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Resumo

Este artigo apresenta as dificuldades de sobrevivência enfrentadas pela 

população em situação de rua, além de propor uma análise da exclusão e vulnerabilidade 

social presentes em uma realidade de conflitos e lutas pela cidadania. Foram utilizados 

como referências, estudos que apontam para uma caracterização desses sujeitos, 

atribuída pelo restante da sociedade como descartáveis urbanos, normatizando um olhar 

marginalizante que oprime e distancia essas pessoas de condições dignas de vida. Nessa 

perspectiva, conclui-se que as ações especificadas percorrem um caminho que envolve uma 

prática na política de redução de danos, dentro dos princípios de equidade, e uma atenção 

que considere a população em situação de rua dentro de sua realidade. Assim, as políticas 

públicas devem consolidar práticas voltadas para a assistência e o suporte, possibilitando 

alternativas que auxiliem uma reestruturação social, em um processo que respeite as 

diferentes subjetividades e que promova sujeitos capazes de reflexão política e social, na 

luta pela autonomia e garantia de seus direitos.

Palavras-chave: Sobrevivência. Vulnerabilidade social. Políticas públicas. Equidade. 

ARTIGO ORIGINAL DE TEMA LIVRE

A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E A LUTA PELA CIDADANIA

Vanessa Silva de Santanaa

Marilda Castelarb

aFaculdade Social da Bahia – FSBA – Salvador (BA), Brasil. 
bEscola Bahiana de Medicina e Saúde Pública – EBMSP – Salvador (BA), Brasil.
Endereço para correspondência: Vanessa Silva de Santana – Rua Vale do Matatu, 246 – Luis Anselmo – CEP: 40260-210 – 
Salvador (BA), Brasil – E-mail: vanvan022@hotmail.com

DOI: 10.5327/Z0100-0233-2014380200010



358

THE HOMELESS POPULATION AND THE STRUGGLE FOR CITIZENSHIP

Abstract

This article presents the difficulties in surviving that people on the street 

goes through. Also, it proposes an analysis of social exclusion and vulnerability that are 

presented in a reality of conflicts and struggles for citizenship. As reference there were used 

studies that point to a characterization of these subjects, assigned by the rest of society as 

disposable urban, normalizing a marginalizing view that oppresses and drifts away these 

people of a decent living conditions. From this perspective it appears that the actions 

specified runs through a path that involves a practice in a harm reduction policy, within the 

principles of equity, and an attention  that considers the people on the streets within their 

reality. These way, public policies should consolidate practices for assistance and support, 

providing alternatives that helps social restructuring in a process that respects the different 

subjectivities, and that promots individuals capable of political and social reflection in the 

struggle for autonomy and the guarantee of their rights.

Keywords: Survival. Social vulnerability. Public policies. Equity.

LA POBLACIÓN SIN HOGAR Y LA LUCHA PARA LA CIUDADANÍA

Resumen

Este artículo presenta las dificultades de supervivencia que enfrentan las personas 

en la calle, y propone un análisis de la exclusión social y la vulnerabilidad presentes en una 

realidad de conflictos y luchas por la ciudadanía. Se utilizaron como referencia los estudios que 

apuntan a una caracterización de esos individuos, asignada por el resto de la sociedad urbana 

como desechables urbanos, que normativiza un vistazo que marginaliza y oprime, alejándolos 

de condiciones de vida decentes. Desde esta perspectiva, se concluye que las acciones 

especificadas recorren un camino que implica una práctica en la política de reducción de daños, 

dentro de los principios de la atención de la justicia a considerar a la gente en las calles dentro 

de su realidad, por lo que la política pública debe consolidar prácticas de servicio y soporte, 

proporcionando alternativas que ayudan a la reestructuración social en un proceso que respeto 

a las diferentes subjetividades, la promoción de las personas con capacidad de reflexión social y 

política en la lucha por la autonomía y la garantía de sus derechos

Palabras clave: Supervivencia. Vulnerabilidad Social. Políticas públicas. Equidad.
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INTRODUÇÃO

Todo ser humano tem direito ao mínimo possível, que é a dignidade, ter 
o trabalho. Nós em situação de rua não queremos ficar mendigando por 
um direito que é do povo, um direito de cidadão brasileiro. Porque todos 
estão à procura de algo; de uma oportunidade para resgatar a sua própria 
cidadania, sua dignidade como ser humano [...].1 

O cenário brasileiro está pautado à luz da globalização e dos avanços 

tecnológicos. Isso tem gerado na sociedade uma realidade de exclusão, rupturas e 

desigualdades sociais, sendo vivenciadas constantes lutas para ressignificar a cidadania 

fragmentada. Segundo Guareschi, a relação estabelecida diante do outro só será justa se 

houver uma interação que tenha o respeito como forma de integrar os Direitos Humanos 

como direitos sociais.2

O poder econômico exercido no país produziu indivíduos “subjugados, pessoal 

e socialmente, com difícil perspectiva de transposição pessoal”.3 Tal fato resulta no aumento 

dos subempregos, da competitividade, na diminuição das ofertas de trabalho. Enfim, resulta 

em fatores que refletem que grande parte da população está à margem, sendo considerada 

“sobrante” dessa sociedade. Nesse contexto se insere a população em situação de rua que, 

segundo Araujo, pode ser entendida como: 

Grupo populacional heterogêneo [que] compõe-se de pessoas que 
pertencem a diferentes realidades, tendo em comum a condição de 
pobreza, a falta de pertencimento à sociedade e ao mercado de trabalho 
formal e, geralmente, aos problemas causados pelo abuso de álcool 
e outras drogas. São indivíduos que têm na sua trajetória a referência 
de já ter exercido alguma atividade laboral formal que foi importante 
na constituição de suas identidades sociais, mas que sofreram algum 
infortúnio em suas vidas seja a perda do emprego, o rompimento de algum 
laço afetivo ou a incapacitação causada pelo vício, o que fez com que aos 
poucos fossem perdendo a perspectiva de projeto de vida, passando a 
utilizar o espaço da rua como sobrevivência e moradia.4 

Ao utilizar a rua como seu habitat, esses indivíduos vivenciam o preconceito e 

os estigmas sociais enraizados em uma realidade de esquecimento, naturalização e precária 

preocupação do Estado em formular e exercer políticas públicas que englobem as inúmeras 

necessidades desse público. Isso fortalece os conflitos interpessoais e as dificuldades 

em manter um diálogo com os demais habitantes da cidade. Para Sotero, a população em 

situação de rua está exposta a uma vulnerabilidade que tem suas raízes na história das 

políticas assistenciais que objetivam suprir, de forma superficial, as necessidades desse 

público. Propostas que direcionam suas ações de forma excludente e contribuem para um 

imaginário de culpa por esses indivíduos se encontrarem em condição de extrema pobreza.5
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Nesse sentido, o presente estudo traz a realidade vivida pela população em 

situação de rua, possibilitando uma reflexão crítica diante de convenções socioculturais 

que normatizam o que seriam “cidadãos de direito”. Este trabalho tem como objetivo 

analisar a exclusão e a vulnerabilidade social, bem como identificar os conflitos 

presentes em uma realidade de lutas pela garantia de uma vida mais digna. Faremos 

isso problematizando as diferentes subjetividades segregadas em suas vivências, em um 

processo pelo resgate da cidadania.

OS DIREITOS SOCIAIS INACESSÍVEIS 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, no seu Capítulo II – Dos 

Direitos Sociais, Art. 6º, lê-se que “são direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 

e à infância, a assistência aos desamparados [...]”,6 sendo esse um mecanismo de proteção 

que assegura os Direitos Humanos em uma sociedade. Entretanto, vivemos de um modo que 

alguns são considerados cidadãos de direitos e outros não, por assumirem formas de viver 

diferente das preestabelecidas. 

Na perspectiva histórica, Palazzo retrata importantes avanços a partir da 

Constituição de 1988, que possibilitou a conquista de uma política social descentralizada, 

com uma democracia que compartilha as responsabilidades da execução das políticas 

públicas entre a sociedade e o Estado. Como as diferenças sociais no Brasil são imensas e 

não foram resolvidas, surgiram, nesse contexto, “movimentos sociais de mulheres, movimento 

negro unificado e movimentos ecológicos”, na luta pela cidadania e no enfrentamento aos 

limites da institucionalização.7

Nas instâncias de tomada de decisão “[...] o processo de redemocratização 

permitiu uma maior participação da sociedade civil na vida política do país e garantiu a 

implementação dos direitos civis e políticos, constitucionalmente”. Porém, o processo de 

organização da sociedade civil ainda é lento no segmento da população em situação de rua, 

cujas especificidades são designadas pela condição de vulnerabilidade e humilhação social a 

que é exposta.7

As tradicionais políticas de institucionalização levaram à violação de direitos, e 

remetem a grandes lutas dos movimentos sociais pela liberdade e pela conquista da dignidade 

dos sujeitos. Isso ocorreu em um processo histórico que originou a Reforma Psiquiátrica 

Brasileira da atualidade, com o objetivo de desinstitucionalização, e como um grito pela 

cidadania. Segundo Tenório, “[...] a Reforma é, sobretudo, um campo heterogêneo, que 
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abarca a clínica, a política, o social, o cultural e as relações com o jurídico, e é a obra de 

atores muito diferentes entre si”. É um movimento de reformulação dos conceitos e práticas 

precárias ligadas a realidade de sujeitos considerados uma ameaça ao convívio social, 

possibilitando um olhar crítico e transformador de um sistema opressor, e de comportamentos 

e ações que discriminam e marginalizam os sujeitos e sua forma de vida.8

O poder institucional mantido pelo capitalismo age diretamente na população 

em situação de rua, onde a vulnerabilidade, a falta de recursos físico e mental são alvos 

utilizados para aumentar as desigualdades e as injustiças sociais voltadas para estes indivíduos 

que convivem com a cegueira perversa de uma sociedade que insiste em privá-los dos acessos 

à produção e distribuição de bens e riquezas.

A população em situação de rua já se organiza em determinados locais do país 

e escrevem seus princípios e percepções a partir do que vivem em forma de cartilha. Afirmam 

que “é como se houvesse uma parede invisível, separando duas cidades. Uma, onde tudo é 

possível. Outra, onde tudo é negado: proteção, privacidade, água, alimentação, aconchego, 

banho”.1 Essa classe enfrenta a destituição de seus direitos, em uma luta pela sobrevivência, 

dentro de um espaço onde são invisíveis em meio à multidão.

O cotidiano dessa população reflete as dificuldades do acesso à assistência básica 

de atenção e promoção à saúde. Direitos importantes que são violados pela barreira da exclusão 

e do descaso do Estado. Segundo Sotero, as políticas criadas pelo Governo para a população 

em situação de rua atuam para uma eliminação em massa, uma limpeza das ruas. Um processo 

que expulsa esses sujeitos de praças, pontos turísticos, parques para, enfim, deixá-los longe dos 

olhos dos cidadãos tidos como pertencentes a um padrão social de “normalidade”. Isso fortalece 

a ideologia enraizada no discurso de culpabilização desses sujeitos por se encontrarem em 

situação de rua, o que fere a sua subjetividade e dificulta a reestruturação de sua dignidade e 

cidadania. Nesse sentido, torna-se de fundamental importância a organização desse segmento 

para reivindicar seus direitos e interferir na elaboração e efetivação das políticas públicas.5 Para 

Gonçalves Filho, existem várias dimensões da realidade que precisam ser analisadas para a 

compreensão dos sujeitos e seus impedimentos.9

A vida comunitária não é a condição determinante daquela amargura 
nos espaços não-democráticos, separatistas e racistas. Apenas vem 
aprofundá-la. Pode temperá-la. Mas a amargura chega para toda a gente, 
para qualquer um de nós e especialmente para aqueles que se sabem 
sistematicamente excluídos do direito à cidade.9 

A população em situação de rua convive diariamente com humilhações, tendo 

seu espaço reduzido apenas a viadutos e bancos de praças. Os bens que o mundo oferece são 
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reservados para aqueles de boa aparência, pertencentes a uma classe social que é dominante 

e que dita as regras de uma “boa” convivência, que é culturalmente excludente. Nessa 

perspectiva, os sujeitos agem e são levados por um sentimento de não possuírem direitos. Como 

se a humilhação social fosse algo inerente à condição de estar em situação de rua.

O sentimento da dignidade parece desfeito. Deixa de ser espontâneo. 
É preciso um esforço de atenção para conservá-lo. Um esforço nem 
sempre eficaz para o humilhado — o proletário não é humilhado porque 
sente ou imagina sê-lo: o sentimento e a imaginação estão fincados 
numa situação real de rebaixamento. A situação imediata é sempre a 
situação mediada pela longa história de rebaixamento que atravessa sua 
classe e atravessa sua família. Na condição proletária, a submissão é que 
se torna espontânea. Diríamos melhor: torna-se automática.9

A construção ideológica enraizada no imaginário desses sujeitos sobre a 

condição social a que pertencem é explicada de forma humilhante para justificar a situação 

das desigualdades reais de condição de vida. A humilhação social, segundo Gonçalves 

Filho, é considerada uma força traumatizante, pois o sujeito internaliza uma opressão social 

ao longo de suas relações. Tal processo cria um poder de destruição em sua subjetividade, 

desencadeando diversos comportamentos e sentimentos que passam pela dor, lágrimas, o 

silêncio, violência e morte.9 Nas palavras do autor:

[...] Para os pobres, a humilhação ou é uma realidade em ato ou é 
frequentemente sentida como uma realidade iminente, sempre a espreitar-
lhes, onde quer que estejam, com quem quer que estejam. O sentimento de 
não possuírem direitos, de parecerem desprezíveis e repugnantes, torna-se 
compulsivo: movem-se e falam, quando falam, como seres que ninguém vê.9

O ambiente experienciado nos grandes centros urbanos caracteriza um 

sofrimento subjetivo de exclusão de grandes proporções. Um círculo onde a desigualdade, os 

estigmas e os traumas são fatores que influenciam nas relações interpessoais, desencadeando 

uma angústia diante das dificuldades políticas e sociais existentes. 

Nesse contexto, a análise proposta por este estudo, diante da exclusão e da 

vulnerabilidade social, revela grandes possibilidades de construir espaços que fortaleçam 

os vínculos assistenciais. Escancara, também, a construção crítica dos saberes e práticas, 

trazendo um levantamento bibliográfico e referenciais teóricos que fundamentam o estudo da 

população em situação de rua. 

METODOLOGIA

A população em situação de rua reflete uma realidade de estigmas 

socioculturais, dentro de um sistema que atua para a limpeza em massa daqueles que não 
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fazem parte da estética capitalista vigente. Neste sentido, a exclusão e a vulnerabilidade social 

revelam um cotidiano de constantes lutas identitárias e de direitos a serem garantidos. 

Este estudo é embasado a partir de revisão bibliográfica. Foram estudados 

artigos científicos, livros e cartilhas que analisam os estigmas da exclusão e da 

vulnerabilidade social na população em situação de rua, com uma breve contextualização 

histórica sobre os direitos e as políticas institucionais exercidas para essa população. Nesse 

contexto, o trabalho traz reflexões sobre o assistencialismo ofertado à população em 

situação de rua, e as políticas públicas como um mecanismo social para garantir o acesso 

aos direitos de cidadãos em sua realidade.

Essa revisão dos artigos acadêmicos foi realizada nos bancos de dados da 

Scientific Electronic Library Online (SciELO), Biblioteca Virtual em Saúde – Psicologia 

Brasil (BVS-PSI), Literatura Latino-americana e do Caribe em Ciências da Saúde 

(LILACS), Index PsiTCCs, Periódicos Eletrônicos de Psicologia (PePSIC), Portal de 

Evidências, Sites em Saúde (Lis Regional), Index Psi TESES, Portal Nacional BVS 

Brasil em Saúde. Foram utilizados descritores como: moradores de rua; população 

em situação de rua e a exclusão; o preconceito e os sujeitos em situação de rua; 

vulnerabilidade; políticas públicas e população de rua; direitos sociais aos moradores 

de rua; assistência social e população em situação de rua; movimentos sociais; 

moradores de rua e a falta de trabalho; população em situação de rua e família; 

estigmas sociais e moradores de rua. 

A coleta de dados ocorreu entre os meses de janeiro e março de 2013 e 

contemplou uma busca em publicações nacionais, no período de 1998 a 2013. Teve a 

finalidade de analisar o contexto histórico, trazendo reflexões abrangentes sobre o tema 

e discutindo criticamente a realidade vivida na atualidade por esta população. Foram 

selecionadas cinco cartilhas, nove artigos e um livro; todos com relevância no tema. Após 

a leitura criteriosa dos mesmos, foram descartados periódicos cuja ideia central fugia do 

objetivo proposto pelo presente estudo.

No decorrer deste estudo, surgiram algumas categorias de análises que 

retratam a população em situação de rua diante dos conflitos sociais de exclusão e 

vulnerabilidade: a realidade segregada; a assistência social; e as políticas de intervenção. 

Nessa perspectiva, serão considerados a forma como a população em situação de rua habita 

os espaços públicos. Isso será feito problematizando o lugar ocupado por esses sujeitos 

na sociedade. Serão analisados o acesso da assistência a essa população, bem como as 

dificuldades enfrentadas ao longo do processo social na garantia e exercício de seus direitos. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
A REALIDADE SEGREGADA

A população em situação de rua se encontra em estado de extrema pobreza. Seu 

espaço social é demarcado pela falta de recursos que possibilitem uma moradia digna. Sofrem o 

estigma da rejeição e da invisibilidade social. Na luta pela sobrevivência, os sujeitos buscam assegurar 

o direito a sua cidade, seu território e o respeito diante das adversidades sociais e culturais. 

Dentro da perspectiva do território, a população em situação de rua está 

em decadência dos vínculos empregatícios, o que reforça a falta de subsídios para criar 

possibilidades de trabalho entre esses sujeitos. A desestruturação, em um contexto onde 

os direitos sociais e a busca pela dignidade disputam, lado a lado, um lugar para serem 

reconhecidos e conquistados, fortalece o discurso pelo qual as potencialidades individuais e 

do grupo são reduzidas e a vulnerabilidade atinge, diretamente, não só a família, mas também 

a autoimagem, a autoestima e a identidade subjetiva. Marília Sotero afirma:

A população em situação de rua vive em permanente estado de vulnerabilidade. 
São vulneráveis por não ter documentos e certidões, indispensáveis à cidadania. 
Vulneráveis por não possuir casa, dinheiro ou emprego fixo. São vulneráveis, 
enfim, por não ter acesso à educação e por encontrarem dificuldade até mesmo 
para receber cuidado de saúde. Esses fatores ampliam situações de violência, 
fome e medo que esse grupo vivencia em seu cotidiano.5

Por serem atingidos diretamente pela violência, pelas limpezas urbanas e 

distanciados de suas relações e vínculos afetivos, esta população enfrenta diariamente 

obstáculos para a garantia de sua sobrevivência. Afinal, a situação da pobreza e de falta 

de moradia está entrelaçada com a marginalidade e a dependência química, elementos 

agravantes da vulnerabilidade experenciada. 

Graves consequências sociais resultam de um Estado cuja riqueza e poder se encerram 

em uma pequena fatia da população — as classes dominantes — e cujo bem-estar social se dá, 

superficialmente, sob medidas como a assepsia social de praças e ruas em detrimento da população 

vítima do sistema falido, a população em situação de rua. Ana Paula Mota Costa reflete:

Em nosso País, a atenção do Poder Público com esse segmento 
populacional é recente e consequência de lutas sociais ocorridas nos 
últimos anos. O desinteresse do Estado pelas pessoas em situação de rua 
reflete a contradição com que a sociedade e a opinião pública tratam o 
tema, ora com compaixão, preocupação e até assistencialismo, ora com 
repressão, preconceito e indiferença.3

Mesmo antes da criação do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), alguns 

autores, em especial Walter Varanda e Rubens Adorno, já sinalizavam para os programas 
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sociais enraizados na ideologia de que as pessoas em situação de rua compõem uma 

população de excedentes, de que a cidade descarta não só o lixo urbano, como também 

seres humanos que não estão enquadrados no sistema capitalista. Fazem isso visando 

apenas a perversa ótica da globalização e produtividade, deixando de lado aqueles que não 

conseguem “acompanhar” os avanços de uma sociedade voltada para o consumismo, em 

uma busca inquietante de valores e normas preconceituosos.10

Em suas práticas, tais modelos de assistência se utilizam de mecanismos de 

institucionalização que oferecem poucos subsídios para a reestruturação social em suas 

vidas. Tal fato nos remete a uma observação dos processos de assepsia social no contexto 

urbano. Ou seja, nos lembra que há um distanciamento do cuidar do outro em sua 

diferença e em suas particularidades. Internalizar essa concepção de sujeitos incapazes 

e não pertencentes às normas sociais atinge diretamente a saúde e a relação com alguns 

profissionais que tentam um cuidado voltado para a promoção da saúde. A partir desses 

pressupostos, observam-se princípios para a criação de vínculos com a população em 

situação de rua bem como a interação e o respeito. 

A ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS POLÍTICAS DE INTERVENÇÃO

A saúde é um dos grandes problemas enfrentados pela população em situação 

de rua. Pousa Junior aponta diversos problemas; dentre os quais, transtornos mentais, 

deficiências físicas causadas por doenças infectocontagiosas, consumo de drogas e álcool e 

violência de diversas ordens. Situações que podem gerar outras complicações físicas e que 

levam, com frequência, à morte, diversas pessoas no contexto descrito.11

A maioria da população em situação de rua não procura os serviços de saúde 

por acreditar que não está incluída no Sistema Único de Saúde (SUS) e que não participa 

dos direitos que assistem a todos, a exemplo de tratamento médico. Acreditam não 

poderem entrar ou frequentar tais espaços por estarem sujos, com roupas rasgadas ou sem 

tomar banho. Assim, se um sistema que é público, para o povo, que é por lei conquistado, 

necessariamente inclusivo, onde características como cor, raça e classe social não deveriam 

distinguir os sujeitos, se mostra ineficaz na absorção desses sujeitos, revela-se essencial o 

desenvolvimento de políticas públicas que barrem, na prática, os rótulos de exclusão, que 

sejam capazes de permitir o acesso sem fronteiras, com ações que garantam a permanência e 

a inclusão daqueles em maior situação de risco social.

Ao discutirem o tema da equidade, Varanda e Adorno ressaltam a necessidade 

de que as políticas públicas de saúde passem a reconhecer diferentes aspectos, como 
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“[...] problemas de acesso, as questões locais, geográficas, culturais e toda a especificidade 

que envolve a relação com a saúde e a insalubridade dos diferentes grupos populacionais 

[...]” e também caracterizem cada grupo social de acordo com seu território e especificidades 

construídas na interação social.10 

Desse modo, a realidade constituída para a população em situação de rua é 

um desafio para intervenções voltadas para o seu contexto organizativo e as estratégias de 

sobrevivência desenvolvidas no espaço urbano. As propostas que envolvem um modelo 

assistencial que atenda uma população em situação de vulnerabilidade e exclusão se 

aproximam mais da utopia por desconsiderarem os desejos e as necessidades do ponto de 

vista de quem vive o cotidiano das ruas. Fatores, esses, que distanciam as políticas de cuidado 

e acessibilidade reivindicadas pela população em situação de rua, sendo um agravo na 

reestruturação da identidade e nas possibilidades de acesso aos direitos de todo cidadão.

A trajetória histórica da sociedade brasileira com a Assistência Social, segundo 

Lajús, é dada pela centralização político-administrativa que embasava um controle social 

neutralizante. Ela é exercida para promover o mínimo de assistência ao cidadão, atendendo 

às necessidades básicas e emergenciais. Com o surgimento, em 2006, do SUAS, com os 

equipamentos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), a entidade busca implementar políticas públicas 

específicas para esse segmento, trazendo novas perspectivas.12

Na consolidação de uma política assistencial capaz de formular ações 

que envolvam a sociedade e o Estado como integrantes participativos para uma prática 

descentralizada, o SUAS, segundo a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), concretiza 

a formulação de uma política pública voltada para a garantia dos direitos, dos princípios de 

seguridade e universalização do acesso a condições básicas para a sobrevivência. Entretanto, 

elas necessitam atuar em perfeita sintonia com as políticas públicas de saúde do SUS, pois 

“a gravidade dos problemas sociais brasileiros exige que o Estado estimule a sinergia e gere 

espaços de colaboração, mobilizando recursos potencialmente existentes na sociedade [...]”.13

A articulação entre as políticas de assistência social ainda é um desafio às 

práticas e aos objetivos propostos de assistência e seguridade social. E é exatamente onde há 

a necessidade da organização popular para fazer valer seus direitos. Outro aspecto evidente é 

que a criação do SUAS, a partir dos princípios do SUS, não garante a integração e a sintonia 

das duas políticas.

Essa política de intervenção e assistência à população em situação de rua se 

encontra frente a um mecanismo de suporte e de apoio às suas necessidades. Uma das 
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ramificações da assistência faz parte da política do SUAS, sendo conhecida como Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS). Este é mais um mecanismo para a 

valorização e o fortalecimento das redes de apoio aos estigmas e preconceitos enfrentados por 

estes sujeitos. Serviços como o Centro de Referência Especializado de Assistência Social para 

População em Situação de Rua (CREAS POP), segundo o Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate a Fome, disponibilizarão uma atenção à população em situação de rua, em um local 

separado do CRAS e CREAS, com objetivos de reintegração social, pessoal e familiar, um espaço 

de fortalecimentos de vínculos interpessoais, além de atendimento psicossocial.14

Assim, esses espaços construídos para a inclusão e a assistência à população em 

situação de rua devem ter o compromisso de acolher um público com diferentes contextos 

subjetivos, possibilitando a criação de vínculos. Devem, também, estimular a participação 

desses sujeitos, não apenas como usuários do serviço, mas como cidadãos ativos nas práticas 

que instiguem a busca pelos seus direitos e sua autonomia social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo evidenciou alguns fatores que buscam uma aproximação das 

identidades e realidades de cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade. As pessoas 

em situação de rua são expostas a um imaginário social que marginaliza seus comportamentos 

e intenções de reestruturação de vida e, ainda, são alvo de grandes injustiças sociais.

Este trabalho representa mais uma luta pela garantia dos direitos e de 

políticas públicas que possibilitem o acesso igualitário aos serviços de saúde e aos direitos 

de cidadania. Busca fazer isso direcionando mudanças que caracterizem a construção de 

intervenções embasadas nas particularidades e nos mecanismos de sobrevivência no cenário 

urbano que identificam a população em situação de rua. Nesse sentido, os autores estudados, 

com destaque para Walter Varanda e Rubens Adorno, se dedicam à denúncia da situação 

precária em que vive a população em situação de rua, apontam contradições do SUS e do 

SUAS que, ainda, não solucionaram os problemas deste segmento, nem atenderam às 

necessidades básicas dessa população.

Os aspectos que envolvem as políticas do SUS e SUAS refletem uma realidade 

de práticas precárias voltadas para a população em situação de rua por parte dos municípios. 

Mesmo tendo seus objetivos e diretrizes legalmente estabelecidos, a execução se encontra 

ainda distante dos reais problemas enfrentados por este segmento. 

Embora já pareçam consolidadas, as políticas públicas do SUAS junto às 

populações em situação de rua, através das ações dos CREAS-POP, devem buscar uma proposta 
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que quebre as barreiras tradicionais da lógica de acesso às redes de atenção básica, que, hoje, 

ocorre através de favores. Devem constituir, efetivamente, a seguridade social, dentro de um 

sistema que amplie a proteção aos direitos e articule com as redes das políticas sociais. Ainda é 

possível se assistir, diariamente, a violações de direitos semelhantes àquelas mencionadas pelos 

estudiosos, tanto por parte do Estado, como também pelos ditos cidadãos de direitos. 

Na luta para alcançar a autonomia e garantir os direitos sociais, a população 

em situação de rua deve buscar estratégias de enfrentamento, articulando diálogos com 

movimentos sociais, escolas, igrejas e demais parcerias para que se criem vínculos que 

permitam a garantia do exercício da sua cidadania social. Precisa assumir o compromisso 

pela consolidação de suas políticas de assistência social. Necessita buscar uma participação 

ativa nos programas e serviços voltados para esse público, bem como a criação de espaços 

como fóruns, debates e reuniões que discutam as práticas e o acesso a redes básicas de saúde, 

moradia, emprego, alimentação, educação, lazer e esporte. Também deve exigir o cuidar 

humanizado as necessidades da população em situação de rua. 

As ações especificadas percorrem um caminho que envolve uma prática na 

política de redução de danos, dentro dos princípios de equidade, uma atenção assistencial 

que considere a população em situação de rua dentro de sua realidade, oferecendo estratégias 

de defesa pela vida e multiplicando possibilidades de resgate da cidadania e garantia dos seus 

direitos. Cabe aos municípios se apropriarem de fato das políticas públicas para o segmento e 

fazer valer os direitos da população em situação de rua, rumo a sua autonomia.
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