/Turma_2014/F%C
3%A1bio_Batista/C_continuacao_11.pdf.>. Acesso em: 15 de ago. de 2021. 

PEREIRA, A. C. G.; JACINTO, P. M. dos S. Situação de rua e resistência: uma revisão de 
literatura. Boletim de Conjuntura (BOCA), Boa Vista, v. 4, n. 11, p. 42–58, 2020. 

PINHO, Roberta Justel do; PEREIRA, Ana Paula Fernandes Barão; LUSSI, Isabela Aparecida de 
Oliveira. População em situação de rua, mundo do trabalho e os centros de referência 
especializados para população em situação de rua (centro pop): perspectivas acerca das ações 
para inclusão produtiva. Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional, v. 27, n. 3, p. 480-495, 
2019. 

SILVA, Uvanderson Vitor. Velhos Caminhos, Novos Destinos: Migrante nordestino na Região 
Metropolitana de São Paulo. Universidade de São Paulo. São Paulo, 2008. 

SILVA, Diogo Jordão; SILVA, Silvana Cristina da. ST 2 População em Situação de Rua, Território 
e Políticas Sociais em Campos dos Goytacazes/RJ. Anais ENANPUR, v. 17, n. 1, 2017. 

about:blank
about:blank


 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4239 

SOARES, Danielle Karina Santos Oliveira Pedrosa. População Adulta em situação de rua em 
Recife e região metropolitana: visibilidade e/ ou reforço de estigma na mídia impressa local?. 
Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 2018. 

SOUZA, Vanderlei Sebastião de. AS IDÉIAS EUGÊNICAS NO BRASIL: ciência, raça e projeto 
nacional nos entreguerras. Revista Eletrônica História em Reflexão: Vol. 6 n. 11 – UFGD - 
Dourados jan/jun 2012. 

TIENGO. Verônica Martins. O Fenômeno População em Situação de Rua Enquanto Fruto do 
Capitalismo. Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Programa de Pós-
Graduação em Serviço Social. Textos & Contextos (Porto Alegre), vol. 17, núm. 1, pp. 138-150, 
2018. 

TONDIN, M. C.; BARROS NETA, M. da A. P.; PASSOS, L. A. Consultório de Rua: intervenção ao 
uso de drogas com pessoas em situação de rua. Revista de Educação Pública, [S. l.], v. 22, n. 
49/2, p. 485-501, 2013. DOI: 10.29286/rep.v22i49/2.929. Disponível em: 
<https://periodicoscientificos.ufmt.br/ojs/index.php/educacaopublica/article/view/929>. 
Acesso em: 18 ago. 2021. 

ZANIRATO, Silvia Helena. São Paulo 1930/1940: novos atores urbanos e uma normatização 
social. História Social, Campinas, n..7, 2000. Disponível em: 
<https://www.academia.edu/52630831/S%C3%A3o_paulo_1930_1940_novos_atores_urbano
s_e_a_normatiza%C3%A7%C3%A3o_socia>. Acesso em: 14 de ago. 2021. 

  



 
ANAIS IV SINESPP SIMPÓSIO INTERNACIONAL SOBRE ESTADO, SOCIEDADE E POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
 

4240 

 

 

 

 

 

 

  


