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Introdução 

 

Este relatório tem por objetivo apresentar um levantamento sobre a questão da População em 

Situação de Rua (PSR) e sobre estratégias e soluções encontradas por cidades e instituições 

brasileiras e de outros países visando reduzir ou eliminar essa população, para que possa 

servir como subsidio ao CDL Itaúna (CDL) e Secretaria Municipal de Assistência Social de 

Itaúna (SMAS) para enfrentar a questão na cidade de Itaúna em Minas Gerais. 

A assim chamada, população em situação de rua (PSR), é definida pelo Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) como um grupo populacional heterogêneo constituído por 

pessoas que possuem em comum a garantia da sobrevivência por meio de atividades 

desenvolvidas nas ruas, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a não referência 

de moradia regular. 

A expressão “população em situação de rua engloba uma vasta gama de pessoas em variadas 

situações, tendo em comum o fato de morar ou passar a maior parte do dia na rua. Isso inclui 

pessoas sem moradia, mendigos, pedintes, dependentes químicos e deficientes mentais. 

Nesta situação podem estar indivíduos ou famílias, crianças, jovens, adultos ou idosos. Os 

motivos que levam pessoas a viver na rua são vários sendo que os principais são: violência 

doméstica, desemprego e drogas. 

Trata-se de um problema comum a todas as cidades de médio e grande porte em todos os 

países. Conforme as informações levantadas e apresentadas neste relatório este é um 

problema de difícil solução. Tanto cidades ricas quanto cidades pobres, de grande ou médio 

porte, situadas em países ricos ou pobres, de clima frio ou quente enfrentam grande 

dificuldade em solucionar esse problema, que tem crescido em vários países.  

Este relatório não pretende esgotar o tema. Trata-se apenas de um breve apanhado de 

informações secundárias sobre o assunto. Busca-se apenas levantar subsídios para tomada 

de decisão dos órgãos municipais envolvidos. O relatório está organizado em quatro capítulos 

além dessa introdução: objetivos e justificativa, metodologia, referencial, conclusões e 

recomendações. Algumas recomendações serão apresentadas ao final, mas caberá aos 

destinatários, após a análise deste estudo, ouvir especialistas do setor e decidir sobre as 

melhores alternativas e soluções para a questão.  
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1 Problema, objetivo e justificativa 

 

O problema que ensejou este estudo foi o elevado contingente de pessoas em situação de 

rua a viver em praças e ruas do município de Itaúna e a consequente preocupação da SMAS 

com essas pessoas, além do desconforto, insegurança e insatisfação que causam na 

população residente do município. 

 

Objetivos 

O objetivo desta pesquisa é apresentar um levantamento sobre o problema das populações 

em situação de rua e de soluções aplicadas por cidades ou instituições brasileiras e de outros 

países visando resolver ou minorar o problema, para que possa servir como subsidio ao CDL 

e (SMAS) para enfrentar a questão na cidade de Itaúna. 

 

Justificativa 

O que justifica a pesquisa é a enorme dificuldade de encontrar e implantar soluções eficazes 

para as questões que se apresentam, tanto em relação à humanidade das pessoas nesta 

condição quanto em relação ao desconforto e insegurança causada na população residente. 
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2 Metodologia 

 

Este trabalho é de natureza aplicada e objetivo exploratório e busca conhecimento sobre a 

problemática da população em situação de rua, sobre recomendações a respeito de como 

tratar e melhorar as condições de vida desta população, sobre como eliminar ou reduzir o 

contingente nesta situação e sobre as soluções encontradas em outras cidades do país ou do 

exterior. 

Este estudo baseou-se em análises realizadas a partir do levantamento de informações e 

dados secundários obtidos na internet. O tratamento das informações recolhidas se deu de 

forma qualitativa. 
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3 Referencial 

 

Neste capitulo são apresentadas informações levantadas sobre como a questão da PSR é 

tratada em diversos lugares e por diversas instituições. 

3.1 A população em situação de rua (PSR) 

 

O Decreto Nº 7.053, de 23 dezembro de 2009 que institui a Política Nacional para a População 

em Situação de Rua – PNPR encontra-se a seguinte definição de População em Situação de 

Rua (PSR): 

“O grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os 

vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia 

convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas 

como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem 

como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia 

provisória” 

Segundo relatório do Conselho dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas – 

ONU citado por MDH (2018), a situação de rua é uma crise global que requer uma resposta 

global e urgente, que se traduz na experiência individual de alguns dos membros mais 

vulneráveis da sociedade, caracterizada pelo abandono, desespero, baixa autoestima e 

negação da dignidade, com consequências graves para a saúde e para a vida. O termo 

‘situação de rua’ descreve a carência de moradia, mas também identifica um grupo social.  

A PSR é uma população flutuante que por muitos motivos acaba pernoitando em logradouros 

públicos. Existe uma grande diversidade de pessoas que pernoitam nas ruas. Isso inclui 

pessoas sem moradia, mendigos, pedintes, dependentes químicos, migrantes malsucedidos, 

andarilhos e deficientes mentais. Nesta situação podem estar indivíduos ou famílias, crianças, 

jovens, adultos ou idosos. 

São vários os motivos que levam um individuo ou mesmo uma família a se encontrar em 

situação de rua. Um deles, talvez o principal é a violência doméstica em suas várias formas, 

física ou psicológica, que atinge homens, mulheres, jovens e idosos. Divórcios e 

desentendimentos familiares são motivos comuns que podem levar a situação de rua. 
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Outro motivo são as drogas, muitos dependentes químicos e ou dependentes do álcool 

encontram nos logradouros públicos as formas e a liberdade necessária para manter o vício.  

Uma vez nas ruas, a rotina, muitas vezes leva ao uso de drogas. Entre as mais usadas, estão 

a maconha e o crack, que são as mais baratas, além do álcool. Também aquele que foi para 

as ruas por outros motivos acaba sendo mantida nela pelos efeitos das drogas. 

O desemprego ou mesmo subemprego também podem levar a situação de rua como é o caso 

daqueles que não conseguem gerar renda suficiente para garantir suas necessidades de 

moradia. Esta situação é frequente entre os migrantes e ex-detentos que não são bem-

sucedidos. 

A saúde, ou melhor a falta dela, constitui-se em outro motivo que levam pessoas a viver nas 

ruas. Algumas doenças e deficiências, como a doença mental por exemplo, são responsáveis 

por parte do contingente em situação de rua. O preconceito ou a falta de condições de cuidar 

de deficientes físicos ou mentais, portadores de AIDS, Hanseníase e outras doenças podem 

levar a família a abandonar ou deixar de assistir o indivíduo que poderá acabar em situação 

de rua. 

O reingresso à família não é fácil. A pessoa pode querer voltar para a casa num momento 

melhor, mas vai perdendo a noção de tempo e vai ficando na rua. Muitos vão perdendo o 

contato e os laços com a família. Após um tempo na rua, é preciso fazer um trabalho para 

reintegração ao lar. 

A PSR flutua principalmente em função do nível de emprego e disponibilidade de moradia, 

mas pleno emprego e moradia não resultam no fim da PSR. Morar na rua pode sair mais 

barato em termos financeiros que manter uma residência. No mesmo sentido, morar na rua 

pode trazer maior sensação de liberdade, ainda que falsa, e levar ao abandono do emprego. 

Em pesquisa nacional sobre a população em situação de rua realizada em 2009 pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) – MDS (2018), apontou que entre os motivos 

que levam as pessoas a morar nas ruas, os maiores são: alcoolismo e/ou uso de drogas 

(35,5%), perda de emprego (29,8%) e conflitos familiares (29,1%). 

Morar na rua também está relacionado a uma noção de liberdade proporcionada pela rua, e 

acaba sendo um fator importante para explicar não apenas a saída de casa, mas também as 

razões da permanência na rua. 
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Pesquisas realizadas tanto pelo MDS quanto pelo seu equivalente norte-americano 

Department of Housing and Urban Development (HUD) apontam que a imensa maioria de 

quem vive nas ruas são homens.  

A pesquisa Aprendendo a Contar do MDS mostrou que do total dessa população, 82% é 

masculina. De toda a população masculina, a maioria é jovem: 15,3% são homens na faixa 

etária dos 18 aos 25 anos. A faixa da idade com o maior número de homens em situação de 

rua é a dos 26 aos 35 anos, com 27,1%. 

Já a população feminina representa os outros 18% do total de pessoas que vivem em situação 

de rua. A maioria das mulheres também é jovem e está nas ruas com idade menor do que a 

dos homens: 21,17% delas têm entre 18 e 25 anos e 31,06% têm entre 26 e 35 anos. 

A situação de rua facilmente passa de temporária para permanente. Quase metade da 

população de rua, 48,5%, está há mais de dois anos dormindo nas ruas ou em albergues. 

Além disso, um terço da população total (30%) está nessa condição há 5 anos. 

Ao contrário do que se pode acreditar no senso comum, a maioria dos moradores de rua 

trabalham. Grande parte deles, 70,9%, exerce uma atividade com remuneração e 58,6% 

afirma ter alguma profissão, mesmo que fazendo parte da chamada “economia informal”, na 

qual não há um trabalho fixo, contratação oficial e carteira assinada. As atividades mais 

praticadas por eles são as de: catador de materiais recicláveis (27,5%), “flanelinha” (14,1%), 

trabalhos na construção civil, “pedreiro” (6,3%), entre outras.   

Entre a PSR existe ainda o que se pode chamar de profissionais do setor. São pessoas que 

mesmo possuindo moradia e renda e até família se dispõe a passar o dia ou parte dele nas 

ruas pedindo esmolas e contribuições, as vezes encarando essa condição como emprego.  

Segundo VEJA SP (2016), “Atrás de dinheiro fácil, vale fazer de tudo nas esquinas de São 

Paulo. Vale se fantasiar com uma roupa surrada ou vestir terno e gravata para impressionar”. 

A reportagem constatou o sucesso dessas artimanhas ao acompanhar a rotina de sete 

pessoas que não eram miseráveis, possuíam residência fixa, mas transformaram mendicância 

em profissão às vezes fazendo ponto em mais de um lugar. É um ciclo perverso em que em 

vez de ajudar, quem dá esmola faz da mendicância um trabalho rentável, afirma a matéria. 
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3.2 A população em situação de rua no Brasil 

 

Conforme IPDEA (2016), o Brasil não conta com dados oficiais sobre a população em situação 

de rua. Esta ausência prejudica a implementação de políticas públicas voltadas para este 

contingente e reproduz a invisibilidade social da população de rua no âmbito das políticas 

sociais. 

Existem poucos estudos e levantamentos sobre a PSR no Brasil. Os Censos sobre a PSR 

têm sido realizados por municípios de médio e grande porte e com resultados controversos. 

É grande a dificuldade de realizar Censos nesta área devido à falta de endereço fixo, 

diversidade dos grupos em situação de rua, sua localização, o tempo em instituições e 

albergues, além dos que migram ou que frequentam diversos municípios, chegando às vezes 

a possuir moradia ainda que precária em um município e passa o dia nas ruas de outra cidade. 

Entre as dificuldades, está evitar que a mesma pessoa seja contada mais de uma vez, o que 

requer conhecimento mais detalhado da região por parte do pesquisador. Essas dificuldades, 

devido a suas naturezas, não são restritas ao Brasil.  

Existe também certa sazonalidade na PSR que frequentemente é variável ao longo do ano. 

Assim, a época em que se realiza o Censo também pode influenciar no resultado. 

O I Censo e Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua foram realizados em 

2008 pelo Ministério do Desenvolvimento Social. Foram apuradas 31.922 pessoas em 

situação de rua distribuídas nas 71 cidades em que o levantamento foi realizado. Foi, portanto, 

um censo parcial. 

A demanda por uma pesquisa e contagem nacional oficial desse público, prevista no decreto 

de 2009, vem sendo solicitada desde 2010. Porém, dadas as dificuldades logísticas de 

realização de censos com PSR o IBGE tem se negado a considerar essa população em seus 

Censos. Atualmente há um movimento na área da Justiça Federal para incluir a PSR no 

próximo Censo do IGBGE em 2020. 

Entretanto, segundo MDH (2018), o IBGE chegou a realizar uma pesquisa piloto no município 

do Rio de Janeiro. Após esse teste, o IBGE avaliou que ‘dificilmente terá condições 

operacionais para conduzir uma pesquisa desse porte abrangendo todo território nacional’ por  
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questões de infraestrutura geral, capacitação dos entrevistadores, alto custo da pesquisa e 

disseminação da metodologia. 

Diante das dificuldades apresentadas pelo IBGE, o IPEA apresentou em 2016 como 

alternativa um estudo da estimativa desse público baseado nos dados do Cadastro Único e 

do Censo do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 2016. Esse levantamento chegou 

ao total de 101.854 pessoas em situação de rua no Brasil.  

Percebe-se, comparando com o I Censo de 2008, o grande e preocupante salto na PSR do 

Brasil nos últimos anos. Este salto ocorreu justamente no período em que aumentou a 

preocupação e as ações de apoio a esta população. 

Segundo o Censo do IPEA 2016, os grandes municípios abrigavam, naquele ano, a maior 

parte dessa população. Das 101.854 pessoas em situação de rua, 40,1% estavam em 

municípios com mais de 900 mil habitantes e 77,02% habitavam municípios com mais de 100 

mil pessoas. Já nos municípios menores, com até 10 mil habitantes, a porcentagem era bem 

menor: apenas 6,63%. equivalentes a 6.753 pessoas distribuídas por 2449 municípios. 

Já nos municípios com população entre 10 mil e 100 mil habitantes, o caso de Itaúna, havia 

cerca de 16,35% das pessoas em situação de rua levantadas pelo IPEA 2016, o que equivale 

a 16.653 pessoas. Considerando que são 2809 municípios nesta condição, haveria cerca de 

seis pessoas por município em média nesta faixa de população. 

Fica evidente pelos números acima que a PSR se concentra fortemente nos municípios mais 

populosos. 

Em Belo Horizonte o primeiro Censo de População de Rua ocorreu em 1998 quando apontou-

se 1120 pessoas nesta condição. O segundo em 2005 apontou 1239 pessoas. O terceiro 

Censo realizado em 2013 apurou uma PSR de 1827 pessoas, entre crianças e adultos.  

Já em 2017 o número apurado deu também um salto. Conforme o GLOBO (2018), para 

levantar o tamanho da PSR a Secretaria Municipal de Políticas Sociais tomou como base os 

dados do Cadastro Único da Assistência Social. Nele, as pessoas se declaram em situação 

de rua e tem direitos a benefícios do governo federal, como o bolsa-família e outros. 

Metodologia semelhante a adotada pelo IPEA. Neste levantamento a PSR saltou para 4500 

pessoas. Um preocupante aumento de 246%, embora as metodologias tenham sido diferentes  
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entre as quatro pesquisas. A maior parte da PSR, no estudo de BH, é composta de homens, 

com idade entre 25 e 50 anos e ensino fundamental. 

Pode-se atribuir este aumento da PSR à metodologia empregada recentemente nos três 

exemplos citados, pois foram feitas com base no Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal. Neste cadastro a pessoa pode se cadastrar voluntariamente e alegar ser 

moradora de rua e com isso obter certos benefícios. Tal situação pode induzir ao 

cadastramento errôneo e inflar a PSR. 

Por outro lado, mesmo desconsiderando um eventual percentual de fraudes resulta que o 

aumento na PSR foi considerável, levantando dúvidas sobre a eficácia dos programas sociais 

postos em prática nas últimas décadas. 

Já a Prefeitura de São Paulo faz levantamentos a cada três anos, realizados pela Fundação 

Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe). O último, FIPE (2015), foi divulgado em 2016 e 

identificou 15.905 pessoas vivendo em situação de rua na capital paulista, um número 10% 

maior do que o apurado quatro anos antes, quando foram computadas 14.478 pessoas 

nessas condições. 

No município de São Paulo estima-se que a população de rua tenha crescido a uma taxa de 

2,56% ao ano (a.a.) entre 2009 e 2015 (Fipe, 2015). 

Um estudo realizado pela Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social 

(SMADS) aponta que 71% da população em situação de rua paulistana é composta por 

migrantes, vindos do interior de São Paulo ou de outros estados. 

Com a crise econômica que o país enfrenta e a alta do desemprego, muitas famílias não têm 

condições de pagar os altos aluguéis cobrados em cidades como São Paulo. E para não 

viverem nas ruas optam por prédios ocupados. Nestes espaços, elas se sentem mais seguras, 

por terem um teto e algum grau (normalmente mínimo) de infraestrutura, como eletricidade. 

Apesar de apresentarem condições melhores do que as ruas, esses prédios apresentam os 

seus próprios perigos, como o risco elevado de panes elétricas 

Esta situação apontada em SP repete-se por muitas cidades do país.  

Uma conclusão interessante apontada pelo IPEA (2016 é que municípios de maior porte 

tendem a ter, proporcionalmente, mais pessoas em situação de rua que municípios pequenos. 
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O fator explicativo mais importante desse fenômeno é o número de habitantes do município. 

Quanto maior o município, maior a tendência deste de ter moradores de rua. Outro fator 

explicativo é o grau de centralidade e dinamismo do município. Um município central tende a 

atrair PSR de seus municípios satélites da mesma forma que atrai trabalhadores. 
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3.3 A população em situação de rua no ocidente 

 

Embora a PSR seja um fenômeno mundial ocorrendo em praticamente todos os países, na 

pesquisa realizada encontrou-se apenas informações sobre países do ocidente, 

provavelmente em função do idioma e pelo mecanismo de busca utilizado. Assim, os dados e 

informações a seguir se referem a países do ocidente. 

A nomenclatura para PSR varia de um país para outro. Em muitos países são referidos como 

”homelessness”, ou seja, pessoas sem moradia ou desabrigados. Esse conceito inclui 

pessoas que dormem na rua e ou abrigos.  

Nos Estado Unidos o Departamento de Desenvolvimento da Habitação e Urbanismo (HUD) 

realiza todos os anos um impressionante levantamento da PSR sintetizado no Relatório Anual 

de Avaliação da População de Rua para o Congresso (Annual Homeless Assessment Report 

to Congress - AHAR). Este levantamento chamado Point-inTime (PIT), oferece um 

instantâneo da PSR - tanto abrigados quanto desabrigados - em uma única noite. As 

contagens são realizadas em uma única noite dos últimos 10 dias de janeiro a cada ano. 

Em uma única noite em janeiro de 2017 o AHAR (2017) apurou que: 

• 553.742 pessoas estavam passando falta de moradia nos Estados Unidos. 

• A maioria (65% ou 360.867 pessoas) estava hospedada em abrigos de emergência 

ou habitação de transição programas, enquanto 35% (192.875 pessoas) estavam 

hospedados em locais não protegidos, ou seja, em ruas, praças e edifícios 

abandonados. 

• Duas em cada três pessoas sem-abrigo (67%) eram adultos em agregados familiares 

sem filhos. Os 33% restantes das pessoas que vivem sem-abrigo faziam parte de uma 

família. 

• Para cada 10.000 pessoas nos Estados Unidos, 17 estavam experimentando falta de 

moradia. A titulo de comparação a situação no Brasil tomando-se como referência a 

pesquisa do IPEA é bem melhor: 5 em cada 10000 estão em situação de rua. No Brasil 

não se faz distinção entre abrigados e desabrigados. 
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• O estado mais rico dos EUA, a Califórnia, contava em 2017 com uma PSR de 134.278 

seguido do estado de Nova York com 89.503, considerando abrigados e desabrigados.  

Conforme EndHomelessness (2018). há estados como New York em que a taxa dos que 

vivem em situação de rua ou em abrigos provisórios chega a 43, no Havaí chega a 50.  

As causas do elevado número da PSR são as mesmas apontadas no Brasil: violência 

doméstica, problemas de saúde, drogas, dificuldade para adquirir ou manter uma moradia, 

acrescidas de desigualdade racial e veteranos de guerra.  

Uma boa notícia é que a PSR norte-americana tem caído nos últimos 10 anos, como mostra 

a FIGURA 1. 

 

Figura 1- População em situação de rua nos EUA de 2007 a 2017 
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A falta de moradia é um problema significativo em quase todos os países. A FIGURA 2 mostra 

o número de pessoas sem moradia a cada 100.000 habitantes em alguns países por volta de 

2013, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

organização que congrega o grupo de países ricos. Este indicador inclui moradores de rua e 

pessoas que dormem em abrigos. 

 

Observa-se que o problema da PSR é grande e atinge países muito ricos e desenvolvidos. 

Quando se compara com a mesma estatística no Brasil, cujo número é 49 conforme IPEA 

(2016), percebe-se que a estatística brasileira provavelmente está subestimada, pois a 

população brasileira é muitas vezes maior que a da Espanha e Portugal e, portanto, não é 

provável que tenha uma PSR do mesmo tamanho. 

  

No Reino Unido, cerca de 1 em cada 13 adultos relatam ter dormido pelo menos uma vez nas 

ruas ou em um abrigo durante a vida. A FIGURA 3 mostra o percentual de pessoas de cinco 

países que disseram ter dormido na rua ou em um abrigo pelo menos uma noite na vida 

 

Figura 2 - Número de pessoas desabrigadas a cada 100 mil habitantes 
Fonte: OURWORLDINDATA (2013) 
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Londres, Berlim, Paris e outras grandes cidades dos países mais prósperos da Europa tentam, 

sem sucesso, conter ou reduzir o número de PSR em suas ruas. A cena de pessoas 

desabrigadas dormindo nas ruas ainda faz parte do cotidiano destas sociedades que, apesar 

de terem sistemas de bem-estar social robustos, não conseguem tirar das ruas e reintegrar 

os sem-teto na sociedade 

 

 

  

Figura 3- % de pessoas que disseram ter dormido na rua ou em abrigo pelo 
menos uma vez na vida 

Fonte: OURWORLDINDATA (2013) 
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3.4 Políticas públicas e instituições responsáveis pela PSR no Brasil 

 

As políticas públicas são de responsabilidade do governo federal, dos estados e dos 

municípios brasileiros quanto à assistência social para a população em situação de rua no 

país. As garantias constitucionais de dignidade da pessoa humana e do direito à moradia já 

colocariam essa responsabilidade ao Estado, mas também foram feitas leis específicas para 

essa população.   

A principal política pública para a PSR no Brasil é Política Nacional para População em 

Situação de Rua - PNPR, instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, para 

assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as 

diversas políticas públicas desenvolvidas pelos nove ministérios que o compõem.  

A PNPR criou determinações, como a capacitação de profissionais do direito, a oferta de 

serviços de assistência social, a inclusão da população na intermediação de empregos, a 

criação de alternativas de moradia, entre muitas outras. Pela PNPR o Governo Federal 

ajudará a financiar os projetos e serviços apenas em municípios com população superior a 

100 mil habitantes ou municípios com mais 50 mil habitantes que integrem regiões 

metropolitanas. 

A execução das políticas públicas na área da assistência social fica a cargo do Ministério do 

Desenvolvimento Social (MDS) e do Ministério dos Direitos Humanos (MDH). 

O Ministério dos Direitos Humanos (MDH) tem como missão acompanhar, desenvolver, 

avaliar e monitorar a PNPR. Tal missão é executada pela Secretaria Nacional de Cidadania 

(SNC), em sua Coordenação-Geral dos Direitos da População em Situação de Rua 

(CGPOPRUA), cujas atribuições incluem, entre outras: 

• Coordenar as ações e medidas governamentais referentes à população em situação 

de rua; 

• Coordenar a produção, a sistematização e a difusão das informações relativas à 

população em situação de rua; 

• Avaliar e monitorar as ações dos ministérios acerca da população em situação de rua; 

• Coordenar o Comitê Intersetorial de Acompanhamento da Política Nacional para a 

População de Rua (CIAMP-Rua). 
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• A PNPR instituiu o Comitê intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da 

Política Nacional para População em Situação de Rua – CIAMP. O Comitê foi instalado 

a partir da publicação do Decreto 7053/2009, com a função de avaliar e monitorar as 

políticas públicas voltadas para a população em situação de rua. 

Conforme MDS (2018), outras instituições públicas de assistência social também podem atuar 

com a PSR e estão listadas a seguir juntamente com seus objetivos e serviços prestados, 

público alvo e formas de acesso.  

 

3.4.1 Centro POP - Centro de Referência Especializado para População em 

Situação de Rua 

É uma unidade pública voltada para o atendimento especializado à população em situação de 

rua. Deve ofertar, obrigatoriamente, o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua, que 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. 

Serviços ofertados 

A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço Especializado para Pessoas em Situação 

de Rua. Também pode ofertar o Serviço Especializado em Abordagem Social. 

O Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua tem por objetivos: 

• Possibilitar condições de acolhida (atendimento inicial que identifica as necessidades 

do cidadão) na rede socioassistencial; 
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• Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas da 

pessoa em situação de rua; 

• Contribuir para resgatar e preservar a integridade e a autonomia da população em 

situação de rua; 

• Promover ações para reintegrar a pessoa em situação de rua à família e à 

comunidade. al e de alimentação. 

Público Atendido 

São jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou 

sobrevivência. Destaca-se que crianças e adolescentes podem ser atendidos pelo Serviço 

somente quando estiverem em situação de rua acompanhados de familiar ou pessoa 

responsável. 

Formas de Acesso 

O serviço pode ser acessado de forma espontânea pela pessoa em situação de rua, a 

qualquer momento. Pode também ser acessado por encaminhamento do Serviço 

Especializado em Abordagem Social, por outros serviços da assistência social ou de outra 

política públicas e por órgãos do Sistema Judiciário. 

 

3.4.2 CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. 

O CRAS é a porta de entrada da Assistência Social. É um local público, localizado 

prioritariamente em áreas de maior vulnerabilidade social, onde são oferecidos os serviços de 

Assistência Social, com o objetivo de fortalecer a convivência com a família e com a 

comunidade. 

A partir do adequado conhecimento do território, o CRAS promove a organização e articulação 

das unidades da rede socioassistencial e de outras políticas. Assim, possibilita o acesso da 

população aos serviços, benefícios e projetos de assistência social, se tornando uma 

referência para a população local e para os serviços setoriais. 

Conhecendo o território, a equipe do CRAS pode apoiar ações comunitárias, por meio de 

palestras, campanhas e eventos, atuando junto à comunidade na construção de soluções para 

o enfrentamento de problemas comuns, como falta de acessibilidade, violência no bairro,  
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trabalho infantil, falta de transporte, baixa qualidade na oferta de serviços, ausência de 

espaços de lazer, cultural, entre outros. 

Serviços ofertados 

O CRAS oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) e o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). No CRAS, os cidadãos também são 

orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal. 

Público Atendido 

Famílias e indivíduos em situação grave desproteção, pessoas com deficiência, idosos, 

crianças retiradas do trabalho infantil, pessoas inseridas no Cadastro Único, beneficiários do 

Programa Bolsa Família e do Benefício de Prestação Continuada (BPC), entre outros. 

Formas de Acesso 

Basta procurar uma unidade do CRAS. Nas regiões de difícil acesso, como no caso das 

comunidades ribeirinhas, indígenas, rurais, quilombolas, e outras, o CRAS tem as chamadas 

“Equipe Volante”, que realizam a busca ativa. O deslocamento destas equipes é realizado por 

meio de carros ou das Lanchas da Assistência Social. 

 

3.4.3 CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

Conforme MDS (2018), o CREAS é uma unidade pública da política de Assistência Social 

onde são atendidas famílias e pessoas que estão em situação de risco social ou tiveram seus 

direitos violados. 

Serviços ofertados 

A unidade deve, obrigatoriamente, ofertar o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado 

a Famílias e Indivíduos (PAEFI), podendo ofertar outros serviços, como Abordagem Social e 

Serviço para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas famílias. É unidade de oferta ainda do 

serviço de Medidas Socioeducativas em Meio Aberto. 
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Além de orientar e encaminhar os cidadãos para os serviços da assistência social ou demais 

serviços públicos existentes no município, no CREAS também se oferece informações, 

orientação jurídica, apoio à família, apoio no acesso à documentação pessoal e estimula a 

mobilização comunitária. 

Público Atendido 

O CREAS é voltado para atender famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social, 

com violação de direitos, como: violência física, psicológica e negligência; violência sexual; 

afastamento do convívio familiar devido à aplicação de medida de proteção; situação de rua; 

abandono; trabalho infantil; discriminação por orientação sexual e/ou raça/etnia; 

descumprimento de condicionalidades do Programa Bolsa Família em decorrência de violação 

de direitos; cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto de Liberdade Assistida 

e de Prestação de Serviços à Comunidade por adolescentes, entre outras. 

 

3.4.4 Centro-Dia de Referência para Pessoa com Deficiência 

O Centro-Dia de Referência é uma unidade pública especializada que atende jovens e adultos 

com deficiência que não têm autonomia e dependem de outras pessoas. As famílias dessas 

pessoas também são atendidas no Centro-Dia. 

Nesta unidade são desenvolvidas atividades que permitam a convivência em grupo; cuidados 

pessoais; fortalecimento das relações sociais; apoio e orientação aos cuidadores familiares; 

acesso a outros serviços e a tecnologias que proporcionam autonomia e convivência. 

O Centro-Dia oferece atenção integral à pessoa com deficiência em situação de dependência 

durante o dia e, ao mesmo tempo, serve de apoio às famílias e aos cuidadores familiares na 

diminuição do estresse decorrente dos cuidados prolongados na família. É, portanto, uma 

alternativa coletiva de cuidados pessoais, complementar aos cuidados das famílias. 

Serviços Oferecidos 

A unidade deve, obrigatoriamente, oferecer o Serviço de Proteção Social Especial para 

Pessoas com Deficiência e suas famílias. 

Público Atendido 
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Pessoas com deficiência entre 18 e 59 anos, com dependência, ou seja, que necessitam de 

cuidados de outras pessoas para realizar atividades básicas diárias, e que tenham tido seus 

direitos violados. Também são atendidos cuidadores e familiares. 

Formas de Acesso 

O cidadão pode procurar um Centro-Dia ou também pode ser encaminhado à unidade por 

meio da busca ativa, de outros serviços da Assistência Social, de outras políticas públicas e 

por órgãos do Sistema de Garantia de Direitos, como o Ministério Público. 

 

3.4.5 Serviço Especializado em Abordagem Social 

O Serviço Especializado em Abordagem Social é um serviço do Ministério do 

Desenvolvimento Social, ofertado de forma continuada e programada, com a finalidade de 

assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique nos territórios a 

incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, 

dentre outras. Nessa direção, o serviço oferta atendimento a crianças, adolescentes, jovens, 

adultos, idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou 

sobrevivência. 

São considerados como espaço de desenvolvimento de suas ações, praças, entroncamento 

de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais de 

intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e 

outros. 

O Serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover o acesso do 

indivíduo ou família à rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas, na 

perspectiva da garantia dos direitos. Pode ser ofertado tanto no CREAS como em unidade 

específica a ele referenciada. 

 

3.4.6 Serviço de Acolhimento Institucional 

Serviço de Acolhimento Institucional (Abrigo Institucional e Casa de Passagem) e o Serviço 

de Acolhimento em República (Repúblicas) são serviços que integram a Proteção Social  
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Especial de Alta Complexidade do SUAS, executados pelo Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome. A especificidade desses serviços está na oferta de atendimento 

integral que garanta condições de estadia, convívio e endereço de referência, para acolher 

com privacidade pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração, ausência 

de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento. 

A organização dos diferentes Serviços de Acolhimento para Pessoas Adultas e Famílias em 

Situação de Rua tem como objetivo principal atender de forma qualificada e personalizada de 

modo a promover a construção conjunta com o usuário do seu processo de saída das ruas, 

com dignidade e respeito a sua vontade e nível de autonomia. 

 

3.4.7 Consultórios na rua 

O Consultório na Rua é uma proposta do Ministério da Saúde que procura ampliar o acesso 

da população em situação de rua e ofertar, de maneira mais oportuna, atenção integral à 

saúde, por meio das equipes e serviços da atenção básica.  

As equipes de Consultórios na Rua (eCR) devem realizar as atividades de forma itinerante e, 

quando necessário, utilizar as instalações das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do território, 

desenvolvendo ações em parceria com as equipes dessas unidades, e devem cumprir carga 

horária mínima semanal de 30 horas. O horário de funcionamento deve se adequar às 

demandas das pessoas em situação de rua, podendo ocorrer em período diurno e/ou noturno, 

em todos os dias da semana.  

As equipes poderão ser compostas pelos seguintes profissionais de saúde: enfermeiro; 

psicólogo; assistente social; terapeuta ocupacional; médico; agente social; técnico ou auxiliar 

de enfermagem; técnico em saúde bucal.  

De acordo com a Portaria N° 122, de 25 de janeiro de 2012, as eCR terão acesso a processos 

de educação permanente, contemplando a abordagem das diferentes necessidades de saúde 

da população em situação de rua, bem como o desenvolvimento de competências para a 

prática da redução de danos. 

São equipes multiprofissionais que podem se organizar em três modalidades, o que definirá 

os recursos financeiros a serem destinados, conforme observado a seguir: 
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Modalidade I – equipe formada minimamente por 4 (quatro) profissionais, sendo 2 (dois) 

profissionais de nível superior e 2 (dois) de nível médio; 

Modalidade II – equipe formada minimamente por 6 (seis) profissionais, sendo 3 (três) de nível 

superior e 3 (três) de nível médio; 

Modalidade III – equipe da Modalidade II acrescida de um profissional médico. 

 

3.4.8 Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego – 

PRONATEC POP RUA  

No âmbito do Ministério da Educação existe o Pronatec Pop Rua é parte das ações do 

Ministério da Educação e tem como finalidade assegurar a oportunidade de qualificação 

profissional às pessoas em situação de rua identificadas pelos órgãos estaduais, distrital e 

municipais que desenvolvem políticas e ações destinadas a esse público, objetivando a sua 

inserção no mercado de trabalho.  

Podem ser unidades demandantes os órgãos estaduais, distrital e municipais que 

desenvolvem políticas e ações destinadas à população em situação de rua, os quais devem 

observar os termos do termo de adesão a ser celebrado com o MDH.  

 Os cursos do Pronatec Pop Rua devem ser adequados ao perfil da população em situação 

de rua, objetivando a sua inserção no mercado de trabalho, a partir do levantamento de 

demanda realizado pelas unidades demandantes. 

3.4.9 Secretaria Nacional de Economia Solidária - SENAES - Economia 

Solidária  

O MDS seleciona projetos que tornem mais eficaz o fomento às iniciativas de inclusão 

socioeconômica da População em Situação de Rua por meio de empreendimentos 

econômicos solidários, com vistas à superação da pobreza extrema, no âmbito do Plano Brasil 

Sem Miséria.  

O objetivo da Economia Solidaria é a inclusão socioeconômica da PSR, visando ampliação 

das ações de prevenção e de redução da vulnerabilidade da população de rua, sobretudo às 

situações de violência física. Isso se dará com a criação de oportunidades de inclusão  
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socioprodutiva e de autonomia socioeconômica com a oferta de equipamentos, de serviços 

públicos, espaços de convivência, entre outros. 

 

3.4.10 Cadastro Único População em situação de rua  

Em consonância com a PNPR o MDS vem adotando procedimentos de inclusão da população 

de rua no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), uma 

iniciativa que deve auxiliar na formulação de políticas específicas para essa população, 

funcionando como um mapeamento da PSR, e promover o acesso aos programas sociais nas 

três esferas de governo. 

Abaixo está a relação dos principais programas federais usuários do Cadastro Único. A 

inclusão prévia no Cadastro Único é condição para participar dos programas listados a seguir. 

• Programa Bolsa Família  

• Benefício de Prestação Continuada 

• Tarifa Social de Energia Elétrica 

• Programa Minha Casa Minha Vida 

• Carteira do Idoso 

• Aposentadoria para Pessoas de Baixa Renda 

• Telefone Popular 

• Isenção de Pagamento de Taxa de Inscrição em Concursos Públicos 

• Programas Cisternas 

• Água para todos 

• Bolsa Verde (Programa de Apoio à Conservação Ambiental) 

• Bolsa Estiagem  

• Programa de Fomento às Atividades Produtivas Rurais/ Assistência Técnica e 

Extensão Rural 

• Programa Nacional de Reforma Agrária 

• Programa Nacional de Crédito Fundiário 

• Crédito Instalação  

• Carta Social  

• Serviços Assistenciais 

• Programa Brasil Alfabetizado 

• Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (Peti) 

• Identidade Jovem (ID Jovem) 
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• ENEM 

• PRONATEC 

 

O Cadastro Único identifica quem são e como vivem as pessoas e famílias brasileiras de baixa 

renda. 

Podem ser cadastradas as famílias: 

Que ganham até meio salário mínimo por pessoa; 

Que ganham até 3 salários mínimos de renda mensal total; 

Que tenham renda acima desse valor e busquem participar de programa social que 
utilize o Cadastro. 

Pessoas em Situação de rua 

 

A inscrição no Cadastro único pode ser feita em uma das seguintes instituições: 

Centro POP - Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua;  

CREAS - Centro de Referência Especializado de Assistência Social;  

CRAS - Centro de Referência de Assistência Social. 
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3.5 Experiências e Recomendações sobre a PSR  

 

Neste capítulo serão descritas experiências e recomendações de instituições que lidam com 

a questão da PSR, no Brasil e no exterior. Essas experiências foram encontradas na pesquisa 

secundária e não esgotam o leque de opções e ações testadas e ou recomendadas em todo 

o mundo. 

A primeira recomendação apontada pelas diversas instituições pesquisadas no Brasil e no 

exterior é mapear e quantificar a PSR.  

Neste sentido a recomendação do MDS e MDH é o cadastramento da PSR no Cadastro único, 

dessa forma poderiam ser quantificados e mapeados. Além disso, somente a partir dai as 

pessoas em situação de rua poderiam requer benefícios do Sistema de Assistência Social 

brasileiro - SUAS. 

Também o IPEA alerta também para a necessidade de a população que vive nas ruas ser 

incorporada ao Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e, assim, obter acesso à 

transferência de renda e habitação, por exemplo. Apenas 47,1% da população de rua 

estimada estava cadastrada em 2015. 

Conforme COLABORA (2018), Carla Beatriz Nunes Maia, do Núcleo de Defesa dos Direitos 

Humanos (Nudedh) da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro afirma que “a atividade 

de vigilância socioassistencial deveria vir acompanhada de um maior esforço de incorporação 

deste grupo no Cadastro Único para Programas Sociais, de forma que se ampliasse o acesso 

da população em situação de rua às políticas públicas, tais como transferência de renda, 

inclusão produtiva. e habitação, de maneira conjugada à ampliação do conhecimento acerca 

do perfil deste público prioritário às ações de desenvolvimento social”. 

Carla Maia ainda afirmou que ações que realmente alcançam resultados expressivos 

atualmente são as de comunidades terapêuticas ligadas ou não a igreja, que tratam a 

dependência química, mas não têm a abrangência necessária: Em relação aos abrigos disse 

que estão aquém do que se pode entender como um local de reinserção social, haja vista que 

a população em situação de rua tem demandas específicas, como comprometimentos 

emocionais e psíquicos. 
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I Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua, realizado em setembro de 2005, 

indicou como ação prioritária a realização de estudos que possam quantificar e permitir a 

caracterização socioeconômica da PSR de modo a orientar a elaboração e a implementação 

de políticas públicas direcionadas a esse público. 

VEJA SP A prefeitura considera a campanha “Não dê esmola, dê futuro” a melhor forma de 

combater a mendicância, com foco na exploração do trabalho infantil. Firmou há quatro anos 

parcerias com setenta empresas, responsáveis pela produção do material publicitário. Entre 

elas o Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo lançou a cartilha “Uma 

ação que vale um milhão”, com informações sobre como doar parte do Imposto de Renda 

devido para associações assistenciais. 

Segundo VEJA SP (2016), em Uberlândia (MG), o promotor Marco Aurélio Nogueira tomou 

uma atitude inédita. Contabilizou 836 pessoas que pediam dinheiro nas ruas sem precisar e 

as processou por “perturbação da tranquilidade”, contravenção com pena prevista de quinze 

dias a dois meses de detenção. “O objetivo não era prender ninguém, mas inibir os farsantes, 

o que conseguimos fichando essas pessoas na delegacia.” Pesquisa feita na cidade em 2005 

apontou que 93% dos 2090 pedintes abordados não necessitavam de esmola para viver. 

“Encontramos gente ganhando 1800 reais por mês”, lembra Nogueira. A ação funcionou, 

segundo a revista. 

A PNPR propõe através do Centro POP oferecer o Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua tem por objetivos: Possibilitar condições de acolhida (atendimento inicial que 

identifica as necessidades do cidadão) na rede socioassistencial; Contribuir para a construção 

de novos projetos de vida, respeitando as escolhas da pessoa em situação de rua; Contribuir 

para resgatar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação de rua; 

Promover ações para reintegrar a pessoa em situação de rua à família e à comunidade. al e 

de alimentação. Como foi explicado no tópico 3.4. 

Em São Paulo foi criado foi criado o Programa Operação Trabalho PopRua, que visa a 

fornecer emprego à população de rua e um acompanhamento individual de cada participante. 

Por quatro horas de atividades diárias, os moradores de rua recebem uma bolsa de R$ 615,88 

mensalmente. Algumas das atividades são: a criação de hortas e viveiros urbanos, oficinas 

sobre alimentação, cultura e direitos humanos, oficinas de fotografia, jardinagem, pintura de 

obras e eletricidade. 
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Segundo ENDHOMELESSNESS (2018), a Aliança Nacional para o Fim das Pessoas Sem 

Moradia, organização norte-americana, é necessária uma abordagem coordenada em toda a 

comunidade para fornecer serviços, moradia e programas a essa população. 

Afirma também, que a solução para a falta de moradia é simples - moradia. O realojamento 

rápido seria uma intervenção projetada para conectar rapidamente pessoas a residências e 

serviços. Às vezes, as pessoas precisam de assistência de locação de longo prazo e serviços 

para obter estabilidade. Habitação permanente de apoio é uma solução comprovada para a 

falta de moradia para os mais vulneráveis. 

Para a organização norte americana é necessário um sistema eficaz de resposta a crises para 

ajudar as pessoas a saírem rapidamente da falta de moradia. Defende também que, 

programas destinados a ajudar as pessoas de baixa renda a aumentar sua renda são 

fundamentais para apoiar a estabilidade da moradia. 

Muitos países apresentam soluções de moradia temporárias e condicionais aos moradores 

de rua. Nesta direção destaca-se o exemplo da Finlândia que, Segundo BBC (2018), seria o 

primeiro país a erradicar a PSR através de programas habitacionais em que as habitações 

oferecidas à PSR são permanentes sem impor condições. O governo finlandês concede ainda 

assistência social para ajudar a lidar com questões como o vicio em drogas e desemprego. 

O governo finlandês acredita que o investimento em moradias permanentes é eficaz e 

compensa considerando todos os demais investimentos e custos sociais que são evitados. 

Segundo ENDHOMELESSNESS (2018), nos Estados Unidos existem várias políticas que 

lidam com a falta de moradia. Em 1980, o governo começou a enviar fundos para pessoas 

que estão desabrigadas, mas somente em 1984 que abrigos foram construídos para 

acomodar e alimentar a PSR. Em 1987 o problema com a falta de moradia tornou-se 

conhecido como um enorme problema social. Mais tarde o governo George W. Bush 

estabeleceu uma meta nacional de acabar com a falta de moradia crônica em dez anos, até 

2012 com a iniciativa "Acabar com os desabrigados crônicos por meio do emprego e da 

moradia". O governo norte-americano também ajuda as famílias sem moradia concedendo 

bolsas e vouchers. Os vouchers estão disponíveis para as famílias mais necessitadas, que os 

utilizam para pagar pela habitação encontrada no mercado privado. 
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No mesmo sentido o MDH está propondo alterações na PNPR de 2009 dando ênfase agora 

no acesso à moradia. A ideia é propor mudanças na concepção e na metodologia de 

atendimento a esses indivíduos, dando foco às ações voltadas a habitação, trabalho e 

emancipação dessas pessoas, em uma adaptação do modelo “Housing First” (Moradia 

Primeiro) adotado em vários países. 

Nessa nova proposta as políticas de habitação, trabalho, assistência social e saúde para a 

emancipação das pessoas, passam a ser o foco das ações, fazendo assim a transição do 

modelo assistencialista para um modelo adaptado às realidades brasileiras referenciado no 

modelo Housing First (Moradia Primeiro), que pressupõe resultados efetivos de saída das 

ruas e redução de custos para a administração pública. 

Na lógica desse modelo, primeiramente e necessariamente a pessoa acessa a moradia e ao 

longo do tempo vai acessando os demais serviços de apoio de forma a garantir que ela 

permaneça na moradia, evitando assim que volte à situação de rua. 

Nos casos implementados do Housing First o percentual de pessoas que entram no projeto e 

após dois anos permanecem na mesma moradia é de 80%. Atualmente há iniciativas de 

Housing First implementadas nos E.U.A, no Canadá, no Japão e em pelo menos 20 países 

da União Europeia, em diferentes níveis e arranjos de implementação. 
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4 Conclusões e recomendações 

 

Neste capítulo serão apresentadas as conclusões sobre a pesquisa realizada neste estudo e 

serão feitas algumas recomendações. 

O problema de população em situação de rua é mundial e ocorre com em todos os países. 

Pelas pesquisas empreendidas no presente estudo observou-se que o problema parece ser 

maior nos países mais ricos e é certamente grande nos países e cidades mais populosas. 

O tamanho da PSR depende do tamanho e população geral do município/cidade e também 

do dinamismo econômico. Quanto maior a população de uma cidade maior será o número de 

pessoas em situação de rua. O dinamismo econômico de uma cidade também atrai moradores 

de rua, uma vez que nestas cidades certamente obterão mais recursos para sobreviver e 

serão melhor atendidos pelos programas de assistência sociais. 

São vários os motivos que levam um indivíduo ou mesmo uma família a se encontrar em 

situação de rua. O principal deles talvez sejam a violência doméstica em suas várias formas, 

física ou psicológica, que atinge homens, mulheres, jovens e idosos. O divórcio está entre os 

motivos significativos ao lado do vício em drogas e álcool, embora esses vícios possam ser 

adquiridos depois de algum tempo nas ruas. Álcool, maconha e crack são as drogas mais 

comuns por serem mais baratas. A falta de saúde também é motivo para morar nas ruas em 

especial as doenças mentais e deficiências físicas, além de outras. 

O desemprego ou mesmo subemprego também podem levar a situação de rua como é o caso 

daqueles que não conseguem gerar renda suficiente para garantir suas necessidades de 

moradia. Esta situação é frequente entre os migrantes e ex-detentos que não são bem-

sucedidos. Nos estados Unidos e outros países entre os motivos para ir morar na rua deve-

se acrescer a desigualdade racial e veteranos de guerra.  

O reingresso do morador de rua à família é fácil difícil e requer um trabalho especial. A pessoa 

pode querer voltar para a casa num momento melhor, mas perde a noção de tempo e acaba 

permanecendo na rua. Muitos perdem o contato e os laços com a família. Além disso, 

morando nas ruas tem-se liberdade de vida para fazer o que quer e o que pensa sem 

compromisso nem responsabilidade com nada e isto reforça o desejo de permanecer nas 

ruas. 
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Não existe solução imediata para um problema tão complexo como a situação de rua, visto 

que para uma pessoa chegar nessa condição passa por várias experiências marcantes e 

individuais, além de serem diferentes de pessoa para pessoa. 

No Brasil existe uma política nacional para a PSR. Trata-se da Política Nacional para 

População em Situação de Rua - PNPR, instituída pelo Decreto nº 7.053 de 2009. Desde a 

criação desta politica foi criada no país uma miríade de órgãos, entidades, comitês e 

secretarias dedicadas ao tema. Uma dezena de programas de assistência social também 

foram criados para assistir a PSR.  

Contudo, apesar dos esforços, considerando que a PSR tem aumentado, os resultados foram 

parcos. Falta ainda o básico nesta questão que é a quantificação e qualificação desta 

população. Os trabalhos realizados até o momento neste sentido não conseguiram medir a 

real grandeza deste problema em nosso país. A contagem realizada pelo IPEA foi a que 

chegou mais perto apontando 101.854 em situação de rua no país. Mas quando se compara 

esse número com o de outros países percebe-se que a PSR está subestimada. 

Cada país tem enfrentado o problema da PSR de forma diferente, mas uma solução comum 

à maioria passa pela questão da moradia. De fato, para vários países a solução mais eficaz 

tem sido aquelas que dão ênfase a solucionar a falta de moradia. Existe o caso da Finlândia 

que teria erradicado a PSR doando moradias permanentes à PSR. Porém, essa solução será 

difícil de ser implementada no Brasil devido ao enorme déficit habitacional existente.  

Recomendações 

A partir das informações e dados obtidos neste estudo pode-se apresentar algumas sugestões 

de ações para pelo menos minorar o problema. 

Sem dúvida a primeira ação que se faz necessária e recomendada é realizar um censo desta 

população em Itaúna, quantificando e qualificando a PSR.  A partir dai outras ações poderão 

ser estabelecidas de forma mais econômica e eficaz. 

Recomenda-se antes de qualquer ação ouvir os especialistas e técnicos envolvidos com a 

questão da PSR que podem ser encontrados no CREAS, CRAS, Albergue Bezerra Meneses, 

Policia Militar, SMAS e outras entidades. Sugere-se um workshop ou seminário envolvendo 

essas pessoas para discutir as ações a serem tomadas. 
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Algumas ações podem ser sugeridas com base no que se apurou neste estudo. Uma delas 

certamente passa pela questão da moradia, considerada a mais eficaz. Na cidade existe pelo 

menos a Sociedade São Vicente de Paula que já utiliza a estratégia de conceder moradias 

provisórias e prementes a pessoas necessitadas. Essa experiencia deve ser ouvida e 

aproveitada. 

Cadastrar a PSR no Cadastro Único é muito importante pois somente a partir dai as pessoas 

em situação de rua poderão se valer dos diversos programas sociais existentes e talvez 

também possa funcionar como um censo. 

A campanha para não dar esmola é interessante por que o morador de rua, desde que 

cadastrado no Cadastro Único, tem como se sustentar pelos programas sociais existentes e 

não precisa da esmola. Mas para funcionar é preciso coibir também o morador de rua 

desonesto ou profissional que mesmo sem precisar passa o dia mendigando nas ruas da 

cidade. A experiencia de Uberlândia que processou essas pessoas deve ser verificada e se 

tiver sido eficaz deve ser implementada. 

Na campanha para não dar esmolas deve-se esclarecer a PSR, a população geral do 

município e em especial os comerciantes sobre os benefícios e programas de assistência 

existentes, assim como as instituições de apoio como abrigos, CRAS e etc. Deve-se 

esclarecer e conscientizar que é melhor doar a uma instituição que dar esmolas. Comerciantes 

e população devem ser esclarecidos sobre como agir em relação aos mendigos e pedintes 

em geral. Que tem direito ao espaço público, mas não podem causar constrangimentos. 

Uma política pública que pode funcionar é a criação de cooperativas de pessoas em situação 

de rua seja para coleta de lixo e recicláveis como já existe ou prestação de pequenos serviços 

como jardinagem, pintura, serviços gerais e etc. Em Itaúna a bem-sucedida experiência com 

a COOPERT - Cooperativa de Reciclagem e Trabalho, poderá ser útil na formatação dessas 

novas cooperativas. 

O problema da PSR é muito complexo e grave além de parecer estar aumentando. Assim é 

recomendável que as ações visando solucionar ou minorar o problema sejam bem discutidas 

e analisadas, evitando-se conclusões apressadas. Sugere-se que o problema seja enfrentado 

de forma segregada por categorias da PSR. Ou seja, o caso dos mendigos, migrantes, 

doentes mentais, drogados e etc precisa ser considerado caso a caso. As ações a serem 

definidas deverão ser dirigidas para cada grupo em particular. 
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Uma pesquisa junto à população local para apontar soluções provavelmente não traria bons 

resultados dada a complexidade do problema. Por outro lado, após ouvir especialistas e definir 

ações será prudente apresentar as propostas à população através de uma pesquisa ou 

consulta pública para levantar eventuais resistências e preparar a melhor forma de enfrenta-

las na execução das ações definidas. 
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