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RESUMO 

 

Portanto a atual pesquisa visa mostrar o início da visibilidade e os conceitos da 
população em situação de rua, compreendendo os principais fatores das pessoas que 
vivem em situação de rua, como perda de autoestima, alcoolismo, desemprego, 
violência, uso de drogas, ausência de vínculos familiares, perda de algum ente querido 
e doença mental. Por isso é relevante o assunto quanto a realidade das pessoas que 
vivem na rua mediante a questão social de uma sociedade desigual e de excluídos 
socialmente. Assim interesse pelo assunto surgiu ao pensar no contexto que envolve 
essa população em situação de pobreza, miséria, doença, descaso. E traz a reflexão 
sobre a responsabilidade tanto do Estado como de toda a sociedade para o 
enfrentamento das expressões da Questão Social envolvidas. Assim o objetivo geral 
da pesquisa é compreender a importância da atuação do Serviço Social no CREAS 
sendo este um equipamento da Política de Assistência Social enquanto garantia de 
direitos à direcionadas à População em Situação de Rua.Assim para atingir o objetivo 
descrito, a pesquisa está dividida em três capítulos, onde serão trabalhados objetivos 
específicos  para alcançar o propósito de conhecimento almejado sendo eles: 1) 
Conhecer o conceitos da População em situação de rua ; 2º) Identificar a política de 
Assistência Social, com serviços, programas e benefícios para as pessoas em 
situação de rua; 3º) Descrever a atuação do Assistente Social no CREAS na questão 
dos direitos da população em situação de rua e relatar os principais desafios 
encontrados. Para o desenvolvimento do trabalho, foi utilizado como metodologia a 
pesquisa bibliográfica de forma qualitativa 
 

Palavras-chave: População de rua 1; Políticas Públicas 2; Serviço Social 3;  
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ABSTRACT 

Therefore, the current research aims to show the beginning of visibility and the 
concepts of the population in a street situation, including the main factors of people 
living in the street, such as loss of self-esteem, alcoholism, unemployment, violence, 
drug use, absence of family ties, loss of a loved one and mental illness. That is why 
the subject is relevant as to the reality of people living on the street through the social 
question of an unequal and socially excluded society. Thus interest in the subject arose 
when thinking about the context that surrounds this population in situation of poverty, 
misery, disease, neglect. And it brings the reflection on the responsibility of both the 
State and the whole society to confront the expressions of the Social Question 
involved. hus, the general objective of the research is to understand the importance of 
the work of the Social Service in CREAS being this equipment of the Social Assistance 
Policy as a guarantee of the rights a directed to the Population in Situation of Street. 
Thus to reach the described objective, the research is divided in three chapters, where 
specific objectives will be worked out to achieve the purpose of knowledge aimed at: 
1) To know the concepts of the Population in a street situation; 2º) Identify the Social 
Assistance policy, with services, programs and benefits for people in the street 
situation; 3º) Describe the role of the Social Worker in CREAS in the issue of the rights 
of the population in the street situation and report the main challenges encountered. 
For the development of the work, qualitative bibliographical research was used as 
methodology 
 
 
Key-words:  Street population 1; Public Policies 2; Social Work 3; 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, milhares de cidadãos vivenciam situações de vulnerabilidade, como 

a fome, a pobreza e a violência. No entanto, existem políticas públicas, garantidos 

pela Constituição Brasileira, que assistem aqueles que necessitam de auxílio e 

proteção. Existem milhares de pessoas que encontrarem-se em situações de 

desproteções, onde estas pessoas estão em situação de rua, que além de viverem 

em extrema pobreza ainda tendem a enfrentar o risco de violência.  

A temática escolhida se torna importante tendo em vista que, nas grandes 

cidades brasileiras essa realidade tem se mostrado cada vez mais preocupante, uma 

vez que para esses cidadãos, as ruas se tornam a única forma de vida para quem 

está sem expectativas de dias melhores, que não veem sentido para retornarem ao 

ceio familiar.  

Nessa perspectiva a escolha desta temática foi na perspectiva de que a 

população em situação de rua necessita de auxílio, garantia de direitos e acesso às 

Políticas Públicas para terem o mínimo de dignidade e, para que estes possam 

retornar ao convívio familiar e saírem da linha de perigo. Assim interesse pelo assunto 

surgiu ao pensar no contexto que envolve essa população em situação de pobreza, 

miséria, doença, descaso. E traz a reflexão sobre a responsabilidade tanto do Estado 

como de toda a sociedade para o enfrentamento das expressões da Questão Social 

envolvidas. 

Portanto a atual pesquisa visa mostrar o início da visibilidade e os conceitos da 

população em situação de rua, compreendendo os principais fatores das pessoas que 

vivem em situação de rua, como perda de autoestima, alcoolismo, desemprego, 

violência, uso de drogas, ausência de vínculos familiares, perda de algum ente querido 

e doença mental. Por isso é relevante o assunto quanto a realidade das pessoas que 

vivem na rua mediante a questão social de uma sociedade desigual e de excluídos 

socialmente. Nesse sentido levantou-se o questionamento sobre a importância da 

atuação do Serviço Social inserido no CREAS Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social quanto à questão da população em situação de rua?  

Para tanto, foi necessário traçar um caminho para responder tal 

questionamento, assim o objetivo geral da pesquisa é compreender a importância da 
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atuação do Serviço Social no CREAS sendo este um equipamento da Política de 

Assistência Social enquanto garantia de direitos à direcionadas à População em 

Situação de Rua. Tendo como auxílio os objetivos específicos que são 1º) Conhecer 

o conceito da População em situação de rua; 2º) Identificar a política de Assistência 

Social, com serviços, programas e benefícios para as pessoas em situação de rua; 3º) 

Descrever a atuação do Assistente Social no CREAS na questão dos direitos da 

população em situação de rua e relatar os principais desafios encontrados.  

Assim, para o desenvolvimento do trabalho, foi utilizado como metodologia a 

pesquisa bibliográfica de forma qualitativa. Sendo embasado em levantamentos 

teóricos de autores como Yasbek, Netto e Marilda Yamamoto. Sendo desenvolvida 

através de livros, artigos, periódicos e revistas pesquisados no banco de dados de 

sites como: Scielo e Capes, publicados nos últimos 10 anos. Após a leitura foram 

selecionados os materiais que serão utilizados como fundamentação teórica deste 

presente trabalho.   

Diante disso, a pesquisa está dividida em três capítulos, onde o 1º capítulo 

aborda o conceito da população em situação de rua, buscando identificar o perfil dessa 

população e as causas que levaram a essa situação. Já o capítulo 2 ressalta que é 

imprescindível identificar a política de proteção das pessoas que estão em situação 

de rua, definindo os serviços, programas e benefícios da Assistência Social. O capítulo 

3 contextualiza a atuação do Assistente Social no CREAS na questão dos direitos da 

população em situação de rua e relata os principais desafios encontrados pelos 

Assistentes Sociais nessa questão sendo essencial para compreender o a atuação do 

profissional do Serviço Social visando uma atuação eficaz frente a Política de 

Assistência Social, para buscar garantia de direitos de pessoas que encontram se em 

situação de vulnerabilidade social.  
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2. CONTEXTUALIZANDO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

No cotidiano brasileiro, várias são as questões sociais que englobam a 

sociedade. No entanto, elas são provocadas pelo processo de acumulação de capital, 

característicos do sistema capitalista que, atualmente, está presente em boa parte dos 

países. A classe trabalhadora é a que mais sofre dentro deste processo, enfrentando 

problemas como: o aumento do desemprego, da pobreza social e intelectual, o que 

gera a busca de novos meios para garantir a sobrevivência. Em meio a essa busca, 

muitos acabam escolhendo as ruas por não ter como garantir sua sobrevivência, 

provando-se do convívio familiar. (KLAUMANN, 2013, p. 4) 

O número de pessoas que se encontram em situação de rua é pouco se 

comparado ao total de habitantes no Brasil, conforme cita o trecho: “As pessoas que 

estão realmente em ‘situação de rua’ são poucas, constituindo talvez uma exceção”. 

(GIORGETTI, 2006, p.21). Porém requer atenção tanto da sociedade quando das 

políticas públicas.   

As informações preliminares deste trabalho buscam esclarecer a definição do 

termo “população em situação de rua”, bem como seu contexto histórico, suas 

características e o aumento considerável desta população na atualidade.  

 

2.1 DEFINIÇÕES DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

Quando se fala na população em situação de rua, a primeira informação precisa 

com relação a esta temática são as definições e seus diferentes pontos de vista. Em 

primeira instância, está o conceito popular atribuído ao termo, descrito como sendo:  

 

Temos adotado a expressão morador de rua (embora ele deixe a desejar), 
pois não encontramos outro que possa substituí-lo de maneira adequada. O 
termo mendigo nos parece pejorativo [...] O termo sem-teto é muito específico 
e diz respeito [...] ao movimento organizado de luta por moradia. 
(GIORGETTI, 2006, p. 20).  

 

De acordo com a autora, a termo mendigo é pejorativo, e deixa a desejar quanto 

ao aspecto social, embora não haja outros termos populares para substituí-lo 

adequadamente. O uso da expressão sem teto também é questionado pela autora por 
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representar um conceito abrangente daqueles que lutam por moradia, que não é o 

caso dos moradores de rua. 

As definições com relação ao termo “Moradores de Rua” também são 

abrangentes e depende do ponto de vista de cada órgão. Segundo a Secretaria de 

Assistência Social e citada por Cerqueira (2015) em seu trabalho os define como: 

 

(...) a população em situação de rua se caracteriza por ser um grupo 
populacional heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, 
mas que têm em comum a condição de pobreza absoluta, vínculos 
interrompidos ou fragilizados e falta de habitação convencional regular, sendo 
compelido a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento, por caráter 
temporário ou de forma permanente. (CERQUEIRA, 2015) 

 

De acordo com as informações contidas neste trecho, os moradores de rua são 

formados por diferentes pessoas de diferentes idades mais que possuem em comum 

a situação de pobreza a qual são expostos e que não possuem moradia e escolhem, 

de forma temporária ou permanente, as ruas para residirem, além de terem 

interrompido o vínculo com a família. 

Por outro lado, a ONU (Organização das Nações Unidas) os definem como 

“sendo aqueles que vivem desde em favelas, cortiços, habitações sem condições 

mínimas de salubridade, além, é claro, dos que vivem nas ruas.” A Política Nacional 

para Inclusão Social da População em situação de Rua, moradores de rua são: 

“parcela da população que faz das Ruas seus espaço principal de sobrevivência e de 

ordenação de suas identidades. Estas pessoas se se relacionam com a rua, segundo 

parâmetros temporais e identitários diferenciados.”. (BRASIL, 2006, p. 2) 

De acordo com as informações apresentadas pela Política Nacional para a 

Inclusão Social da População em situação e Rua e pela ONU, observa-se semelhança 

com as informações apresentadas por Cerqueira quanto ao quesito do tempo em que 

esses cidadãos permanecem nas ruas, podendo ser temporário ou permanente, mais 

o que caracteriza esses cidadãos é o fato de escolherem as ruas como moradia. 

(CERQUEIRA, 2015). 

Escorel (2000), corrobora ao explicar sobre o conceito de população de rua ao 

afirmar: “o que todas as pesquisas revelam é que não há um único perfil da população 

de rua, há perfis, não é um bloco homogêneo de pessoas, são populações”. Assim de 
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acordo com o autor não há de ser considerada a população por um único perfil, visto 

que se trata de uma parte da população. 

Dessa maneira Silva (2009), ressalta sobre o fenômeno social população em 

situação de rua que:  

 

O fenômeno social população em situação de rua constitui uma síntese de 
múltiplas determinações, cujas características, mesmo com variações 
históricas, o tornam um elemento de extraordinária relevância na composição 
da pobreza nas sociedades capitalistas. (SILVA, 2009, p. 91)  

 

Portanto, para Silva (2009), o fenômeno social que corresponde essa 

população que vive na rua constitui vários fatores, como o desemprego, falta de 

moradia, alcoolismo, drogas, doenças mentais, rompimento de vínculos familiares, 

desastres naturais (enchentes, deslizamentos de terra). 

 

2.2 A POBREZA COMO EXPRESSÃO DA QUESTÃO SOCIAL  

 

A pobreza é entendida como a ausência ou mesmo a privação das 

necessidades básicas, como a alimentação que é fundamental para a existência 

humana. Porém outros fatores também correspondem a pobreza como a falta de 

acesso à saúde, educação, habitação, saneamento básico, transporte, cultura, entre 

outros. Portanto para melhor compreensão da pobreza como expressão da questão 

social, é essencial a reflexão sobre a desigualdade social.  

Iamamoto ao falar sobre a gênese da questão social ressalta que:  

 

A gênese da “questão social” encontra-se no caráter coletivo da produção e 
da apropriação privada do trabalho, de seus frutos e das condições 
necessárias à sua realização. É, portanto, indissociável da emergência do 
trabalhador livre, que depende da venda de sua força de trabalho para a 
satisfação de suas necessidades vitais. Trabalho e acumulação são duas 
dimensões do mesmo processo, fruto do trabalho pago e não pago da mesma 
população trabalhadora, como já alertou Marx. (IAMAMOTO, 2013, p. 330)  

 

Dessa maneira a autora corrobora com a compreensão da questão social 

baseado em Marx, que se entende a questão social como fruto das relações desiguais 

da produção de trabalho, onde ocorre a acumulação do capital de poucos em 

detrimento da venda de força do trabalho barata de trabalhadores.  
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Assim, Telles, (1996) conceitua a questão social da seguinte maneira:  

 

[...] a questão social é a aporia das sociedades modernas que põe em foco a 
disjunção, sempre renovada, entre a lógica do mercado e a dinâmica 
societária, entre a exigência ética dos direitos e os imperativos de eficácia da 
economia, entre a ordem legal que promete igualdade e a realidade das 
desigualdades e exclusões tramada na dinâmica das relações de poder e 
dominação. (TELLES, 1996, p. 85)  

 

Segundo a autora o conceito da questão social está associado a uma ordem 

legal que é difundida através das relações de poder e dominação, visto que as 

relações que as autoras expõem diz respeito ao trabalho, onde neste ocorre a 

dominação e exploração do homem sobre o homem. Ainda corroborando para a 

definição sobre a questão social Iamamoto (1999), ressalta:  

 

O conjunto das expressões das desigualdades da sociedade capitalista 
madura, que tem uma raiz comum: a produção social é cada vez mais 
coletiva, o trabalho torna-se mais amplamente social, enquanto as 
apropriações dos seus frutos mantêm-se privada, monopolizada por uma 
parte da sociedade (IAMAMOTO, 1999, p. 27).  

 

Diante disso, observa-se que a produção social segundo Iamamoto, numa 

sociedade capitalista que visa o lucro e não o ser, monopoliza e apropria-se dos bens 

e lucro por uma pequena parte da sociedade. Dessa maneira sendo geradora da 

desigualdade social e pobreza. Nesse sentido, Pastorini (2004) afirma:  

 

As principais manifestações da “questão social”- a pauperização, a exclusão, 
as desigualdades sociais – são decorrências das contradições inerentes ao 
sistema capitalista, cujos traços particulares vão depender das características 
históricas da formação econômica e política de cada pais e/ou região. 
Diferentes estágios capitalistas produzem distintas expressões da “questão 
social” (PASTORINI, 2004, p.97)  

 

Para tanto, Yasbek enfatiza a pobreza “como uma das manifestações da 

questão social1” da seguinte maneira:  

 

[...] como expressão direta das relações vigentes na sociedade, localizando 
a questão no âmbito de relações constitutivas de um padrão de 
desenvolvimento capitalista, extremamente desigual, em que convivem 
acumulação e miséria. Os “pobres” são produtos dessas relações, que 
produzem e reproduzem a desigualdade no plano social, político, econômico 
e cultural, definindo para eles um lugar na sociedade. [...] (YASBEK, 2012, 
p.289)  
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Assim a autora relata que a desigualdade é fruto das relações desiguais 

geradas pelo capitalismo e essas relações interferem na inserção de sua vida social. 

Para Yasbek (2012, p. 289) é “uma condição de classe e, portanto, abordamos a 

pobreza como categoria histórica e socialmente construída, como fenômeno que não 

pode ser tomado como natural. (...)”.  

Diante disto, a pobreza tende a ser considerada num contexto histórico, de 

acordo com Yasbek (2012 apud Telles 1993):  

 

A pobreza tem sido parte constitutiva da história do Brasil, assim como os 
sempre insuficientes recursos e serviços voltados para seu enfrentamento. 
Nessa história, não se pode esquecer o peso da “tradição oligárquica e 
autoritária, na qual os direitos nunca foram reconhecidos como parâmetros 
no ordenamento econômico e político da sociedade”. Estamos nos referindo 
a uma sociedade desde sempre desigual e “dividida entre enclaves de 
‘modernidade’ e uma maioria sem lugar”, uma sociedade de extremas 
desigualdades e assimetrias. “Um país caracterizado por uma história regida 
por um privatismo selvagem e predatório, que faz da vontade privada e da 
defesa de privilégios a medida de todas as coisas, que recusa a alteridade e 
obstrui, por isso mesmo, a dimensão ética da vida social, pela recusa dos 
fundamentos da responsabilidade pública e da obrigação social” (YASBEK, 
2012, p. 294 apud TELLES, 1993, p. 2-4)  

 

Assim, Yasbek, aborda a pobreza no contexto da construção histórica, com 

grandes desigualdades, sem a efetiva responsabilidade do setor público. Diante disso 

o Relatório do Banco Mundial (2000), contribui na caracterização da pobreza por três 

prismas, o primeira diz respeito falta efetiva de recursos e renda, segundo, a falta de 

“voz e poder” nas instituições estatais e na sociedade e por último e terceiro a questão 

da vulnerabilidade que é imposta pela pobreza e a dificuldade de enfrenta-la.  

 

2.3 CARACTERÍSTICAS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA  

 

Pesquisas apontam que a cada década, cresce o número de pessoas em 

situação de Rua no Brasil. De acordo com Villela (2017), o “número de pessoas em 

situação de rua aumentou mais de 150% em 3 anos no Rio de Janeiro.”. Em 2016 

havia cerca de 14,2 mil pessoas residindo nas ruas da capital fluminense.  

Em 2015, Natalino (2016, p. 26) divulgou em seu trabalho o censo realizado 

pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), com relação à população de 
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rua de 1.924 municípios brasileiros, sendo que, em 43% dos casos, a informação é 

relativa ao ano de 2015.  

 

Tabela 1: Número de municípios com estimativa de população de rua pelo 

ano de realização da estimativa (2007-2015). 

 

Ano da Estimativa Nº de Municípios Total de municípios com estimativa 

2007 1 0,1 

2008 10 0,5 

2009 4 0,2 

2010 27 1,4 

2011 16 0,8 

2012 91 4,7 

2013 398 20,7 

2014 548 28,5 

2015 829 43,1 

Total 1924 100,0 
Fonte: Censo Suas 2013, 2014 e 2015 (BRASIL, 2013; 2014; 2015b). Elaboração do autor. 

 

De acordo com os dados apresentados na tabela 2, percebe-se que a grande 

concentração de estimativas foi gerada entre os anos de 2013 a 2015. Isso significa 

que boas partes dos municípios só criaram estimativas sobre a população de rua a 

partir do ano de 2013. A pesquisa apontou ainda que, em 2015 havia um total de 

122.890 pessoas em situação de rua no Brasil. 

De acordo com Natalino (2017) “o número populacional dos moradores em 

situação de Rua no Brasil tem crescido consideravelmente e o que se pode observar 

é que, apesar de existirem abrigos para acolhê-los, são poucos e não conseguem 

abrigar toda a demanda que necessite. ”. Segundo o autor, esse fator faz com que as 

pessoas que residem nas ruas, permaneçam nelas sem nenhuma expectativa de vida. 

São marginalizados e esquecidos pela sociedade.  

Atualmente, milhares de pessoas vivem nas ruas, fazendo delas sua moradia. 

No entanto, as principais características dessa demanda foram definidas através de 

pesquisas realizadas. De acordo com Gomes e Santos (2014, p. 3), “Um dos grandes 

desafios de todo pesquisador da população em situação de rua é definir quem se 

enquadram como parte deste grupo, quais são suas características e quais são os 

limites de sua caracterização. ”.  
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No entanto, segundo os autores os censos realizados no Brasil não incluem a 

população de rua, uma vez que os dados são coletados nas residências.  As 

pesquisas buscam analisar a população em situação de rua, são realizadas com a 

cooperação da UNESCO e do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à 

fome (MDSC). Em 2008, esses órgãos realizaram pesquisas nos municípios de São 

Paulo, Belo Horizonte, Recife e Porto Alegre por considerarem que a presença da 

população em situação de rua nessas cidades é maior. De acordo com Gomes e 

Santos (2014, p. 5): 

 

Na pesquisa nacional, no total, foram identificadas 31.922 pessoas em 
situação de rua vivendo nas cidades pesquisadas. Desse total, a maioria é 
composta por homens (82%), 53% dos entrevistados possuem entre 25 e 44 
anos, 39,1% se declaram pardas, 29,5% se declaram brancas e 27,9% se 
declaram negras, ou seja, os índices raciais são proporcionais em relação à 
população brasileira. (GOMES, SANTOS, 2014, p. 5). 
 

Segundo os dados da pesquisa, a maioria é homens que possuem entre 25 e 

44 anos e de cor parda. Nesta mesma pesquisa citada pelas autoras, boa parte exerce 

alguma atividade remunerada para garantirem seu sustento (GOMES, SILVA, 2014). 

Do total de entrevistados 15,7% exercem algum tipo de trabalho remunerado 

conforme demonstrado na tabela abaixo:   

 

Tabela 2- atividades remuneradas dos 15,7% dos entrevistados. 

 
 

ATIVIDADES REMUNERADAS EXERCIDAS PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO 
DE RUA 

Coleta de materiais recicláveis 27.5% 

Atividade de “flanelinha” 14,1% 

Construção Civil 6,3% 

Limpeza 4,2% 

Atividade de Carregador/Estivador 3,1% 
Fonte: Gomes, Silva (2014, p. 6) 

 

Nesta perspectiva, quando questionados com relação aos motivos que os 

levaram a escolher as ruas como moradia, a pesquisa citada pelos autores 

demonstrou que:  
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Entre as razões que levaram à rua a maioria (71,3%) citou um desses três 
motivos: problemas com álcool e/ou drogas (35,5%), desemprego (29,8%) e 
desavenças com a família (29,1%). Quanto à renda, 52,6% recebem entre R$ 
20,00 e R$ 80,00 semanais, sendo que a maioria da população de rua 
(70,9%) exerce alguma atividade remunerada, ou seja, é constituída 
predominantemente por trabalhadores. A maior parte trabalha informalmente, 
apenas 1,9% afirmou possuir vínculo empregatício com carteira assinada. A 
maioria (88,5%) não recebe nenhum benefício governamental e apenas uma 
minoria de 15,7% declarou sobreviver por meio da mendicância. (GOMES, 
SILVA, 2014, p. 7) 

 

De acordo com a análise apresentada pela pesquisa, a maioria das pessoas 

que optam por procurar recursos nas ruas argumenta que os motivos que os levaram 

a tal situação de vulnerabilidade foram, na maioria dos casos, as drogas e em seguida, 

o desemprego. Apesar de alguns conseguirem se enquadrar em alguma atividade 

remunerada, ainda vive na mais absoluta pobreza. Cerqueira (2015, p. 3), também 

enumera, além dos motivos já mencionados neste trabalho, “ausência de vínculos 

familiares, perda de algum ente querido, desemprego, violência, perda da autoestima 

e doença mental.” 

Com relação ao grau de instrução, a maioria da população de rua apresenta 

ensino fundamental incompleto e argumentam que sabem ler e escrever, conforme 

afirma Venturine (2016, p. 30) no trecho: 

 

A maioria declara saber ler e escrever. A taxa de analfabetismo verificada em 
2015 (10%) é inferior ao registro do Censo de 2010 (16%). Mas entre os 
idosos, 20% afirmam não saber ler ou escrever. Em 2015, foi maior também 
o percentual de quem declarou ter concluído o ensino médio, 15% contra 9% 
em 2010. 

 

Tendo em vista a análises das pesquisas apresentadas, conclui-se que a 

maioria das pessoas que vivem em situação de rua, por mais que se saiba ler e 

escrever e que se tenha um meio de conseguir alguma atividade remunerada, ainda 

passa por situação de extrema pobreza e estão sujeitos a todo tipo de violência e 

doenças nas grandes cidades brasileiras.  

Diante do exposto, é importante ressaltar corroborando com Yasbek (2012), 

onde aborda a pobreza no contexto da construção histórica, com grandes 

desigualdades, sem a efetiva responsabilidade do setor público. Assim, pensar a 

pobreza como expressão da questão social remonta a construção da sociedade 

capitalista, tendo por base as relações exploratórias de trabalho, geradoras de grande 
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desigualdade e com os mínimos sociais para essa população, assim é fundamental a 

reflexão acerca das políticas direcionadas para essa população que vive na linha da 

pobreza ou mesmo na extrema pobreza e miséria, como a população em situação de 

rua, vistos atualmente como um problema social refletido na ausência do Estado. 
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3. POLÍTICA PÚBLICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA QUESTÃO DA 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

Esse capítulo tem como objetivo pesquisar a Política Pública de Assistência 

Social direcionada à população que vive na rua, e está dividida em três partes. Na 

primeira parte são contextualizados os avanços conquistados com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a Carta Cidadã, que visa a ampliação dos direitos 

sociais através da Assistência Social. 

Na segunda parte, enfatiza política da Assistência Social e a proteção social 

para a população em situação de rua, apresentando a Proteção Social Básica e 

Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade e suas definições.  

Por último, na terceira parte desse capítulo são abordados os Serviços 

Socioassistenciais direcionados à população e situação de rua, com os serviços 

ofertados no CREAS no eixo da Média e Alta Complexidade, nos serviços de 

Abordagem de Rua, Serviço Especializado para pessoas em situação de rua – 

CENTRO POP.  

 

3.1 POLÍTICA PÚBLICA DE ENFRENTAMENTO  

 

A população em situação de rua refere-se às pessoas que não encontram 

nenhuma perspectiva de vida e por escolherem as ruas como moradia, tornando-se 

esquecidos e marginalizados pela sociedade. No entanto, essa população tem 

aumentado consideravelmente com o passar dos anos, o que chama a atenção, não 

só da sociedade como das políticas públicas sociais.  

O primeiro marco das leis foi o uso do termo democracia cujo significado 

abrange a igualdade quanto aos direitos constitucionais. “A Constituição Federal de 

1988, ao preconizar que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, torna-se o marco legal para a luta pelos direitos sociais, bem como para as 

políticas sociais que vão se constituindo a partir de então. ”. (NUNES, 2016, p. 34). O 

autor deixa claro que ninguém é diferente perante a lei e está se tornou a base para 

as políticas sociais existentes atualmente. 
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Ainda sobre a importância da Constituição Federal de 1988 para a elaboração 

de leis concernentes a problemática em questão, Monnerat e Souza (2011, p. 52) 

afirmam que: 

 

Conforme preconizado em todas as políticas públicas brasileiras a partir da 
Constituição de 1988, também na Política Nacional para Inclusão da 
População em Situação de Rua a construção de ações intersetoriais é uma 
prerrogativa prevista para dar respostas às demandas dessa população. A 
preconização do acesso pleno aos direitos garantidos aos demais cidadãos 
brasileiros, também às pessoas em situação de rua, permite identificar que a 
referida política propõe a integralidade no atendimento a esse segmento 
populacional. As próprias características multidimensionais e complexas dos 
problemas sociais, especificamente, da população em situação de rua, 
requerem a sinergia intersetorial para concretizar objetivos comuns. 
(MONNERAT, SOUZA. 2011). 
 

O autor confirma a tese de que as políticas públicas existentes no Brasil se 

tornaram possíveis graças à elaboração da Constituição Federal, que foi o “ponta pé” 

inicial para que outras leis fossem criadas, tendo como foco a garantia dos direitos de 

demandas específicas que, neste caso são os moradores em situação de rua, que 

assim como qualquer cidadão, possuem direitos que devem ser garantidos e para 

isso, devem ser atendidos tendo como foco, a integridade física e moral desses 

moradores. 

Nesta perspectiva, considerado as políticas públicas de enfrentamento foi à 

criação em 1993 a Lei Orgânica da Assistência (LOAS), que regulamentou os Artigos 

203 e 204 da Constituição Federal, “reconhecendo a Assistência Social como política 

pública, direito do cidadão e dever do Estado, além de garantir a universalização dos 

direitos sociais”. (BRASIL, 1993). Em 2005 a LOAS recebeu alteração para a inclusão 

da obrigatoriedade da formulação de programas de amparo à população em situação 

de rua, por meio da Lei nº 11.258/5 de 30 de dezembro de 2005. 

O Artigo 1º da LOAS relata: 

 
Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política 
de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, 
realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e 

da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas. 
(BRASIL, 1993). 
 

De acordo com o artigo, o Estado deve garantir o mínimo para a sobrevivência 

daqueles que passam por situação de vulnerabilidade, propiciando o mínimo para que 

as necessidades básicas do cidadão. Quanto à questão dos moradores em situação 
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de rua, as políticas públicas de enfrentamento estão dispostas na Política Nacional de 

Inclusão da População em Situação de Rua, cujos princípios são: 

 

I - Promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos; II - Respeito à 
dignidade do ser humano, sujeito de direitos civis, políticos, sociais, 
econômicos e culturais; III - Direito ao usufruto, permanência, acolhida e 
inserção na cidade; IV - Não-discriminação por motivo de gênero, orientação 
sexual, origem étnica ou social, nacionalidade, atuação profissional, religião, 
faixa etária e situação migratória; V - Supressão de todo e qualquer ato 
violento e ação vexatória, inclusive os estigmas negativos e preconceitos 
sociais em relação à população em situação de rua. (BRASIL, 2008) 

 

Essa Lei volta-se para a questão da população em situação de rua, tendo em 

vista a garantia da cidadania e os direitos humanos, procurando respeitar a dignidade 

do ser humano, propiciando a acolhida e inserção, sobretudo, atentando-se para o 

fato de que esta demanda está sujeito a todo tipo de violência que as ruas oferecem, 

bem como a atitude de preconceito da sociedade com relação à situação de 

marginalização a qual estão submetidos. 

Em 2004 foi criando o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) que tem 

investido na construção e reconstrução da política de assistência social com base, 

sobretudo, na formulação de programas com desenho intersetorial. A criação do MDS 

confere um novo estatuto à política de assistência, com reforço da perspectiva de 

profissionalização da área. Isso significa que, “pela primeira vez na história da 

constituição da seguridade no país, há um movimento concreto para romper com o 

legado clientelista e assistencialista que marca esta área”. (MONNERAT, SOUZA, 

2011, p. 47). 

Portanto, foi somente no ano de 2004, que foi aprovada uma nova Política 

Nacional de Assistência Social na perspectiva de implementação do Sistema Único 

de Assistência Social – SUAS, sendo regulados pela CF/88, a LOAS/93, a Política 

Nacional de Assistência Social - PNAS/2004 e a Norma Operacional Básica NOB/ 

SUAS/2005. 

Já em 2009 foi criada a Política Nacional de Inclusão da População em Situação 

de Rua cujos princípios estão relatados no art. 5º: 

 
Art. 5o  São princípios da  Política Nacional para a População em Situação de 
Rua, além da  igualdade e equidade: I - respeito à dignidade da pessoa 
humana; II - direito à convivência familiar e comunitária; 
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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, 2009). 

 

Como se pode analisar, as políticas públicas de enfrentamento objetivaram a 

inclusão social desta demanda em programas que visem o bem estar desta 

população, tendo em vista sua vulnerabilidade provada pela situação de fome e 

miséria a qual estão inseridos. 

 

3.2 POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E A PROTEÇÃO SOCIAL  

 

A Lei Orgânica da Assistência (LOAS), que regulamentou os Artigos 203 e 204 

da Constituição Federal, “reconhecendo a Assistência Social como política pública, 

direito do cidadão e dever do Estado, além de garantir a universalização dos direitos 

sociais”. (BRASIL, 1993).  

 

Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, 
independentemente de contribuição à seguridade social, e tem por objetivos: 
I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - o amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei. (BRASIL, 1993, p. 104) 

 

O artigo 204 da Lei Orgânica da Assistência Social ressalta que:  

 
Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão 
realizadas com recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 
195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes diretrizes: 
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as 
normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos 
programas às esferas estadual e municipal, bem como a entidades 
beneficentes e de assistência social; II - participação da população, por meio 
de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle 
das ações em todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao 
Distrito Federal vincular a programa de apoio à inclusão e promoção social 
até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, vedada a 
aplicação desses recursos no pagamento de: (Incluído pela Emenda 
Constitucional nº 42, de 19.12.2003) I - despesas com pessoal e encargos 
sociais; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003) 
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II - serviço da dívida; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 42, de 
19.12.2003) III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente 
aos investimentos ou ações apoiados. (Incluído pela Emenda Constitucional 
nº 42, de 19.12.2003) (BRASIL, 1993, p. 104) 

 

Segundo a Lei Orgânica de Assistência Social- LOAS, prestar assistência social 

aos que dela necessitar é direito do cidadão e dever do Estado, que deve prever o 

mínimo, como já mencionado em tópicos anteriores, para garantir as necessidades 

básicas aos usuários, seja em qualquer situação de vulnerabilidade, como a 

população em situação de rua, por exemplo, tendo, sobretudo, um caráter universal. 

Fiuza (2005), ressalta que a PNAS traz para a área “uma nova discussão, 

concepção e operacionalização da rede prestadora de serviços assistenciais, que 

propõe a superação de ações isoladas, fragmentadas e paralelas, tradicionalmente 

desenvolvidas pela Assistência Social” (FIUZA, 2005, p. 71). Nesse viés com a nova 

Política Nacional da Assistência Social aprovada no ano de 2004, desmiuçando o 

modelo da gestão do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) trazendo novas 

ações para efetivação dos direitos do cidadão, sobrevindo da responsabilidade do 

Estado. O SUAS é um sistema público não contributivo, descentralizado e 

participativo, que tem uma gestão compartilhada entre as três esferas, municipal, 

federal e estadual.  

O SUAS define e organiza os elementos à execução da Política Pública de 

Assistência Social, por meio de organização das ações, com a definição de níveis de 

complexidade do sistema: Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial 

(PSE) de Média e Alta Complexidade (BRASIL, 2009).  

Para PNAS (2004), a Proteção Social Básica, destaca-se:  

 
A proteção social básica tem como objetivos prevenir situações de risco 
através do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o 
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Destina-se à população 
que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 
privação (ausência de renda, precário ou nulo acesso aos serviços públicos, 
dentre outros) e, ou, fragilização de vínculos afetivos - relacionais e de 
pertencimento social (discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por 

deficiências, dentre outras) (BRASIL, 2004, p. 19).  
 

Já a Proteção Social Especial é considerada pela PNAS (2004) como: 
 
[...] modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos 
que se encontram em situação de risco pessoal e social, por ocorrência de 
abandono, maus tratos físicos e, ou, psíquicos, abuso sexual, uso de 
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substâncias psicoativas, cumprimento de medidas sócio-educativas, situação 
de rua, situação de trabalho infantil, dentre outras. (BRASIL, 2004, p. 22). 

 

A Proteção Social Especial está subdividida em níveis de complexidade, a de 

Média Complexidade e Alta Complexidade. A Proteção Social Especial de Média 

Complexidade também é definida pela PNAS (2004) como:  

 
São considerados serviços de média complexidade aqueles que oferecem 
atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos 
vínculos familiar e comunitário não foram rompidos. Neste sentido, requerem 
maior estruturação técnico-operacional e atenção especializada e mais 
individualizada, e, ou, de acompanhamento sistemático e monitorado 
(BRASIL, 2004, p. 22).  

 

Quanto à Proteção Social Especial de Alta Complexidade, A PNAS (2004) 

salienta:  

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles 
que garantem proteção integral – moradia, alimentação, higienização e 
trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem 
referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirados de seu 
núcleo familiar e, ou, comunitário (BRASIL, 2004, p 22).  

 

Como pode ser observado nessas definições do PNAS (2004), dentro da 

Proteção social especial, existem dois tipos de complexidade a média e alta 

complexidade. Dentre eles, os serviços são ofertados, de acordo com a PNAS, às 

crianças, adolescentes, idosos, deficientes, pessoas em situação de rua, migrantes, 

entre outros.  

 

3.3 A IMPORTÂNCIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE 

ASSISTÊNCIA SOCIAL – CREAS E DO CENTRO POP 

 

Na perspectiva, de inclusão da população em situação de rua, a importância do 

CREAS está diretamente relacionada a assistências dos casos ditos como especiais, 

no qual se encaixa essa demanda. De acordo com a Política Nacional de Assistência 

Social- PNAS:  

 
A proteção social especial é a modalidade de atendimento assistencial 
destinada a famílias e indivíduos que se encontram em situação de risco 
pessoal e social, por ocorrência de abandono, maus tratos físicos e, ou, 
psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas, cumprimento de 
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medidas sócio-educativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, entre 
outras (BRASIL, 2004, p. 37). 
 

Nota-se que, dentre os casos mencionados pelo PNAS que merecem ser 

tratados como proteção especial está à população em situação de rua, que merecem 

proteção devido à vulnerabilidade provocada pela fome e miséria a qual esses 

indivíduos estão submetidos.  

De acordo com Couto (et al., 2014, p. 208):  

 
A implementação do Creas constitui questão das mais desafiantes para a 
consolidação do Suas, sobretudo por não existir desenvolvimento anterior 
nessa modalidade. Traz inúmeras indagações para exame que, por sua vez, 
parecem exigir um novo estágio de formulações. São questões que emergem 
do processo de sua implementação e do próprio Suas e apontam 
necessidades de orientações técnicas metodológicas e desenhos de gestão 
e gerência para sua operacionalização. 
 

Segundo as informações de Couto (2014), observa-se que o CREAS está 

relacionado a gama de ações em assistência social que propõe certo potencial para a 

garantia e a defesa dos direitos da população em situação de rua. Por outro lado, esta 

instituição foi criada para a consolidação do SUAS- Sistema Único de Assistência 

Social, que é gerido a partir de orientações técnicas e metodológicas cuja orientação 

é dada pelo SUAS. 

Outra importância do CREAS, além das normas estabelecidas pelo SUAS, está 

no fato da equipe técnica atuar em abordagens técnicas tanto externo quanto 

internamente, conforme afirma Serafino, Luz (2015, p. 79): 

 
Para desenvolver o trabalho, cada CREAS possui uma equipe de abordagem 
na rua que percorre, diariamente, um itinerário específico para criar laços com 
as pessoas em situação de rua encontradas. Nos CREAS também são 
desenvolvidos trabalhos de documentação das situações da população que 
se encontra em situação de rua, com o objetivo de identificar as áreas de 
maior concentração dessa população. Recorrendo a questionário, os técnicos 
fazem um levantamento de dados sobre a população encontrada, como uma 
das primeiras ações da abordagem. As equipes de abordagem são 
constituídas por assistentes sociais, educadores e ACS e, em alguns casos, 
psicólogos e pedagogos. 
 

Direcionado à População em Situação de Rua, encontram-se alguns serviços 

de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), e que 

são ofertados pelo CREAS, onde são desenvolvidos pela Proteção Social Especial, 

de Média e Alta Complexidade, nos serviços de Abordagem de Rua, Serviço 
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Especializado para pessoas em situação de rua – CENTRO POP e o Serviço de 

Acolhimento Institucional. 

Para os serviços de Média Complexidade observa-se o quadro 1: 

 

Quadro 1: Serviços De Média Complexidade 

 

SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias Indivíduos (PAEFI);  

 

Serviço Especializado em Abordagem Social;  

 

Serviço de proteção social a adolescentes em cumprimento de medida 

socioeducativa de Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à 

Comunidade (PSC);  

 

Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas 

Famílias;  

 

Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

Fonte: Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (BRASIL, 2009, p. 05) 

 

Em conformidade com o MDS (2015), o Serviço Especializado para Pessoa em 

Situação de Rua é ofertado obrigatoriamente em um Centro de atendimento 

especializado a essa população, o Centro POP.  

 

[...] realiza atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de 
convívio e socialização, além de ações que incentivem o protagonismo e a 
participação social das pessoas em situação de rua. O Centro POP deve 
representar espaço de referência para o convívio social e o desenvolvimento 
de relações de solidariedade, afetividade e respeito.Essa unidade também 
funciona como ponto de apoio para pessoas que moram e/ou sobrevivem nas 
ruas. Deve promover o acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene 
pessoal, de alimentação e provisão de documentação. O endereço do Centro 
Pop pode ser usado como referência do usuário. (MDS, 2015, s/p) 
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Assim, observa-se que o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua, é ofertado no Centro POP, fazendo parte da Proteção Especial de Média 

Complexidade, destaca-se como um espaço de atenção especializada às pessoas em 

situação de rua. 

Para os Serviços da Proteção Especial de Alta Complexidade:  

 

Quadro 2: Serviços de Alta Complexidade 

 

SERVIÇOS DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE 

Serviço de Acolhimento Institucional;  

Serviço de Acolhimento em República 

Serviço de Acolhimento em Família Acolhedora 

Serviço de proteção em situações de calamidades públicas e de emergência 

Fonte: Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (BRASIL, 2009, p. 06) 

 

Nesse viés o Serviço de Proteção Especial de Alta Complexidade descrita pela 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009), aborda o Serviço de 

Acolhimento Institucional, sendo este serviço pertencente à Alta Complexidade, e tem 

como principais objetivos:  

 

Proteger os usuários, preservando suas condições de autonomia e 
independência; Preparar os usuários para o alcance da autossustentação; 
Promover o restabelecimento de vínculos comunitários, familiares e/ou 
sociais; Promover o acesso à rede de políticas públicas; Acolher e garantir 
proteção integral; Contribuir para a prevenção do agravamento de situações 
de negligência, violência e ruptura de vínculos; Restabelecer vínculos 
familiares e/ou sociais; Possibilitar a convivência comunitária; Promover 
acesso à rede socioassistencial, aos demais órgãos do Sistema de Garantia 
de Direitos e às demais políticas públicas setoriais; Favorecer o surgimento e 
o desenvolvimento de aptidões, capacidades e oportunidades para que os 
indivíduos façam escolhas com autonomia; Promover o acesso a 
programações culturais, de lazer, de esporte e ocupacionais internas e 
externas, relacionando-as a interesses, vivências, desejos e possibilidades 
do público (BRASIL, 2009, p. 34).  

 

Nessa perspectiva a instituição tem a finalidade do desenvolvimento de 

sociabilidade, visando o fortalecimento de vínculos e a reconstrução de uma nova 

perspectiva de vida das pessoas que vivem nas ruas.  
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Diante disto Silva (2009), ressalta o questionamento sobre as políticas sociais 

contemporâneas para a população de rua da seguinte maneira: 

 

Dessa forma, a relação da população em situação de rua com as políticas 
sociais é uma relação de cobertura ínfima, de quase completa exclusão. Não 
existem políticas sociais no País, na esfera federal, capazes de alcança-las 
como grupo populacional. Os limites de abrangência e cobertura impostos 
pela natureza seletiva dessas políticas são o principal fator do não alcance à 
população em situação de rua. As marcas históricas impregnadas pela 
política de assistência social também contribuem para isso, uma vez que é a 
política que possui mais programas dirigidos a esse segmento, sobretudo 
programas de acolhida temporária (albergues, moradias provisórias, 
repúblicas, etc.). o preconceito e o estigma social que atingem a população 
em situação de rua constituem outro ângulo de explicação para essa 
completa vulnerabilidade e falta de proteção social. (SILVA, 2009, p. 186) 

 

O autor ressalta as política sociais da Assistência Social como práticas 

conservadoras e focalizadas, sendo estas emergencial e não emancipadora, além de 

todo estigma e preconceito direcionado para essa demanda por parte mesmo dos 

profissionais que trabalham na área, assim sendo necessário profissionais que 

tenham a práxis como ferramenta de seu trabalho, com um olhar para além do que 

está posto, capaz de refletir e realizar uma leitura da realidade. 

De acordo com os autores, a instituição apresenta grande importância no que 

diz respeito à atuação da equipe de profissionais tanto dentro como forma do CREAS. 

Externamente, a equipe aborda os moradores em situação de rua, procurando criar 

laços com os mesmos. Internamente, são responsáveis pela documentação dessas 

demandas abordadas, objetivando identificar as áreas de maior concentração desta 

população. Dentre esta equipe estão os assistentes sociais, que auxilia em todas as 

atividades desenvolvidas. 
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4. DESAFIOS DO COTIDIANO DO PROFISSIONAL DO SERVIÇO SOCIAL   

 

O capítulo em questão apresenta uma analisar sobre os desafios e 

perspectivas do Assistente Social na luta pela garantia de direitos da pessoas vivendo 

na rua. Considerando a ética profissional, sendo este profissional capaz de realizar 

uma leitura da realidade além do que está posto, sendo o Assistente Social um 

profissional crítico, criativo, competente e comprometido.  

Ainda retrata que o Assistente Social está inserido nos mais diversos campos 

de atuação, como o CREAS, tendo como ponte primordial intervir sobre a “situação 

de vulnerabilidade e rico social”, dessa maneira suas ações irão além das situações 

apresentadas, sendo este profissional mediador das políticas da assistência social, 

que visa a garantia de direitos da população em situação de vulnerabilidade. 

 

4.1 ATUAÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NO CREAS 

 

As Políticas Públicas relacionadas às questões sociais foram marcadas pela 

realização de sucessivos encontros cujo objetivo foi: discutir, refletir e requerer os 

direitos do cidadão mediante as situações de vulnerabilidade. A Constituição Federal 

de 1988 em seus artigos 203 e 204 serviram de base para a criação da LOAS- Lei 

Orgânica da Assistência Social, que possibilitou a assistência quanto aos vários 

problemas sociais. Por outro lado, no caso da população em situação de rua, o Serviço 

Social assume grande importância quanto à efetivação dos direitos dessa população.  

Nesta perspectiva, Santos, Cortez e Oliveira (2014, p. 10) declaram: 

 

Lutar por direitos sociais é, portanto, um processo de construção coletiva e, 
o Serviço Social constitui-se em um campo de resgate do protagonismo, 
transformando os usuários em sujeitos potencialmente revolucionários, onde 
suas ações devem ser pensadas no conjunto da sociedade, de forma 
totalizante, na perspectiva de progredir na construção da cidadania social e 
na transposição da subalternidade, enquanto direção social da profissão. 

 

De acordo com o ponto de vista dos autores, o Serviço Social trabalha de forma 

coletiva, objetivando a transformação dos usuários em sujeitos cujas ações são 

pensadas em conjunto, procurando o progresso frente as causas sociais para a 

construção da cidadania social, protegendo e reivindicando os direitos dos usuários. 
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Assim, o Assistente Social como profissional deve atentar-se para os direitos 

assegurados por lei, que protegem os usuários dentro de suas vulnerabilidades. 

Diante disto, a atuação do Assistente Social na Política Pública de Assistência 

Social, direcionada a essa população que vive em situação de rua aqui é realizada no 

Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. Tendo em vista 

que a equipe que trabalha no CREAS realiza suas atividades, tanto internamente 

como externamente, tendo como objetivo, a proteção da população em situação de 

rua, observa-se que aos mesmos são oferecidos serviço de acolhimento em 

instituições espalhadas por todo o território brasileiro. No entanto, para o 

encaminhamento para essas instituições, o assistente social, acompanhado de toda 

a equipe, precisa cadastrar essa demanda no CAD-Único, para que medidas sejam 

tomadas. 

Depois de cadastrados passam a serem assistidos por instituições 

especializadas em sua situação. Os autores Serafino e Luz (2015) declaram em seu 

trabalho que o CREAS também trabalha em conjunto com o POP, que são instituições 

especializadas em atendimento a população em situação de rua que atuam para 

garantir cuidados especializados como a higiene pessoal, atividades em grupo, dentre 

outros para garantir o mínimo de sobrevivência para esta demanda. É o que afirma o 

trecho:  

 
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 
(Centro POP) e o CREAS: são dois e estão voltados à população em situação 
de rua. Nesses serviços são desenvolvidas atividades de grupo, laboratórios 
e encontros, em que é oferecido apoio psicológico e de assistência social. 
São também espaços onde os indivíduos podem cuidar da própria higiene 
pessoal, descansar e receber um lanche. Além disto, são efetuadas visitas 
culturais ou institucionais, em grupo. (SERAFINO, LUZ, 2015, P. 80). 
 

O Centro POP são instituições que se preocupam com a população em 

situação de rua, tanto no aspecto físico quanto psicológico, uma vez que realiza 

reuniões em grupo para que haja apoio mutuo entre os participantes e os profissionais 

que lidam diretamente com o problema. 

De acordo com Reis e Dutra (2013, p. 9): 

 
Os Centros de Referência Especializados para População em Situação de 
Rua - Centro POP atenderam em 2011, 160 famílias e indivíduos. Já em 
2012, apesar do município continuar a ter apenas dois equipamentos deste 
tipo, o número de atendimentos subiu para 400 famílias e indivíduos. Em 
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relação ao Serviço de Acolhimento Institucional para Famílias e Indivíduos o 
crescimento foi explosivo: em 2011 foram atendidas 400 pessoas e em 2012 

o número de atendimentos pulou para 1.450 pessoas. 
 

Os autores demonstraram em seu trabalho que em entre 2011 e 2012 centenas 

de famílias foram atendidas pelos centros POP, juntamente CREAS. No entanto, 

analisando os dados apresentados, nota-se que a diferença de famílias atendidas 

dentro dos respectivos anos é de 240 famílias, o que representa mais do dobro 

atendido no ano de 2011. Isso significa que o número de cidadãos em situação de rua 

que procuram ajuda cresce consideravelmente ano após ano e crescendo a demanda, 

cresce também o trabalho dos profissionais envolvidos na situação.  

As ações desenvolvidas tanto pelo CREAS e os centros POP, agem tendo em 

vista “priorizar os serviços que possibilitem a esses cidadãos a organização de um 

novo projeto de vida, visando criar condições para adquirirem referências na 

sociedade brasileira, enquanto sujeitos de direito”. (BRASIL, 2004). De acordo com 

essa afirmação o objetivo do acolhimento desta demanda é proporcioná-los condições 

humanas mais dignas. 

Outro ponto importante a ser considerado dentro da perspectiva de acolhida 

está à presença do assistente social. Não se pode deixar de mencionar o trabalho 

deste profissional na questão. Segundo Chupel e Mioto (2010, p. 35): 

 
O Assistente Social deve utilizar um processo de acolhimento respeitoso e 
compreensível, considerando a situação de extrema vulnerabilidade do 
sujeito. O momento da escuta do sujeito pode apontar vários aspectos a 
serem identificados e trabalhados pelo profissional. 
 

Observa-se dentro da concepção dos respectivos autores o respeito à 

demanda atendida deve ser priorizado quando se fala na atuação do profissional 

mediante a população em situação de rua. Esse mesmo respeito deve ser mantido 

quando se ouve as reivindicações dos usuários que vivenciam a pobreza e a miséria 

propiciada pela falta de expectativa de vida mediante ao capitalismo que domina o 

país. Acolhimento é pôr em prática a proteção de vida, tanto psicologicamente falando 

quando fisicamente, tendo em vista que a violência também é outra realidade 

vivenciada por esta população. Portanto, respeitar é compreender as diferenças 

humanas. 
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4.2 DESAFIOS ASSISTENTE SOCIAL FRENTE À POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA 

 

Interpretar a realidade não é uma questão fácil para o assistente social. Quanto 

aos moradores em situação de rua que são cidadãos excluídos da sociedade, a 

atuação do profissional fica comprometida, principalmente quando a meta é a inclusão 

social, que significa tirá-los do anonimato e fazê-los serem reconhecidos pela 

sociedade e pelos órgãos públicos.  

Sobre esta questão Iamamoto (2006) declara: 

 
Um dos maiores desafios que o Assistente Social vive no presente é 
desenvolver sua capacidade de decifrar a realidade e construir propostas de 
trabalho criativas e capazes de preservar e efetivar direitos, a partir de 
demandas emergentes no cotidiano. (IAMAMOTO, 2006 p. 20). 
 

Portanto, partindo do ponto de vista da autora, a interpretação da realidade 

atual do país, além da realidade vivenciada pelos profissionais é apenas um, dos 

vários desafios enfrentados pelos profissionais que lidam com questões sociais e a 

aplicabilidade do SUAS nas instituições a qual trabalham. Assim, para a autora é um 

grande desafio para o profissional do Serviço Social é capaz de realizar uma leitura 

da realidade onde suas ações são propositivas, visando a garantia de direitos. 

Sobre a interpretação da realidade Abreu (2015, p. 6) afirma que: 

 
[...] para investigar a realidade de pessoas que se encontram em situação de 
rua, é necessário antes de mais nada admiti-los como sujeitos que refletem 
no seu cotidiano a contradição de uma sociedade de classes orientada a 
partir de um modo de produção que traz, como movimento interno 
constitutivo, a acumulação de capital com base na exploração [...]. 
   

De acordo com a análise do autor, para que a realidade dos moradores em 

situação de rua tenha seja interpretada de forma correta, é importante que os 

reconheçam como sujeitos participantes de uma sociedade, mesmo de forma que 

contrária, para que assim se possa agir dentro de suas reais necessidades. Para que 

isso aconteça, torna-se necessário a inclusão social.  

As leis vigentes no país garantem a inclusão social dos moradores em situação 

de rua, que são baseadas na garantia da cidadania e nos direitos humanos, além do 

respeito e da dignidade e na não discriminação social desta classe que tem sofrido 

com a situação em que vive.  
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No entanto, segundo Machado (2014, p. 36): 

 
Apesar do avanço na discussão e da implementação da política nacional para 
inclusão da PSR, é evidente que a política social é um fenômeno 
contraditório, capaz de atender ao mesmo tempo ao princípio da rentabilidade 
econômica do capital e às necessidades sociais dos cidadãos – dependendo 
de alguns fatores como: classe, grau de desenvolvimento das forças 
produtivas, do nível de organização. 
 

As políticas sociais do Brasil não são tão confiáveis quanto se imagina. O autor 

deixa claro que a inclusão da População em Situação de Rua - PSR é um fenômeno 

contraditório, por ter que atender tanto o princípio da rentabilidade quanto as 

necessidades sociais dos cidadãos. Ou seja, o capital é que determina a se a política 

de Inclusão Social vai ser implementada em larga escala, ou vai continuar sendo feita 

a passos curtos como tem sido na atualidade.  

Quanto à prestação do serviço social, Barroco (1999, 121) declara: 

 
Trabalhar essas perspectivas, com o indivíduo e, principalmente, com o 
coletivo, significa considerar as demandas que emergem da realidade da 
sociedade civil, o que desenvolve a capacidade de articulação política e social 
e promove ações que garantam processos participativos a fim de resgatar e 
consolidar a cidadania. 

 

De acordo com o autor, o assistente social precisa compreender que mediante 

a sua atuação frente a interpretação da realidade em que a demanda está inserida é 

de suma importância que se resgate a questão da cidadania, para que seja promovido 

ações que visem assegurar os direitos da demanda atendida. 

No entanto, para Benevides (2009): 

 
(...) a cidadania e os direitos da cidadania dizem respeito à determinada 
ordem jurídico- política vigente em um Estado ou país, que também define e 
garante quem é cidadão. Assim, não se configuram como direitos universais, 
já que estão inseridos na Constituição de cada nação. Por isso, é possível 
identificar o cidadão brasileiro, o cidadão argentino e definir os direitos e 
deveres desses cidadãos, variáveis de acordo com as determinações de cada 
país. 
 

 

A cidadania e os direitos da cidadania estão relacionados à determinada ordem 

jurídica e política de todos os pais em que o cidadão esteja residindo, estando sujeito 

aos direitos universais por ela estabelecidos. Então, este cidadão deve está sujeito a 

obedecer a leis vigentes deste país por fazer parte da mesma. 
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De acordo com a Constituição de 1988, em seu artigo 1º, declara que: “todos 

os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos”. “Dotados de 

razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de 

fraternidade.”. (BRASIL, 1988). 

Nessa mesma perspectiva, um outro desafio enfrentado no cotidiano do tralho 

do Assistente Social é relacionado a falta de articulação com as políticas sociais.  

 
Outro ponto a ser ressaltado é a importância da inclusão desta Política na 
perspectiva de políticas públicas que concretizem direitos conquistados 
historicamente pelo protagonismo da população-alvo e de seus aliados, 
combatendo injustiças sociais praticadas contra setores pauperizados e 
estigmatizados da população.Trata-se, portanto, do estabelecimento e da 
manutenção da inclusão social, que requerem do Estado a provisão de um 
padrão mínimo de bem-estar, e da garantia perene destes direitos sociais 
(BRASIL, 2008b, p. 6). 

 

Como saliente o Ministério de Desenvolvimento Social (2008) é um grande 

desafio para o profissional do Serviço Social o trabalho de atenção á população em 

situação de rua, visto que de acordo com o MDS a falta de articulação e estrutura dos 

serviços em rede é um agravante na eficiência do atendimento a essa demanda 

devido a burocratização dos acessos aos serviços, o que resulta em medidas 

emergenciais e não emancipativas, resultando dessa maneira no retorno de muitas 

dessas pessoas para o convívio nas ruas. 

Estevão (2013) conclui que: “Não trabalhamos porque queremos resolver os 

problemas do mundo, porque temos dó dos pobres ou por temos vocação do 

sofrimento. Aqui acaba a nossa consciência culpada!”. (ESTEVÃO, 2013, p. 62). O 

autor deixa claro seu ponto de vista com relação ao trabalho desenvolvido pelo 

assistente social, que vai além da expectativa que espera a humanidade. Ele se 

envolve com as questões sociais tendo em vista a garantia dos direitos dos usuários 

quanto a questão da vulnerabilidade, propiciada pela fome e pela miséria, situação 

está em que a demanda estudada no referido trabalho se encontra. Então, garantir o 

mínimo para a sobrevivência dos usuários faz parte dos muitos desafios encontrados 

no cotidiano do Assistente Social.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

No Brasil existem milhares de pessoas vivendo na rua, um grupo misto 

composto por adultos, idosos, crianças e adolescentes que vivem situação de 

vulnerabilidade ocasionada pela fome e miséria, e ficam a sujeitos aos perigos que as 

ruas oferecem.  

Visto que são muitos os fatores que corroboram para este fenômeno, com isso 

a pesquisa nos revela sobre as particularidades do aumento das pessoas em situação 

de vulnerabilidade, frente as expressões da questão social, associadas à pobreza, 

exclusão, o preconceito e a marginalização.  

Assim foi relevante a discussão sobre as políticas de atenção as pessoas em 

situação de rua, contextualizando os avanços conquistados com a promulgação da 

Constituição Federal de 1988, a Carta Cidadã, que visa a ampliação dos direitos 

sociais, tendo a Política de Assistência Social como importante ferramenta para 

garantia de direitos. 

A pesquisa também buscou enfatizar sobre a Proteção Social Especial de 

Média e Alta Complexidade e suas definições, abordando os serviços 

socioassistenciais direcionados à população de sua rua, com os serviços ofertados no 

CREAS no eixo da média e alta complexidade, nos serviços de abordagem de rua 

especializado para pessoas que vive nas ruas e Centro POP. 

Portanto é nesse contexto que está inserido o Assistente Social, sendo um 

profissional mediador do Estado e população, na intervenção dos conflitos que 

ocorrem nos espaços sócios ocupacionais, diante desse quadro complexo há alguns 

desafios que se apresentam no cotidiano do trabalho dos Assistentes Sociais como 

os desafios de interlocução pública do Serviço Social, exigências de profundas 

mudanças no perfil do Assistente Social, passando este à ser comprometido com o 

Projeto Societário e não um mero executor das políticas.  

Assim é necessário que todas as partes envolvidas no caso, família, sociedade, 

Estado, bem como o Assistente Social nos espaços sócios ocupacionais onde está 

inserido busque mais comprometimento com relação à presença de pessoas que 

estão em situação de rua. Quando muitos lutam por uma única causa, as respostas 

encontradas serão, certamente, positivas.  
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