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A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: uma expressão multifacetada 
da questão social no semiárido nordestino 

 
POPULATION IN STREET SITUATION: A multifaceted expression of the social question in the 

semi-arid northeast 
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RESUMO  
A demanda da população em situação de rua não é um fenômeno 
contemporâneo e sim existente desde o processo de desenvolvimento 
da sociedade brasileira, advindas do processo de produção e reprodução 
capitalista, nas quais emergem as refrações da questão social, esta, 
engrenagem para a manutenção e expansão do capitalismo. Ocorre que 
esta população rechaçada pela sociedade e invisível para o poder 
público, necessita de outros olhares e ademais intervenções, sobretudo, 
mediante as mutáveis expressões da questão social. 

 
Palavras-chave: Direitos sociais; População em situação de rua; 

Questão social 
 

ABSTRACT 
The existence of the homeless population is not a contemporary 
phenomenon but it started to appear since the development of the 
Brazilian society, arising from the process of production and capitalist 
reproduction, in which emerge the refractions of the social issue, a gear 
for the maintenance and expansion of capitalism. Occurs that this 
population, rejected by society and invisible to the government, needs 
different kinds of interventions, especially through the social issue 
expressions of changing. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a visão social inovadora da Constituição Federal de 1988, as vítimas das 

desigualdades sociais, que por muitos são denominados “excluídos”, passaram a ser vistos 

como agentes de direitos e de proteção social, assumindo assim, o Estado, a responsabilidade 

de garantir os mínimos necessários para a sobrevivência dos indivíduos. Para tanto, a Política 

Nacional de Assistência Social – PNAS – um dos pilares que constitui a seguridade social – 

configurou-se como uma nova situação para o Brasil, na medida em que foram tomadas 

decisões para consolidar a real finalidade dessa política, no que se refere ao campo dos direitos, 

da universalização dos acessos e da responsabilidade estatal, com vistas a propor a proteção 

social, destinada a população menos favorecida do sistema capitalista. 

Dentre as proteções afiançadas, está a proteção social especial, que organiza a oferta 

de serviços, programas e projetos de caráter especializado, que tem por objetivo cooperar para 

a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, o fortalecimento de potencialidades e 

aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento das situações de risco 

pessoal e social, por violação de direitos, que tem como objetivo, “o atendimento assistencial 

a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social” (PNAS (2005, 

pg. 37). Assim sendo, considera-se que cada situação há um nível de agravamento, deste modo 

a Proteção Especial se divide em: média complexidade e alta complexidade. 

 Nos serviços vinculados à Proteção Social de média complexidade, destaca-se a oferta 

do Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS, sendo este um serviço ofertado de forma 

contínua em diversas áreas territoriais, cujo objetivo é a busca ativa, a identificação e 

mapeamento de vulnerabilidade, atendimento, acompanhamento e intervenções no território, 

com a população em situação de risco pessoal e social, visando o enfrentamento e superação 

das violências vivenciadas no território, respeitando toda diversidade e especificidade da 

população, construindo e perpetuando espaços sociais de equidade e igualdade, buscando uma 

aproximação, construindo vínculos de confiança para com esses usuários, no intuito de atender, 

mediar e acompanhar o acesso à rede de proteção social. No semiárido nordeste, em específico 

no município de Mossoró/RN o serviço é ofertado no Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social - CREAS, sendo realizado por equipe técnica. 
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Dentre seus públicos de atuação, tem-se a população em situação de rua, indivíduos 

marginalizados, excluídos e rechaçados pela sociedade e pelo Estado, com a fragilidade ou 

ausência de vínculos familiares, e em sua maioria, com problemáticas de saúde coletiva como 

a drogadição, alcoolismo, transtornos mentais, entre outros, como aponta Martins (2019). Este 

público, possui seus direitos constituídos na Política Nacional para a População em Situação de 

Rua, que institui princípios, objetivos e diretrizes para atuação e efetivação da política, na qual 

a atuação do SEAS está alinhada. 

Importa salientar que a presente pesquisa se torna relevante especialmente em função 

do aumento significativo de pessoas em situação de rua no município de Mossoró/RN, o que 

vem exigir uma reflexão crítica sobre esse aumento significativo e quais as medidas cabíveis de 

atuação. Destarte, tornando-se necessário o debate acerca da cidadania destes usuários, na 

perspectiva da construção de sua autonomia enquanto cidadãos sujeitos de direitos sociais, 

sobressaindo do viés da invisibilidade que os perpassam. 

 

2 A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA COMO UMA EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL 

 

Categoricamente, partindo de reflexões de Yazbek (2005), a gênese da questão social 

emerge em meados de 1830 resultado do surgimento da industrialização na Europa Ocidental, 

se expressando através da mendicidade. Isto é, em linhas gerais, os primórdios da questão 

social são fruto do sistema capitalista, das suas relações, e acima de tudo, do seu modo de 

produção e reprodução das relações sociais. Neste sentido, o Conselho Federal de Serviço Social 

– CFESS (2009) denomina essas relações, “na produção e reprodução (movimentos inseparáveis 

na totalidade concreta) de condições de vida, da cultura e da riqueza”.  

Deste modo, a lei geral da acumulação capitalista, como Iamamoto (2001) denominou, 

possui sua essencialidade no pauperismo, na flexibilização do trabalho, no desemprego relativo, 

no exército social de reserva, dentre outros fatores que teçam a rede de produção, reprodução 

das relações sociais, e retratam explicitamente a questão social e suas multifaces. Para 

explicitar brandamente, Yazbek (2005, p. 5) aponta: 

 

A questão social se expressa pelo conjunto de desigualdades sociais engendradas pelas 
relações sociais constitutivas do capitalismo contemporâneo. Sua gênese pode ser 
situada na segunda metade do século XIX quando os trabalhadores reagem à 
exploração de seu trabalho. Como sabemos, no início da Revolução Industrial, 
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especialmente na Inglaterra, mas também na França vai ocorrer uma pauperização 
massiva desses primeiros trabalhadores das concentrações industriais. 

 
A autora (2005), também aborda que as expressões da questão social, são retratadas 

diariamente pelo modo de produção e reprodução social e processo de exploração capitalista, 

como citado anteriormente, e suas multifaces se manifestam em diversos fatores, subjetivados 

em desempregos estruturais, precarização do trabalho, flexibilização das relações de trabalho, 

desigualdades sociais e culturais, entre outros, e é mediante a isto que mesmo 

constitucionalizado, o direito social perpassa por entraves diários em sua efetivação e garantia 

ou até mesmo a inexistência deste.  

As pessoas em situação de rua, objeto deste estudo, representam diretamente essa 

violação de direitos sociais, nos quais as refrações da questão social, sobretudo, se expressam. 

Além disto, o crescimento e processo de acumulação capitalista é inerente ao trabalhador 

enquanto classe subalternizada e pauperizada, buscando em suas exiguidades o ponto chave 

para a sua produção e exploração, e é neste viés que se identifica o engendramento da questão 

social. 

A demanda das pessoas em situação de rua é uma das faces da questão social, reflexo 

da contradição das relações sociais e da pauperização advindo dessa relação e não é um 

fenômeno da atualidade e sim emergido desde os primórdios da expansão da sociedade. A 

população em situação de rua faz parte de um rol de um crescimento significativo nas cidades 

brasileiras, entretanto, conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2016) o 

Brasil não possui dados oficiais acerca da população em situação de rua, e este fato implica 

diretamente na efetivação das políticas públicas para este público, reproduzindo o viés da 

“invisibilidade social”.  autor completa que, existe uma estimativa mediante o Censo SUAS (p.7): 

“Estima-se que existiam, em 2015, 101.854 pessoas em situação de rua no Brasil”.  

Visto isto, compreende-se que na contemporaneidade esta situação precisa ser 

analisada e debatida para que as políticas públicas tenham a sua efetividade projetada nas reais 

necessidades destes usuários, na perspectiva de assegurar os seus direitos sociais. Holanda 

(2019) expõe que restituir a cidadania e proporcionar um atendimento efetivo e eficiente é um 

grande revés e cavalga lentamente no país. Ainda afirma que “No Brasil, o I Censo e Pesquisa 

Nacional sobre a População em Situação de Rua, que traçou o perfil e as principais necessidades 
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desse público só aconteceu nos anos de 2007/2008.” (p.7), e até o presente momento, foi o 

último censo oficial. 

 

2.1 Compreendendo os marcos históricos do Direito Social para a população em situação de 

rua 

 

Como afirma o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à fome – MDS (2009), 

a construção do direito da Assistência Social é recente na história do Brasil. Durante muitos 

anos a questão social esteve ausente das formulações de políticas no país. O grande marco é a 

Constituição de 1988, chamada de Constituição Cidadã, que confere, pela primeira vez, a 

condição de política pública à assistência social, constituindo, no mesmo nível da saúde e 

previdência social, o tripé da seguridade social que ainda se encontra em construção no país. 

Com base nessa Constituição, em 1993 temos a promulgação da Lei Orgânica da Assistência 

Social – LOAS, no 8.742, que regulamenta esse aspecto da Constituição e estabelece normas e 

critérios para organização da Política de Assistência Social, que é um direito, e este exige 

definição de leis, normas e critérios objetivos. 

Ainda conforme o MDS (2009), seguidamente há a elaboração da Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS conquistada após a IV Conferência Nacional de Assistência Social 

realizada em dezembro de 2004, tendo como significativo avanço a efetivação do sistema 

descentralizado e participativo a Política de Assistência Social.  

A partir de então a Assistência Social está definitivamente inserida no campo das 

políticas públicas brasileiras. E dividida entre duas proteções: Proteção Social Básica, Proteção 

Social Especial, dentre estas, irá ser abordado a última, com ênfase na média complexidade. 

Deste modo, Yazbek (2005, p. 17) define como: 

 

Atenção assistencial destinada a indivíduos que se encontram em situação de alta 
vulnerabilidade pessoal e social. São vulnerabilidades decorrentes do abandono, 
privação, perda de vínculos, exploração, violência etc. Essas ações destinam-se ao 
enfrentamento de situações de risco em famílias e indivíduos cujos direitos tenham 
sido violados e, ou, em situações nas quais já tenha ocorrido o rompimento dos laços 
familiares e comunitários. 
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A consolidação da Assistência Social como política pública e direito social ainda exige o 

enfrentamento de importantes desafios. A IV Conferência Nacional de Assistência Social, 

realizada em dezembro/2003, em Brasília/DF, apontou como principal deliberação a construção 

e implementação do Sistema Único da Assistência Social – SUAS, requisito essencial da LOAS 

para dar efetividade à Assistência Social como política pública. Como trata o MDS (2009, p.7): 

 

O SUAS é um sistema de proteção social público não-contributivo, com gestão 
descentralizada e participativa, que regula e organiza, no território nacional, os 
serviços, programas e benefícios socioassistenciais e que a União, os estados, o Distrito 
Federal e os Municípios são corresponsáveis por sua gestão e cofinanciamento. 

 

O SUAS consolida a PNAS, bem como organiza e estrutura as funções assistenciais no 

que tange a proteção social, a vigilância social e a defesa dos direitos socioassistenciais. 

Respaldando-se nestas considerações, adentrar-se na Proteção Social Especial de média 

complexidade, com ênfase na Política Nacional para a População em Situação de Rua, instituída 

pelo Decreto nº 7.053/2009, que atuam em consonância com Serviço Especializado em 

Abordagem Social – SEAS, serviço este com oferta continuada, objetificando a busca ativa, a 

“identificação e mapeamento de vulnerabilidade, atendimento, acompanhamento e 

intervenções no território, com a população em situação de vulnerabilidade social e com a 

população, visando o enfrentamento e superação das violências vivenciadas no território”. 

(GESUAS, 2020, p. 6). 

O serviço busca garantir atendimento social de abordagem e busca ativa, para identificar 

a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, pessoas em 

situação de rua, e demais situações de risco e violações de direitos, deste modo, seu o público-

alvo também são crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam espaços 

públicos como moradia e/ou meio de subsistência. No que concerne ao Sistema único de Saúde 

– SUAS, têm-se o Consultório na Rua, no qual atua estrategicamente com a população em 

situação de rua, mediante a Portaria nº 122, de 25 de janeiro de 2011, que em seu Art. 2º 

elucida: “As eCR são multiprofissionais e lidam com os diferentes problemas e necessidades de 

saúde da população em situação de rua”. 

Conforme mencionado, entre os sujeitos destas ações, tem-se a população em situação 

de rua, que de acordo com cada região, tem suas particularidades e nuances, e além disto, vem 
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crescendo exacerbadamente em decorrência da crise econômica, como aponta o Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA (2020): “A população em situação de rua cresceu 140% a 

partir de 2012, chegando a quase 222 mil brasileiros em março deste ano, [...] entre as pessoas 

sem moradia estão desempregados e trabalhadores informais, como guardadores de carros e 

vendedores ambulantes”. Os entraves no acesso aos mínimos para a sua sobrevivência são 

apenas algumas das inúmeras dificuldades que a população em situação de rua enfrenta 

diariamente, e no contexto pandêmico isso só se agravou cada vez mais. 

 

2.1.1 A população em situação de rua no semiárido nordestino, com ênfase na atuação do 

Serviço Especializado em Abordagem Social – SEAS. 

 

Diante da realidade posta, no que concerne ao município de Mossoró/RN, no qual 

possui o SEAS com sua atuação atrelada ao CREAS, a população em situação de rua vem 

crescendo acentuadamente no município – “CREAS cadastrou um total de 377 pessoas 

encontradas em situação de rua” (CREAS Mossoró, 2020, p. 11), deste total o público em sua 

maioria é masculino (83% - oitenta e três por cento), e 17% (dezessete por cento) são mulheres, 

ambos frutos de uma refração da questão social em suas multifaces, como corrobora Holanda 

(2019, p. 11): 

 

O número expressivo de pessoas em situação de rua em Mossoró/RN, assim como no 
cenário nacional, é resultado de múltiplas expressões da questão social que deságua 
no agravamento da desigualdade social e consequentemente, no aumento da 
pobreza. Um verdadeiro fenômeno social, formado por diversas determinações e 
heterogeneidades. 

 

Mediante vivências profissionais, sabe-se que a atuação do SEAS no município ocorre 

todos os dias, mediante a alta demanda existente, na perspectiva de realizar a busca ativa, bem 

como consolidar o elo de confiança com a população em situação de rua, visto que, para que 

possa haver uma atuação de forma contínua, se faz necessário a construção desse vínculo, 

inclusive, isto é uma premissa dos próprios objetivos do Serviço. 

 Ao realizar o Diagnóstico Socioassistencial (2020) o CREAS Mossoró/RN elencou 

diversos pontos a serem refletidos, dentre eles o tipo de rendimento para a sobrevivência diária 

nas ruas, as queixas de saúde, o uso contínuo de produtos ilícitos, e os encaminhamentos para 

o acesso a serviços públicos, assim, cabe aqui destacar o que se identificou acerca do trabalho 
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destes usuários, que claramente aponta para uma exacerbada venda de mão de obra barata, 

reflexo de uma precarização de trabalho ou até mesmo a inexistência deste, numa busca 

incessante para inserção no mercado de trabalho, na tentativa de sobreviver.  Assim, o referido 

documento (2020, p.18) do CREAS Mossoró/RN indica quais os resultados: “[...] A principal 

fonte de renda a atividade de pastorador de carro, mais conhecida como “Flanelinha”, 

acompanhada pela mendicância. Ressalte-se o aparecimento da prostituição apontada 

predominantemente pelas mulheres como fonte de renda”. Mediante a isto, o Diagnóstico 

Socioassistencial (2020, p.28) do CREAS Mossoró/RN faz importantes considerações: 

 

O número de pessoas vivendo nas ruas vem se intensificando nos últimos anos e não 
se restringe mais às grandes metrópoles, sendo também realidade em cidades de 
médio e pequeno porte. A existência da população que vivencia situação de rua é um 
fenômeno social que vem assumindo novas expressões nas sociedades 
contemporâneas, mais notável nos centros urbanos. Esse grupo social marginalizado 
pela sociedade, que tem como local de moradia os logradouros ou albergues públicos 
ou filantrópicos, vivencia situações de trabalho, condições de vida e inserções sociais 
cada vez mais precárias. 

 

Ressalta-se que o Município dispõe do Consultório na Rua, no qual exerce também o 

trabalho para esta população, levando o serviço de saúde a um ponto estratégico da cidade, 

com o intuito de abordar e acompanhar estes indivíduos e proporcionar os devidos 

encaminhamentos para casos clínicos. Partido destas considerações, Holanda (2019) explana 

que o contexto local compactua com as vivências de todo o cenário nacional, expressadas em 

uma fragilidade ou até mesmo inexistência de uma cidadania, constitucionalizada, porém, 

tornando-se invisível por diversos fatores culturais, educacionais e políticos, no qual não 

permite o entendimento de seu papel como sujeito detentor de direitos e deveres. Além disto, 

é primordial a construção de locais de apoio ou albergues destinados a população em situação 

de rua no Município, não só para uma reconstrução de vínculos familiares ou constituição de 

novas famílias, mas sim para ser possível alicerçar novos cenários e perspectivas para estes 

indivíduos. 

 

3 CONCLUSÃO 

 

O presente artigo teve por finalidade compreender a população em situação de rua 

como um reflexo das expressões da questão social no semiárido nordeste, em específico no 
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Município de Mossoró/RN, no qual possui um alto índice deste público, situação está que 

requer atenção do poder público. 

Baseado no estudo, é evidente que o município possui políticas que atuam diretamente 

com estes sujeitos, exercendo articulação intersetorial, o que é muito importante no que tange 

ao objetivo geral de todos os serviços voltados a esta população, de forma a garantir a 

possibilidade de saída das ruas, apoiando na construção de novos projetos de vida, tecendo e 

fortalecendo redes de apoio.  

Contata-se que, embora a atual estrutura e organização dos serviços ofertados à 

população em situação de rua trabalhem com afinco, é fundamental que as políticas ampliem 

sua atuação em conformidade com o aumento desta população no município, especialmente 

no que concerne a implementação de espaços de longa permanência e/ou Albergues. 

Deste modo, as políticas públicas inerentes a este público, deve demandar debates 

contínuos e assíduos para que possam apreender a real necessidade destes indivíduos, 

refletindo acerca de sua eficiência para com seus escopos, tomando como base as mutações 

excessivas e multifacetadas da questão social. 
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