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RESUMO 

Este trabalho monográfico tem como problemática descrever as condições sociais das 
pessoas em situação de rua do município de santa Cecília – SC, associados com as 
concepções das pessoas com a situação de rua, onde na realização de entrevistas, 
busca-se uma resposta a que atenda o objetivo deste trabalho. No decorrer deste, 
apresenta-se o modo de produção capitalista como gerador das expressões da 
questão social dentre elas a pessoa em situação de rua, fazendo em seguida uma 
explanação da função social do Assistente Social, expondo a profissão de serviço 
social que trabalha com essas expressões. Evidencia as políticas públicas voltadas 
para a pessoa em situação de rua, exibe dados estatísticos, conceitos e legislações 
pertinentes ao tema, buscando a contextualização com a realidade de exclusão social, 
privações e descaso do Estado em relação a essas pessoas. Este se embasa em 
diversos autores para atender o trabalho proposto, os quais confrontados com os 
dados da pesquisa nortearam o presente trabalho. Assim, cabe ao Assistente Social, 
servir de ponte no quesito das políticas públicas. Através da entrevista direcionada, 
buscaram-se dados para a confirmação deste no contexto em que está inserido.  Por 
fim apresenta a realidade do município de Santa Cecília - SC onde a falta de moradia, 
a pobreza, e a falta de vínculos familiares são as principais expressões da questão 
social que afetam as pessoas em situação de rua, realizando assim apontamentos e 
reflexões que possibilitem a esta pesquisa, servir de subsidio para outros, seja da área 
a Assistência Social, ou áreas pertinentes a ela.  
 
Palavras-chave: Serviço Social. Questão Social. Capitalismo. Políticas Públicas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



 
 

This monographic work has the problem of describing the social conditions of people 
living on the street in the municipality of Santa Cecilia - SC, associated with the 
conceptions of people living on the street, where in conducting interviews, an answer 
is sought that meets the purpose of this work. In the course of this, the capitalist mode 
of production is presented as a generator of expressions of the social issue, among 
them the person on the street, then explaining the social function of the Social Worker, 
exposing the social service profession that works with these expressions. It highlights 
public policies aimed at the homeless, displays statistical data, concepts and 
legislation relevant to the theme, seeking to contextualize with the reality of social 
exclusion, deprivation and neglect of the State in relation to these people. This is based 
on several authors to meet the proposed work, which confronted with the research 
data, guided the present work. Thus, it is up to the Social Worker to serve as a bridge 
in terms of public policies. Through the targeted interview, data was sought to confirm 
this in the context in which it is inserted. Finally, it presents the reality of the municipality 
of Santa Cecilia - SC where the lack of housing, poverty, and the lack of family ties are 
the main expressions of the social issue that affect people living on the streets, thus 
making notes and reflections that enable this research, serve as a subsidy for others, 
whether in the area of Social Assistance, or areas relevant to it. 
 
Keywords: Social service. Social issues. Capitalism. Public Policies. 
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INTRODUÇÃO 

O termo morador de rua define aquele indivíduo que não reside em local fixo 

(residência) “ele pernoita e transita de forma permanente ou temporária em cidades e 

em albergues, casas abandonadas, de baixo do ponto de ônibus, embaixo das 

coberturas de lojas entre outros” (REGIS, 2019, p. 33). 

As pessoas em situação de rua estão inseridas em um grupo populacional 

diverso, com vivências desiguais e por razões variadas encontram - se em situação 

de rua. Destaca-se que há inúmeros fatores que contribuem para esta realidade como 

“a pobreza extrema, falta de moradia fixa convencional, vínculos familiares que foram 

interrompidos ou fragilizados por causa de vícios, podendo ser mencionado como 

exemplo, os usuários de substâncias psicoativas e pessoas com problemas mentais” 

(BARROS; DE CARVALHO EVANGELISTA, 2019, p. 15). 

Segundo decreto n. 7.053 de 23 de dezembro de 2009, pessoa em situação de 

rua é definida como, 

Parágrafo único.  Para fins deste Decreto, considera-se população em 
situação de rua 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 (Decreto da pessoa em 
situação de rua de 23 de dezembro de 2009) (BRASIL, 2009, n.p).  

Os motivos para pessoa estar em situação de rua advém das expressões da 

questão social originadas de como se estrutura social e se organiza nosso sistema 

econômico atual, sendo que o capitalismo,  

[…] pode-se dizer que o fenômeno população em situação de rua vincula-se 
à estrutura da sociedade capitalista e possui uma multiplicidade de fatores de 
natureza imediata que o determinam. Na contemporaneidade, constitui uma 
expressão radical da questão social, localiza-se nos grandes centros 
urbanos, sendo que as pessoas por ele atingidas são estigmatizadas e 
enfrentam o preconceito como marca do grau de dignidade e valor moral 
atribuído pela sociedade. É um fenômeno que tem características gerais, 
porém possui particularidades vinculadas ao território em que se manifesta. 
No Brasil, essas particularidades são bem definidas. Há uma tendência à 
naturalização do fenômeno, que no país se faz acompanhada da quase 
inexistência de dados e informações científicas sobre o mesmo e da 
inexistência de políticas públicas para enfrentá-lo (SILVA, 2006, p.95). 

Acredita-se que o surgimento de pessoas em situação de rua remonta o 

processo da industrialização que por meio do êxodo rural trouxe a maior parte da 

população para as cidades. “Por sua vez o capitalismo não ofereceu emprego para 
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todos provocando um exército de reserva de mão de obra e consequentemente muitas 

pessoas em situação de rua” (REGIS, 2019, p. 15). 

Segundo a pesquisa publicada por Carla Mereles, em 21 de setembro de 2017, 

a situação no Brasil passou 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 são trabalhadores. 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 (MEIRELES, 2017, n.p).  

Os moradores de rua, vivendo em situação de extrema exclusão social e 

vulnerabilidade, fizeram da rua a sua casa, nela desenvolvendo suas relações sociais 

e nela promovendo de diversas maneiras o seu sustento. 

A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS (2003) – Lei nº 11.258, 
30/12/05, altera o parágrafo único do art. 23 das LOAS: “Na organização dos 
serviços da Assistência Social serão criados programas de amparo: II - às 
pessoas que vivem em situação de rua.” Estabelece a obrigatoriedade de 
criação de programas direcionados à população em situação de rua, no 
âmbito da organização dos serviços de assistência social, numa perspectiva 
de ação intersetorial (RICARDO, 2013, p. 04). 

No ano de 2009 foi sancionada a Política Nacional para a População em 

Situação de Rua, que defende os princípios, além da igualdade e equidade. A Política 

Nacional para a População em Situação de Rua (PNPR) foi instituída pelo Decreto nº 

7.053, de 23 de dezembro de 2009, assegurando e possuindo entre seus princípios,  

Além da igualdade e equidade, o respeito, dignidade da pessoa humana, 
direito à convivência familiar e comunitária, a valorização e respeito à vida, 
atendimento humanizado e universalizado, o respeito às condições sociais, e 
diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual 
e opção religiosa, tendo uma atenção especial às pessoas com deficiência 
(BRASIL, 2018, n.p). 

Importante destacar que todas as pessoas em situação de rua têm a sua 

história e as causas que o levaram para viver a vida de rua em situações precárias. 

Mas eles são seres humanos! Um dia tiveram uma família, um lar e uma posição 

social, agora legados a invisibilidade. 

O tema desta monografia é “As condições sociais da pessoa em situação de 

rua no município de Santa Cecília/SC” foi escolhido em razão dos estágios 
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curriculares obrigatórios de Serviço Social, realizados na Secretaria de Assistência 

Social de Santa Cecília/SC, no contato com os usuários que lá chegavam solicitando 

o benefício eventual passagem. As situações destas pessoas nos afetaram e 

provocaram questionamentos para entender sobre o dia a dia destas pessoas, se eles 

têm convívio com a família, onde dormem, já que a cidade não possui albergue e 

acabam passando frio e fome na rua, quais as estratégias de sobrevivência adotam, 

quais os riscos da rua e quais providências em termos de políticas públicas podem 

ser adotadas pelo município a fim de garantir os direitos humanos dessas pessoas. 

Diante deste contexto apontamos como problema desta monografia: Quais as 

condições sociais das pessoas em situação de rua da cidade de Santa Cecília/SC? 

Como objetivo geral propõe-se a identificar as condições sociais da pessoa em 

situação de rua que chegam ao município de Santa Cecília/SC. 

Como objetivos específicos apontam-se: 

 Refletir sobre o capitalismo e sua constituição na sociedade atual; Apontar as 

concepções de pessoas em situação de rua; Contextualizar as políticas sociais 

brasileiras voltadas ao  atendimento de pessoas em situação de rua; Elaborar o 

instrumental de entrevista com perguntas de fácil acesso  para o sujeito social; 

Realizar entrevista com as pessoas em situação de rua que passam no município de 

Santa Cecília-SC, no momento da solicitação do benefício eventual passagem, na 

Secretaria de Assistência  Social; Analisar os dados da apreensão da pesquisa; 

Realizar apontamentos e reflexões com base nos resultados da pesquisa. 

O primeiro título da referida monografia apresenta o modo de produção 

capitalista e o surgimento das expressões da questão social, dentre elas o 

aparecimento dos moradores de rua, aborda também a profissão de Serviço Social 

que trabalha com as expressões da questão social. 

O segundo título apresenta a caracterização da pessoa em situação de rua, as 

expressões da questão social que as afetam bem como as políticas públicas voltadas 

a esse grupo populacional.  

Nos resultados e discussões expõem-se gráficos e tabelas com os dados da 

coleta da entrevista com as pessoas em situação de rua. Os respectivos dados são 

analisados e por fim as conclusões que visam responder a questão-problema. 
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1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

1.1 CAPITALISMO, SERVIÇO SOCIAL E QUESTÃO SOCIAL 

Para escrever esse trabalho monográfico, sobre as expressões da questão 

social entre elas a pessoa em situação de rua, bem como a profissão de serviço social 

que tem por objeto de intervenção essas expressões, se faz necessário a 

compreensão histórica, social e econômica do modo de produção capitalista. 

1.1.1 Capitalismo 

Entender o Serviço Social como profissão “implica o esforço em inseri-la no 

conjunto de condições e relações sociais que lhe atribuem um significado e nas quais 

torna-se possível e necessária” (IAMAMOTO, 2011, p.83). 

O capitalismo caracteriza-se por ser um sistema econômico que está 

fundamentado pela propriedade privada dos meios de produção, tem como principais 

objetivos o lucro e acumulação de riquezas. Neste sistema, o acúmulo de lucro gera 

a acumulação de capital, e é desenvolvido por meios de produção em massa com a 

mão de obra assalariada e barata dos proletários. “Assim gerando lucro para os 

burgueses e dividindo a sociedade em duas classes sociais, de um lado os 

trabalhadores, ou proletários e de outro a classe burguesa” (RODRIGUES, 2013, apud 

CARVALHO, 2015, p. 33).  

Um conceito criado por Marx, estudioso do capitalismo, se refere ao exército 

de reserva, outra característica do capitalismo, 

Quanto maior a riqueza social, o capital em funcionamento, o volume e 
energia de seu crescimento, portanto também a grandeza absoluta do 
proletariado e a força produtiva de seu trabalho, tanto maior o exército 
industrial de reserva. A força de trabalho disponível é desenvolvida pelas 
mesmas causas que a força expansiva do capital. Mas quanto maior este 
exército ativo de trabalhadores, tanto mais maciça a superpopulação 
consolidada, cuja miséria está na razão inversa do suplício de seu trabalho. 
Quanto maior finalmente, a camada lazarenta da classe trabalhadora e o 
exército industrial de reserva, tanto maior o pauperismo oficial. Essa é a lei 
absoluta geral da acumulação capitalista (MARX, 1989, p. 203). 

O Capitalismo consiste em ser um sistema em que o capital está nas mãos de 

empresas ou indivíduos que contratam a mão de obra em troca de salário.  Este 

sistema econômico é um conjunto no qual prevalece a propriedade privada, bem como 

é a busca contínua por lucro gerando um aumento de capital e por sua vez uma 

produção em massa, a qual manifesta-se em forma de posses e lucro. O capitalismo 
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busca uma produção rápida e agressiva, se você não consegue mais produzir é como 

se não valesse mais nada para o capitalismo e para a empresa. “O operário vende 

sua força de trabalho, possibilitando a ele comprar coisas que ele mesmo produz, e 

mesmo assim a empresa sendo comandada por um capitalista, muitas vezes descarta 

os operários ou ainda não propicia a assistência necessária” (RODRIGUES, 2013 

apud BAPTISTA, 2010, p. 13).  

O capital não tem [...] a menor consideração com a saúde e com a vida do 
trabalhador, a não ser quando a sociedade o complete a respeitá-las, a 
queixa sobre a degradação física e mental, morte prematura, suplicio do 
trabalho levado até à complexa exaustão responde: porque nos 
atormentamos com esses sofrimentos, se aumentam nossos lucros? [...] 
(MARX, 2011a, p. 312). 

O capitalismo caracteriza- se pela propriedade privada como já citamos acima. 

É um sistema produtivo vinculado à propriedade individual dos meios de produção. 

Neste sistema, as regras da propriedade privada estão acima da condição da 

coletividade no caso os proletariados. O lucro, o principal objeto do capitalismo 

origina-se da diferença entre o que foi investido, para produzir: salários, matéria prima, 

máquinas e o que sobra. “Acúmulo de riquezas é também fundamental para o 

capitalismo, pois, é esse acúmulo que faz o sistema capitalista funcionar, os 

trabalhadores entregam sua força de trabalho, tendo em troca o seu salário, o 

excedente dessa entrega gera o lucro” (FRASER; JAEGGI, 2020, n.p). 

Através desse método, “o capitalismo produz a mais-valia, que condiz com 

parte do lucro obtido através trabalho do proletariado, de outra forma uma parte do 

lucro que não é reinvestido na produção consiste na mais valia ou riqueza” (ALMEIDA, 

2020, p. 26). “O trabalho assalariado qualifica também o capitalismo: é a relação de 

trabalho em troca da força do trabalho por salário (CHALCOSKI, 2018, p. 36). Todavia 

para Marx (1978) o capitalismo perpassa as relações sociais”, 

O modo de produção ou a forma de modo de ser histórico da vida social não 
pode ser apresentado como um “modelo”, um esquema ou reduzido a 
fórmulas matemáticas. Ele é sempre uma totalidade de relações sociais, 
tecidas a partir do solo da reprodução da vida material, na estreita relação 
entre seres sociais e natureza [...] (MARX, 1978, p. 121).  

Outra qualidade do capitalismo é a divisão de classes, por um lado, existem 

algumas pessoas chamadas "capitalistas" ou proprietários (burguesia) de meios de 

produção e capital. Por outro lado, a maioria das pessoas é chamada de "proletários", 

os que vendem seu trabalho em troca de salários. “Porém, os capitalistas nem sempre 
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fornecem remuneração suficiente para satisfazer todas as necessidades básicas da 

maioria dos trabalhadores, isso constitui uma divisão de classe” (CABRAL, 2016, p 

26). 

Esse modo de produção tem início gradativo a partir da baixa idade média. 

Conforme Sweezy (1977) “a partir do século XI, com o ressurgimento das cidades 

(burgos) e do comércio inter-regional, as relações sociais que davam coerência e 

continuidade ao antigo modo de vida feudal começaram a ser tensionadas” (SWEEZY 

et al., 1977, p. 10). Assim,  

O capitalismo teve seu surgimento lento e progressivo, entre a época dos 
séculos XIII ao XV, com a criação de pequenas cidades comerciais 
classificados como burgos. Essas cidades instigavam a ordem da época, que 
era o sistema feudal, a Europa era dividida por muitos feudos, cada um era 
chefiado pelo seu Senhor Feudal (MENDONÇA; SANTOS, 2019, p.12). 

As relações sociais têm sua transformação conforme o desenvolvimento das 

forças de produção. No passar dos anos, o domínio da classe burguesa foi 

aumentando gerando o acúmulo de capital. Este fator está diretamente relacionado 

com o crescimento das cidades e por consequência, teve o processo de urbanização 

da Europa, “mais adiante houve os motivos históricos como as Cruzadas reatando o 

comércio entre Europa e oriente. Isso provocou uma imensa queda do sistema feudal, 

dando impulso para o começo do capitalismo” (CALAINHO, 2019, p. 33). 

 “O principal acontecimento que estabeleceu a criação deste novo padrão 

econômico da sociedade foi à ação das Grandes Navegações no fim do século XV e 

início do século XVI” (FIGUEIRA, 2018 apud VALERIO; SANTIAGO; FRANÇA, 2019, 

p. 33). Os capitalistas foram denominados por Marx como burguesia em alusão ao 

início do capitalismo nos burgos. 

Por burguesia entendemos a classe dos capitalistas modernos, proprietários 
dos meios de produção social e empregadores do trabalho assalariado. Por 
proletariado, a classe dos operários assalariados modernos que, não 
possuindo meios próprios de produção, reduzem-se a vender a força de 
trabalho para poderem viver (MARX; ENGELS, 2009, p. 23). 

No início do capitalismo (século XIII), como já citado, o principal motor da 

economia era o comércio nos burgos a essa fase do capitalismo denominou-se 

capitalismo comercial. Porém esse sistema econômico foi se moldando em sucessivas 

fases. “Capitalismo industrial, sucedeu o comercial, em meados do século XVIII, na 

primeira revolução industrial, abordava a liberdade econômica e uma maior integração 

do mercado” (COSTA, REZENDES, 2019, p. 20). 
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O capitalismo industrial surgiu no século XVIII devido à transformação do 

sistema produtivo e à transformação dos bens manufaturados em produção em 

massa, ou seja, o trabalho manual passou a ser feito por máquinas. “O capitalismo 

industrial teve início na Grã-Bretanha. Neste país, o crescimento da economia 

moderna fez o primeiro progresso. No mesmo período, uma tendência de pensamento 

relacionado ao liberalismo econômico começou a surgir” (MELO, [2016?], n.p).  

Nas palavras de Catells (1997, p. 22) “o acontecimento que marcou a 

passagem do capitalismo industrial, trouxe um período de dificuldades para a 

sociedade, com a ruptura da estabilidade cultural, social e econômica.” “Suas 

características foram melhorar a produtividade, desenvolvimento de transporte, 

crescimento da população urbana, reduzir a intervenção do Estado, aumento da 

desigualdade social” (JAEGGI, 2020, p. 16).  

 Foi através do surgimento da máquina a vapor que a construção de 

mercadorias ficou melhor e os lucros também aumentaram. Com as máquinas, eram 

produzidos mais produtos do que artesanalmente, então os comerciantes começaram 

a investir em indústrias por toda a Inglaterra. Com o avanço da tecnologia, destruiu o 

artesão e tornou mais rápida a produção dos produtos na fábrica, o que desencadeou 

a revolução industrial. “A maioria dos agricultores que viviam no campo migraram para 

as cidades, ou seja, vivem nas zonas urbanas e trabalham nas fábricas, formando 

assim a classe social: o proletariado” (DIAS; LIMA, 2020, p. 10). 

Para Huberman (1981),  

A invenção de máquina para fazer o trabalho do homem era uma história 
antiga, muito antiga. Mas como a associação da máquina à força a vapor 
ocorreu uma modificação importante no método de produção. O 
aparecimento da máquina movida a vapor foi o nascimento do sistema fabril 
em grande escala. Era possível ter fábricas sem máquinas, mas não era 
possível ter máquinas a vapor sem fábricas (HUBERMAN, 1981, p.184). 

A Revolução industrial aumentou a riqueza e a pobreza. A exploração ocorria 

com jornadas exaustivas de trabalho e em locais insalubres, emprego de trabalho 

infantil. “Com a acumulação de capital dos burgueses, os trabalhadores começaram 

a observar a desigualdade, buscavam seus próprios direitos, mas isso foi conseguido 

invadindo e destruindo fábricas de máquinas” (ARRUDA, 1999, p. 20).  

Em seguida, além dos sindicatos e greves, outras organizações de 

trabalhadores também apareceram. 
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A entrada dos operários, a refeição deles e a saída ocorrem ao som do sino. 
No interior da fábrica, cada um tem seu lugar marcado, a tarefa estreitamente 
delimitada e sempre a mesma; todos devem trabalhar regularmente e sem 
parar, sob o olhar do contra-mestre que o força à obediência mediante a 
ameaça da multa ou da demissão, por vezes até mesmo mediante uma 
coação mais brutal (MANTAUX, 1980 apud BEAUD, 1981, p. 108).  

Gorender (1990) afirma que:  

A valorização historiográfica das lutas da classe operária não deve 
obscurecer o fato. A tática da repressão não se atenuou. Ao contrário, 
aperfeiçoou-se com a criação de Delegacias de Ordem Política e Social, 
especializadas no combate ao movimento sindical independente, ao Partido 
Comunista e à esquerda em geral. [...] Surgiram vários institutos 
previdenciários, que construíram hospitais e conjuntos residenciais para 
operários e setores da baixa classe média. Ao mesmo tempo, as greves 
ficaram rigorosamente proibidas (GORENDER, 1990, p. 66; 68). 

No século XIX, em torno de 1860, a segunda revolução industrial apresentou 

novas características e poder absoluto impulsionado pela inovação tecnológica, como 

a evidenciação da eletricidade, a modificação do ferro em aço, a chegada e 

desenvolvimento de ferramentas para transporte. Mais tarde, a mídia, a indústria 

química e outros setores se desenvolveram. Nasceu a segunda revolução industrial 

e, para buscar maiores lucros relacionados ao investimento, a profissionalização do 

trabalho chegou ao seu limite. A produção se expandiu e os produtos foram produzidos 

em lotes, o que diminuiu as despesas unitárias de produção. “Surgem linhas de 

montagem, movimento de calçadas, circulação de peças de produtos a serem 

montadas para simplificar a produção, fase do capitalismo denominada de 

monopolista” (PASQUINI, 2020, p. 32).  

Algumas metodologias de trabalho foram criadas para dar maior agilidade a 

produção em massa, uma dessas metodologias denominada taylorismo teve início no 

século XIX para o século XX, preconizava uma visão do comando do trabalho pelo 

capitalista. Relato do Taylor a respeito das suas experiências,  

Schimidt começou a trabalhar, e durante todo dia, e a intervalos regulares, 
era dito pelo homem colocado acima dele para vigiar: Agora junte a sucata e 
ande. Agora sente e descanse. Agora ande – agora descanse, etc. Ele 
trabalhava quando lhe mandavam trabalhar, e descansava quando lhe 
mandavam descansar, e às cinco e meia da tarde tinha carregado 47,5 
toneladas de carro (BRAVERMAN, 1977, p.103). 

Desta forma, o taylorismo é caracterizado como um aspecto de controle do 

capital para aumentar a produtividade do trabalho, em relação ao capital depende do 

processo de trabalho das competências dos trabalhadores.” Este, de acordo com 
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Taylor, só é possível controlando todo o tempo e movimento do trabalhador, controlar 

todas as etapas da vida e do trabalho na indústria” (RICARDO, 2018, p. 12).  

No entanto, o mais importante para o movimento taylorista é execução e 

controle. Eles não são pessoas que concebem e planejam tarefas. Para Koryat 

(KORYAT, 1990 apud MORAES NETO, 1991, p. 16) “isso nada mais é do que privar 

os trabalhadores de seus conhecimentos e confiscar conhecimentos sistemáticos em 

benefício do capital, facilitando assim a separação entre trabalho manual e trabalho 

intelectual”.  

No fordismo, outra metodologia de produção implantada nas indústrias iniciado 

por Henry Ford no século XX, expõe suas caracterizações, como uma reunião da 

proposta de Taylor, enquanto este procurava controlar o modo do andamento de cada 

trabalho individual, este modelo tinha isso de forma coletiva, “o controle pelo 

capitalista de forma que o andamento das tarefas individuais é realizado 

coletivamente, pelo caminho da direção. Nesta visão do trabalho, existia a dominação 

pelo trabalho vivo ao trabalho morto” (SILVA, 2016, p. 33). 

Como Marx tratou ao analisar a estrutura mecânica: 

Pode-se aplicar sem restrições para a linha de montagem a colocação feita 
por Marx para a manufatura: “A maquinaria específica do período da 
manufatura é, desde logo, o próprio trabalhador coletivo, produto da 
combinação de muitos trabalhadores parciais”. Sempre que a produção se 
fundamente no trabalho parcelado, tem-se um “mecanismo [...] que descansa 
sobre a premissa de que em um tempo de trabalho dado se pode alcançar 
um resultado dado”. A questão é, para Ford, o maior resultado possível num 
tempo de trabalho dado. Marx já colocava, para a manufatura, que a 
interdependência direta dos trabalhadores permitia o estabelecimento de 
uma intensidade do trabalho sem precedentes. Ford leva essa característica 
do trabalho manufatureiro ao paroxismo, 10 procurando o limite da 
potencialidade produtiva do trabalho parcelado [...]. (MORAES NETO, 1991, 
p. 51) 

 
As revoluções analisadas por Marx no século XIX, “e a segunda revolução 

industrial sob a influência de conceitos teóricos e particularidades, conclui que Taylor 

e Ford promoveram mudanças socioeconômicas, culturais e sociais. Atividades 

educativas durante a ocorrência” (SILVA, 2016, p. 18). 

“Com o advento da revolução industrial houve a expansão do aspecto 

financeiro no capitalismo, bem como a possibilidade de monopólios” (NETTO, 2017, 

p. 28). Entende-se por monopólio “a concentração cada vez maior dos capitais 

culminando na formação de cartéis como forma de assegurar o lucro” (ARAÚJO, 2019, 

p.22).  
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As principais características do capitalismo monopolista abrangem: bancos e 

empresas sob controle econômico, empresas multinacionais, competição 

internacional intensificada, o surgimento de monopólios e crescimento econômico 

centrado, “produtos financeiros e bolsas de valores começaram a se destacar, 

globalização e globalização econômica, expansão global, a expansão do 

imperialismo, a tecnologia da informação tem impulso de desenvolvimento e revolução 

da comunicação” (NETTO, 2017, p. 18). 

Nesse ínterim surge a profissão de serviço social em 1899 a classe 

trabalhadora estava organizada e reivindicatória, com essas lutas e reivindicações dos 

mais diferentes movimentos sociais e sindicais, começa a surgir as Políticas Sociais, 

mas não como direito, e sim de uma forma moral para aquietar os trabalhadores, para 

acabar com os movimentos e greves.  Portanto, “assistentes sociais ditas "boas 

moças” começam a trabalhar em empresas privadas, alienando a classe trabalhadora 

para que ela possa se adaptar a situação vigente e não brigar por seus direitos. Elas 

defendem a moral da Igreja Católica, alegando que respeitar as autoridades significa 

respeitar "Deus”” (CHARÃO, 2018, p. 22). 

Em 1929 ocorreu a primeira grande crise do capitalismo, após a Primeira 

Guerra Mundial, os Estados Unidos entraram em um período de bonança econômica, 

em particular na década de 1920. “A Europa foi completamente destruída por este 

conflito. No entanto, o" Ano Feliz "não durou muito. Desde 1925, a Europa começou a 

se reconstruir, restaurar o mercado consumidor e começou a reduzir a compra de bens 

dos americanos” (TONELO, 2019, p. 12). 

Assim “em 1929 a população americana demorou a entender que caminhava 

para uma crise, pois, a sensação de prosperidade era grande” (PEDRO, 1998, n.p).   

O mercado de ações tornou-se uma importante atividade de arrecadação de 

fundos em todas as categorias os investidores econômicos investem suas reservas 

em ações e então eclodiu o que é comum no capitalismo, a crise. 

Em outubro de 1929, as ações começaram a baixar de preço. Foi o princípio 
do fim. Todos começaram a vendê-las e grande parte dos investidores ficou 
completamente arruinada. Pequenas e médias empresas fechavam suas 
portas. Os bancos faliam. Só as grandes empresas sobreviviam, despedindo 
operários, reduzindo as horas de trabalho e cortando os salários. Em 1933 
havia 15 milhões de pessoas desempregadas. (PEDRO, 1998, p. 305). 

 

“Percebe-se que a crise de 1929 teve impacto no campo da política do Brasil. 
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Isso marcou o início da era Vargas. Presidente Getúlio Vargas (Getúlio Vargas) 

assume o país com a missão de resgatar o país do caos, a falência dos cafeicultores” 

(TONELO, 2019, p. 20). 

Era preciso salvar a lavoura cafeeira, porque o colapso daquele setor geraria 
o caos em todos os demais setores econômicos e sociais a ele vinculados. 
Para tanto Getúlio iniciou uma nova política de valorização do café, diferente, 
em termos, daquele ditada pelo Convênio de Taubaté. Agora o Estado 
intervinha diretamente na produção: comprava e queimava o excedente. Na 
década de 30 foram destruídos aproximadamente 80 milhões de sacas do 
produto. Outra diferença consistia no fato de os governos anteriores 
conseguirem empréstimos externos para “socializar as perdas” do setor. […]. 
A intervenção do Estado consistia também na redução das dívidas de alguns 
fazendeiros, na obrigação de os cafeicultores entregarem ao governo, a preço 
simbólico, 20% da produção e na proibição temporária de novos plantios 
(SILVA, 1992, p. 250;251). 

Alguns estudiosos defendem que o capitalismo está na sua quarta fase 

denominada informacional, alguns afirmam que essa fase se deu após 1929, outros 

apoiam a ideia de que esta fase se inicia após a segunda guerra mundial. “Nesse 

contexto a informação e o conhecimento são vistos como mercadoria e essas duas 

categorias passam a mover o capitalismo no mundo até o século XXI” (ORMAY, 2019, 

p. 18). 

“Embora algumas teorias venham discutindo o enquadramento de relações de 

informação e conhecimento como comuns” (HARDT, NEGRI, 2009, p. 16), na prática, 

consoante a dinâmica do capitalismo informacional, vigora mundialmente um sistema 

de direitos de propriedade intelectual que avança “um processo de privatização sobre 

essas matérias. Isto ocorre porque tais direitos impedem a exploração econômica 

concorrencial do conhecimento produzido pelos trabalhadores informacionais” 

(DANTAS, 2008, p. 26). 

Nestes parâmetros,  

Outra crise no modo de produção capitalista ocorreu em 1970, a crise do 
petróleo. O petróleo foi descoberto no século XIX, mas desde então, tornou-
se a base para a produção e distribuição das mercadorias e aparece 
ativamente na vida social. O produto ficou precioso e passou a ser chamado 
de "ouro negro" porque os sortudos que descobriram os poços de petróleo 
ficaram muito ricos e o mercado consumidor em torno dos recursos naturais 
era grande. O desenvolvimento da indústria e da sociedade de consumo 
aumentou ainda mais os lucros derivados do petróleo (BEDIN, NIELSSON, 
2013, p. 16). 

 A alta do preço do petróleo, promovida pela Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo, países do Oriente Médio, levou a um aumento da inflação, 

o que conduziu a ajustes nas políticas econômicas dos países industrializados. A 
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década de 1970 foi famosa por viver em um ambiente de alta inflação. “Existe algo 

que posiciona o capitalismo expondo suas fragilidades à dependência do petróleo. 

Isso se mostrou quando em 1973 aconteceu o choque do petróleo mostrando ao 

mundo um capitalismo vulnerável” (PINHO, 2020, p. 33).  

 As crises no modo de produção capitalista são cíclicas e em 2008 ocorreu a 

grande última crise. No ano de 1998, o banco americano começou a emprestar 

dinheiro em grande quantidade e para várias pessoas que não possuíam condições 

de pagar. “Mesmo quem estava desempregado e não tinha renda ou patrimônio 

poderia passar na aprovação do banco para receber financiamento. E ele podia 

prometer vários empréstimos para compra da sua casa própria” (SENA; PAIXÃO, 

2019, p. 16). 

 “A crise do capitalismo no ano de 2008, em decorrência dos boatos sobre 

crédito fácil e do investimento "podre" em todo o mundo foi a causa base da crise 

financeira de 2008” (ESTEVAM, 2019, p. 20). 

 Mesmo assim, a crise não estava acontecendo apenas no setor de finanças. 

Os Estados Unidos e outros países, inclusive o Brasil, acabaram entrando em crise. A 

taxa de desemprego aumentou fortemente, especialmente entre os jovens, e também 

muitas empresas faliram. “Ao longo dos anos, as consequências da crise de 2008 

tiveram um impacto em todo o mundo. Até agora, os níveis de emprego em alguns 

países não voltaram aos níveis anteriores à crise” (MEDEIROS, 2016, p. 28).  

O modo de produção capitalista passou por diversas revoluções e crises, “mas 

sempre ressurge e se reinventa, porém desse modo produtivo também se acentuam 

as desigualdades sociais e se originam as expressões da questão social, objeto de 

intervenção do Serviço Social” (GUIMARÃES, 2018, p. 33). 

1.1.2 Questão Social 

“O termo questão social surgiu no século XIX, na Europa, com a intenção de 

impor a formulação de políticas sociais para beneficiar a classe operária, que se 

encontrava em pobreza crescente” (SANTOS, 2017, p. 33), sendo que o “método de 

urbanização e industrialização, originou-se com o empobrecimento da classe operária, 

no qual a questão social acabou alcançando e deixando formas problemáticas na 

sociedade” (CAVALCANTE, 2014, p. 11). 

A propósito de nossas particularidades, deve ser acrescentado que, no Brasil, 
a “questão social”, ou seja, o “seu aparecimento, diz respeito diretamente à 
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generalização do trabalho livre numa sociedade em que a escravidão marca 
profundamente seu passado recente” (IAMAMAOTO; CARVALHO, 2011, p. 
133).  

Parafraseando Cavalcante (2014) a questão social afeta ao progresso do 

trabalho na sociedade capitalista, surgindo o empobrecimento da classe operária pela 

destruição do trabalho, por cortes do trabalho, onde a substituição do homem por 

máquinas causa a desvalorização do homem do campo.   

Desde a Segunda Revolução industrial no final de 1800 e início de 1900 a 

questão social “não passa mais a ser vista como um problema natural do indivíduo, 

mas consequência desse sistema explorador capitalista, sendo que as expressões da 

questão social foram inicialmente abordadas e tratadas através de ações filantrópicas” 

(CADAVIZ, 2010, p. 15).  

Com o desemprego crescente, as indústrias não ofereciam trabalho para todos, 

por isso muitos trabalhadores trabalhavam em condições precárias, pois, se um 

trabalhador reclamasse muito e quisesse sair ia ter muitos outros trabalhadores na fila 

de espera, o que se chama na teoria de Marx exército de reserva, aceitando qualquer 

condição para trabalhar e ganhando um baixo salário. “E mesmo assim muitas 

pessoas continuavam desempregadas, assim os donos dos meios de produção 

(burgueses) ficavam cada vez mais ricos com muito trabalho e mão de obra barata” 

(BIANCHETTI; CORREIA, 2020, p. 22). 

Filho (1982 p. 58) afirma que: “Questão social: expressão do conjunto de 

problemas políticos/ econômicos/ sociais que a formação da classe operária e de seu 

ingresso no cenário político desencadeiam, no curso da constituição e 

desenvolvimento da sociedade capitalista”. 

De acordo com Teles (1996) enfatiza-se que, 

[...] 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 (TELES, 1996, p. 85). 

Consequentemente, a questão social é uma classe onde se manifesta à 

discordância do modo de produção capitalista, pois,  

Contradição, está, feita da produção e apropriação da riqueza produzida 
comunitariamente: os trabalhadores fabricam a riqueza, os capitalistas se 
usurpam dela. E assim os trabalhadores não recebem das riquezas por ele 
produzidas. A questão social simboliza um ponto de vista na sociedade, do 
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modo como os homens veem a contradição capital – trabalho. Ela esclarece 
a desigualdade social, política, econômica, cultural, colocando além disso a 
luta pelos direitos da maior parte da população (BELO, 2020, p. 23). 

É aquele ditado popular, uns tem tanto e outros tem tão pouco que muitos 

chegam a não ter nada, “mais uma vez voltamos a falar do capitalismo como uma das 

principais causas das expressões da questão social, na atualidade o crescimento 

enorme dos níveis de exploração e desigualdade” (FRASER; JAEGGI, 2020, p. 11). 

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).  

 A Questão social referindo-se: (fome a desigualdade, desemprego, violência, 

educação precária, desigualdade racial, conflitos, pessoa em situação de rua, entre 

outros) “é o objeto do serviço social, que surge como uma das alternativas às 

tradicionais ações caritativas da igreja, é descentralizada e não tem solução contínua, 

seu fundamento é a busca de uma nova "racionalidade" para enfrentar os problemas 

sociais” (SANTOS, 2017, p. 12). 

Ao citarmos questão social, apresentamo-nos uma análise da conjuntura em 

que se depara com a maior parte da população, aqueles que só possui a sua força 

de trabalho garantindo sua sobrevivência e de sua família. “É destacar a oposição 

entre trabalhadores e capitalistas, no acesso aos direitos, nas situações de vida é 

compreender os motivos das desigualdades sociais, e o impacto que a desigualdade 

causa na sociedade” (FIRMINO, 2018, p. 11). 

A questão social mostra sua ligação com a miséria e negação de direitos à 

sociedade trabalhadora, “após o surgimento da questão social no fim do século XIX, 

constatou-se a necessidade de uma profissão que responderia a essas expressões, 

o assistente social” (SANTOS, 2017, p. 11). 

1.1.3 Surgimento da profissão de Serviço Social 

 A profissão de Serviço Social surge após a primeira revolução industrial nos 

anos de 1800 na Europa como consequência da efetividade do Modo de Produção 

Capitalista, diversas ações caritativas para cuidar dos pobres, pois estes eram 

considerados um fenômeno natural, onde o homem era o responsável de sua 

condição, mas também traziam consigo um conjunto de problemas sociais 
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econômicas e culturais (expressões da “questão social”) surgidas do conflito entre 

capital e trabalho, para amenizar estas expressões vão surgindo as Sociedades de 

Organização da Caridade (SOC) na Inglaterra, Estados Unidos, Alemanha e França, 

esta ajuda é realizada pela igreja e grupos de benfeitores. São ações assistencialistas 

e caritativas, surgindo à necessidade de ensinar pessoas, como se comportar, vestir 

diante das ações de caridade, e também eram chamadas de “Visitadoras Amigáveis”, 

e visitadoras sociais, surgiu também na época cursos específicos: filantropia aplicada, 

e a partir de 1887 que surge cursos de trabalho social (SILVA, SANTOS, 2019). 

“Em 1899 cria-se o 1° curso de Serviço Social em Amsterdã na Holanda, em 

seguida na Inglaterra, França, Bélgica, Alemanha e mais tarde nos Estados Unidos, 

em 1936 no Brasil, na Pontifícia Universidade Católica em São Paulo” 

(RODRIGUES, 2019, p. 33). 

Segundo Marilda V. Iamamoto (2006),  

O serviço social no Brasil nasce e se desenvolve nos marcos do pensamento 
conservador, como um estilo de pensar e de agir na sociedade capitalista, no 
bojo de um movimento reformista conservador. Articula elementos cognitivos 
e valorativos diversos em arranjo teórico-doutrinário particular, presidido pela 
doutrina social da igreja e os desdobramentos do neotomismo, pelo moderno 
conservadorismo europeu e a sociologia funcionalista, especialmente em 
suas versões mais empíricas norte-americanas, Esse arranjo teórico 
doutrinário, matizado em sua evolução por influências específicas, é o fio que 
percorre toda a trajetória do conservadorismo profissional, estreitamente 
imbrica ao bloco sócio histórico que dá sustentação política ao Serviço Social 
na sociedade brasileira (IAMAMOTO, 2006, p. 218). 

No decorrer do o período do surgimento do Serviço Social brasileiro, o país 

vivia um momento de intenso na política, econômica e social. A situação era de 

generalização do trabalho livre, com o acréscimo da imigração, do desenvolvimento 

urbano, do processo de industrialização e de organização da classe trabalhadora. “O 

surgimento de uma classe trabalhadora mais consciente de sua situação de 

exploração e organizada fez com que se dessa notoriedade à situação de pobreza e 

miséria que se vivia, ou seja, à questão social” (FREITAS et al., 2018, p. 231).  

No momento em que surge o Serviço Social no Brasil está ocorrendo um grande 

processo de industrialização, também acontecia o êxodo rural e um crescimento 

desordenado na periferia,  

Com isso os trabalhadores rurais se modificaram para a cidade, e encontram 
muitas dificuldades para viver, pois no campo os trabalhadores produziam 
seu próprio alimento e tinham suas terras, com a mudança para a zona 
urbana as dificuldades aumentaram (NETTO, 2009, p. 52). 
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Os principais atores sociais do surgimento da profissão foram: o Estado, 

burguesia, igreja e os trabalhadores. Os trabalhadores reivindicando melhores 

condições de trabalho e direitos, “a burguesia querendo um trabalhador dócil e 

conformado, o Estado querendo agradar os trabalhadores e os burgueses e a Igreja 

desejando retomar poder. Assim em 1936 surge a primeira escola de serviço social no 

Brasil, na Pontifícia Universidade Católica em São Paul” (IAMAMOTO, 2011). 

Como profissão inscrita na divisão do trabalho, o Serviço Social surge como 
parte de um movimento social mais amplo, de bases confessionais, articulado 
à necessidade de formação doutrinária e social do laicato, para uma presença 
mais ativa da Igreja Católica no ‘mundo temporal’, nos inícios da década de 
30. Na tentativa de recuperar áreas de influências e privilégios perdidos, em 
face da crescente secularização da sociedade e das tensões presentes nas 
relações entre Igreja e Estado, a Igreja procura superar a postura 
contemplativa (IAMAMOTO, 2011, p. 18).  

“A influência inicial no serviço social brasileiro foi franco belga com bases 

filosóficas neotomistas, de acordo com a doutrina social da igreja” (SANTOS; 

SEMZEZEM; SILVA, 2017, p. 10). 

“Em 1940, o Serviço Social teve influência norte americana com Mary 

Richmond, sendo precursora de uma nova postura do Serviço Social, tendo bases 

científicas apoiadas na psicologia, no positivismo e no funcionalismo” (CASTRO; 

PEREIRA, 2016, p. 23).  

O Serviço Social embasava-se da psicologia médica, de estudo, diagnóstico e 

tratamento e uma metodologia de caso, grupo e comunidade, “é com essa 

metodologia que Mary Richmond tratou os usuários em que o indivíduo era o 

problema, a culpa era do indivíduo e teria que ser tratado por meio da psicologia para 

seu ajustamento” (WAQUIL, 2018, p. 12). 

O método que a mesma usava era baseado em progresso da personalidade, 

estas técnicas eram uma totalidade de técnicas onde o objetivo era reajustar o mesmo 

antes de voltar para a sociedade, “a família também tinha um papel importante neste 

meio segundo Mary, pois, o indivíduo vivia em um círculo íntimo com a família” 

(RICHMOND, 1950, p. 12). Assim sendo,  
Em 1937 Getúlio Vargas desenvolve uma série de leis para beneficiar os 
trabalhadores.  Em 1942, foi criado à primeira instituição de assistência essa 
lei foi chamada de consolidação ou CLT (leis trabalhistas). Social, a Legião 
Brasileira de Assistência Social por Darcy Vargas (esposa de Getúlio Vargas) 
iniciando no Brasil como o primeiro damismo, aconteceu também a criação 
do SENAI – Serviço Nacional de Indústria, houve a expansão dos campos de 
trabalho do assistente social (COTIN, 2019). 
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 Na década de 1960 deu-se início ao movimento de renovação profissional, 

“que buscava romper o tradicionalismo profissional e com o conservadorismo. Mas 

neste momento o serviço social esteve perdido, pois, a ditadura militar impedia 

opiniões críticas sobre a profissão” (LUCCAS, 2020, p. 25).  

“O processo de renovação do Serviço Social no Brasil está articulado às 

questões colocadas pela realidade da época, mas, por ter sido um movimento de 

revisão interna [...]” (BRAVO; MATOS, 2006, p. 34).  

Assim o Serviço Social brasileiro sinaliza que não quer mais uma postura 

conservadora e tradicional, isso fez com que a profissão tomasse conhecimento de 

todas as mazelas e tudo que foi negativo para o serviço social, “provocando então a 

tentativa de fazer uma reconceituação, mas aconteceu na época da ditadura militar, 

onde fecha as oportunidades recuando toda ideia de expressão crítica” 

(NASCIMENTO, HORST, 2019, p. 26).  

[...] o Movimento de Reconceituação se inicia na América Latina na década 
de 1960, fazendo uma crítica ao Serviço Social tradicional e propondo uma 
perspectiva crítica de compreensão da realidade. No Brasil, tem início uma 
ditadura militar que durou 20 anos. Dessa forma, foi no final dos anos 1970 
que se inicia a aproximação com a perspectiva crítica marxiana (NETTO, 
2011, n.p).  

Mas as ideias para mudança da profissão eram revolucionárias, com isso o 

serviço social se reorganizou entre os profissionais. Neste momento que o Serviço 

Social se aproximou da teoria marxista, com pensamento crítico. Segundo Iamamoto 

(2006) “discorre que a aproximação da profissão com a teoria crítico-dialética, nos 

marcos da década de 1970/1980”, “significou um processo de ruptura com o 

tradicionalismo profissional, e um reducionismo na análise de seu universo teórico” 

(LIMA, 2017, p. 23).  

Essa primeira forma de aproximação redundou no chamamento dos 
profissionais ao compromisso político, o que sugeria a necessidade de dispor 
de um ponto de vista de classe na análise da sociedade e do papel da 
profissão nessa sociedade. Esse ângulo de visão, alimentado apenas pela 
prática e pela vontade política, mostrava-se, em si, insuficiente para desvelar 
tanto a herança intelectual do Serviço Social como sua prática no jogo das 
relações de poder econômico e nas relações do Estado como movimento das 
classes sociais. Tal exigência não depende apenas de uma ação político-
moral, mas supõe uma consciência teórica capaz de possibilitar a explicação 
do processo social e o desvelamento das possibilidades de ação nele 
contidas. Ora, se a consciência teórica tem suas raízes nas relações 
econômicas e nas lutas de classes historicamente determinadas, ela não 
surge espontaneamente de tais relações e lutas. Exige, para a sua 
construção, uma interlocução crítica com o conhecimento científico 
acumulado, um trabalho rigoroso de elaboração intelectual, o que, na 
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reconceituação, não foi possível acumular a contento (IAMAMOTO, 2006, p. 
210). 

 Em decorrência de mudanças provocadas pelo movimento de 

reconceituação, o serviço social tende a abandonar as práticas caritativas, paliativas 

e ajustadoras do indivíduo. “Adotando nova postura voltada ao compromisso com a 

classe trabalhadora com abordagem crítica da realidade e compreensão do modo de 

produção capitalista como produtor das mazelas sociais” (IAMAMOTO, 2011, p. 16). 

A profissão foi regulamentada pela Lei 8.662, de 7 de junho de 1993. “Com isso, o 

número de cursos de graduação acabou aumentando para garantir a expansão da 

categoria de serviço social nos mais diversos setores da sociedade, houve também a 

construção de um Código de Ética (1993) voltado às características de democracia, 

liberdade e justiça social” (CFESS, 1986, p. 25). 

Atualmente o serviço social é uma “profissão que tem como característica o 

caráter interventivo (agimos intervindo em alguma realidade) é uma profissão que está 

inserida na divisão sócio técnica do trabalho como uma especialização e tem como 

objetivo aquilo que se quer conhecer e transformar” (CFESS, 1986, p. 33). 

Em 2004 criou-se o SUAS rompendo com a lógica tradicional do 

assistencialismo, nas políticas públicas. “É criado o Sistema Único de Assistência 

Social garantido acesso para quem precisar a assistência social, atacando 

diretamente a “questão social”, diante do modo de produção capitalista” (ROCHA, 

2016, p. 2). 

Os assistentes sociais estão sendo chamados a atuar na esfera da 
formulação e avaliação de políticas e do planejamento, gestão e 
monitoramento, inscritos em equipes multiprofissionais. Ampliam seu espaço 
ocupacional para atividades relacionadas ao controle social à implantação e 
orientação de conselhos de políticas públicas, à capacitação de conselheiros, 
à elaboração de planos e projetos sociais, ao acompanhamento e avaliação 
de políticas, programas e projetos sociais (IAMAMOTO, 2009, p.372).  

“O Assistente Social é chamado a constituir-se no agente institucional de „linha 

de frente ‟nas relações entre a instituição e a população, entre os serviços prestados 

e a solicitação dos interessados por esses mesmos serviços.” (IAMAMOTO; 

CARVALHO, 2008, p. 113).  

Com o passar histórico da profissão, manifestou-se a importância de dispor um 

código de ética, com normas e regras que norteiam um profissional a exercer a 

profissão. “Código de ética é o conjunto de diretrizes as quais vamos ter direção na 
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profissão, ele compõe as normas éticas que precisam ser seguidas pelos profissionais 

no exercício do trabalho” (FIRMINO, 2018, p. 12). 

 Os códigos de ética de 1986 e 1993 materializam a ruptura da prática 

tradicional, conservador, da ideia de polícia do serviço social. Prioriza o trabalho 

coletivo. “A nova ética é consequência da colocação das categorias das lutas da 

classe trabalhadora. A ética passa a ser compreendida como um movimento ágil da 

história, definido pelas ligações sociais de produção” (SILVA; DANTAS, 2017, p. 13). 

  Desta maneira, o Código de Ética engloba não só os elementos que baseiam 

a composição no campo profissional, o empenho com a classe trabalhadora que se 

expressa como o início da nova ética, e a partir desse código direciona para a falta de 

superação da visão acrítica, que se situa acima dos interesses de classe em valores 

universais. Esse suporte contido no código representa uma disparidade ao 

neotomismo, “aproximando-se do pensamento marxista, protegido pela vertente de 

intenção de ruptura, da qual as ações demarca da colocação da prática profissional, 

focada aos interesses dos usuários, vistos como sujeitos históricos apropriado a uma 

classe social” (SILVA; DANTAS, 2017, p. 12). 

Como resultado do movimento de reconceituação do Serviço Social delineia-se 

o projeto ético político da profissão. A construção do projeto ético político do serviço 

social ocorre no final da década de 1970 e nos anos 1980, é um projeto com conjuntos 

de ideias. De acordo com Netto (1996), 

 [...] a própria construção desse projeto no marco do serviço social no Brasil 
tem uma história que não é tão recente, iniciada na transição na década de 
1970 a 1980. Esse período marca um momento importante no 
desenvolvimento do serviço social no Brasil, vincado especialmente pelo 
enfrentamento e pela renúncia do conservadorismo profissional. É neste 
processo de recurso e crítica do conservadorismo que se encontram as raízes 
de um projeto profissional novo, precisamente as bases do que se está 
denominando projeto ético e político (NETTO, 1996, p. 32). 

 Nesse quesito é importante salientar que,   

O processo de construção do projeto ético-político envolve: (...) um conjunto 
de componentes que necessita se articular: são valores, saberes, e escolhas 
teóricas, práticas, ideológicas, políticas, éticas, normatizações acerca de 
direitos e deveres, recursos políticos organizativos, processos de debate, 
investigação, interlocução crítica com o movimento da sociedade, da qual a 
profissão é parte e expressão (YESBECCK, 2004, p.12). 

O projeto ético político da profissão de serviço social ganha materialidade com 

as Diretrizes Curriculares de 1982, o currículo foi alterado. Como o curso era 

atualizado constantemente, surgiam novas teorias essas teorias eram sociológicas e 
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filosóficas, e usadas como teorias básicas: a teoria marxista, orientando as teorias do 

curso foi confirmada em 1993. Após a promulgação de um novo código de ética e de 

uma nova lei, a lei orientou o setor com uma postura ética e política em busca de uma 

sociedade mais livre, justa e igualitária. “Todas as mudanças visam adequar a 

formação profissional de graduação às novas condições por meio do arcabouço 

democrático que enfrenta os problemas sociais expostos pela ditadura ou condições 

de conhecimento que um grupo crítico crescente pode atender” (OLIVEIRA; 

SAMPAIO, 2019, p. 33). Onde,  

Os projetos profissionais [inclusive o projeto ético - político do Serviço Social] 
apresentam a autoimagem de uma profissão, elegem os valores que a 
legitimam socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos e funções, 
formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu 
exercício, prescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
estabelecem as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, 
com as outras profissões com as organizações e instituições 
sociais, privadas e públicas [...] (NETTO, 1999, p. 95).   

Portanto, “o projeto ético político do serviço social reconhece a luta de classes, 

procura uma sociedade igualitária, logo que a prática profissional deve ser objetiva e 

teórica” (SOUZA; ESPINDOLA, 2019, p, 16). 

Atualmente, está profissão é regida pela Lei 8.662 / 93, que define os direitos e 

deveres do assistente social, especificamente as suas competências e obrigações. 

Nosso projeto ético – político é muito claro sobre seu compromisso, pois,   

Tem em seu núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central 
–a liberdade concebida historicamente, como possibilidade de escolher entre 
alternativas concretas; daí um compromisso com a autonomia, a 
emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. 
Consequentemente, o projeto profissional vincula-se a um projeto societário 
que propõe a construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou 
exploração de classe, etnia e gênero (NETTO, 1999, p.  104; 105).  

 

“Relembrando que devemos sempre apoiar a prática profissional na dimensão 

teórica metodológica, técnica operativa e ética política este é o encargo que às três 

dimensões realizam na profissão, orientando o profissional sobre a direção na 

profissão” (IAMAMOTO, 2004, p. 22). 

Percebe-se que,  

A competência teórico-metodológica, técnico-operativa e ético-política são 
requisitos fundamentais que permite ao profissional colocar-se diante das 
situações com as quais se defronta, vislumbrando com clareza os projetos 
societários, seus vínculos de classe, e seu próprio processo de trabalho. Os 
fundamentos históricos, teóricos e metodológicos são necessários para 
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apreender a formação cultural do trabalho profissional e, em particular, as 
formas de pensar dos assistentes sociais (ABEPSS, 1996, p.7).   

A dimensão ético-política nem sempre foi manifestada na prática profissional. 

Tal debate iniciou no período que acontece o movimento de reconceituação do serviço 

social na intenção de ruptura de um serviço social tradicional e conservador. O 

assistente social não pode ser neutro, “o assistente social deve ficar a parte da 

realidade, para se manifestar, e assim ter entendimento de qual é a direção a ser 

seguida. Lembrando que o conhecimento do código de ética profissional é 

imprescindível para a atuação” (WALHERS, 2016, n.p).  

As três dimensões de competências deve ser usada sempre juntas. Segundo 

(CARVALHO; IAMAMOTO, 2005), as competências são, 

Competência ético-política – o Assistente Social não é um profissional 
“neutro”. Sua prática se realiza no marco das relações de poder e de forças 
sociais da sociedade capitalista – relações essas que são contraditórias. 
Assim, é fundamental que o profissional tenha um posicionamento político 
frente às questões que aparecem na realidade social, para que possa ter 
clareza de qual é a direção social da sua prática. Isso implica em assumir 
valores ético-morais que sustentam a sua prática – valores esses que estão 
expressos no Código de Ética Profissional dos Assistentes Sociais 
(Resolução CFESS nº 273/93), e que assumem claramente uma postura 
profissional de articular sua intervenção aos interesses dos setores 
majoritários da sociedade (CARVALHO; IAMAMOTO, 2005, p. 23).  

Dimensão teórica metodológica: Está diretamente relacionada na medida em 

que o assistente social vai se aproximando da realidade das problemáticas que as 

expressões da questão social que é o “objeto no cotidiano do fazer profissional, 

quando temos contato com a realidade levamos nossos conhecimentos teóricos, base 

está que obtemos da teoria, nosso conhecimento vai permitir que compreendemos os 

fenômenos que está na nossa frente” (TAVARES, 2020, p. 22).  

Competência teórico-metodológica – o profissional deve ser qualificado para 
conhecer a realidade social, política, econômica e cultural com a qual 
trabalha. Para isso, faz-se necessário um intenso rigor teórico e 
metodológico, que lhe permita enxergar a dinâmica da sociedade para além 
dos fenômenos aparentes, buscando apreender sua essência, seu 
movimento e as possibilidades de construção de novas possibilidades 
profissionais (TAVARES, 2020, p.11). 

Dimensão Técnico operativo: Maneira pela qual o serviço social se mostra na 

sociedade como ele é conhecido na prática como: visitas domiciliares, relatórios 

sócias, pareceres, reuniões, ao trabalho que realizamos utilizando nossos 

instrumentais técnicos operativos (TAVARES, 2020, p. 12). 
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Competência técnico-operativa – o profissional deve conhecer, se apropriar 
e criar um conjunto de habilidades técnicas que permitam ao mesmo 
desenvolver as ações profissionais junto à população usuária e às instituições 
contratantes (Estado, empresas, Organizações Não-governamentais, 
fundações, autarquias etc.), garantindo assim uma inserção qualificada no 
mercado de trabalho, que responda às demandas colocadas tanto pelos 
empregadores, quanto pelos objetivos estabelecidos pelos profissionais e 
pela dinâmica da realidade social (TAVARES, 2020, p. 15).  

E assim sendo apresentada a história da nossa profissão, componho-me 

mencionando nossos instrumentos de trabalho que fazem parte no dia a dia 

profissional, sendo que,  

 O exercício profissional exige uma habilitação técnico — operativa, que 
envolve um conjunto de estratégias, táticas e técnicas instrumentalizadoras 
da ação, que potencializam o trabalho profissional. A dimensão técnica — 
operativa do fazer profissional encontra-se estreitamente dependente dos 
avanços obtidos no campo teórico — metodológico e da pesquisa dos 
processos e fenômenos sociais sobre os quais incide o trabalho do Assistente 
Social (IAMAMOTO, 1996, p. 15). 

 O uso do instrumental técnico operativo é nossas ferramentas na hora de 

realizarmos nossa prática profissional diária, “é um fator muito importante para o 

assistente social. Os assistentes sociais intervêm na divisão sócio e técnica do 

trabalho, e nossos instrumentos são necessários ao exercício profissional” (RAMOS, 

2018, p. 25). Por assim dizer,  

A articulação entre instrumentos e técnicas, pois expressam a conexão entre 
um elemento ontológico do processo de trabalho (os instrumentos de 
trabalho) e o seu desdobramento – qualitativamente diferenciado – ocorrido 
ao longo do desenvolvimento das forças produtivas (as técnicas).  
(TRINDADE, 2001, p. 3).  

 “Os instrumentos técnicos – operativos são como um conjunto articulado de 

instrumento e técnicas que permitem a operacionalização da ação profissional” 

(MARTINELLI; KOUMROUYAN, 1994 p. 137), sendo eles: entrevista, visita domiciliar, 

reunião, parecer social, relatório social, perícia social. Por fim conclui-se que, 

Os assistentes sociais trabalham com a questão social nas suas mais 
variadas expressões quotidianas, tais como os indivíduos as experimentam 
no trabalho, na família, na área habitacional, na saúde, na assistência social 
pública etc. questão social que, sendo desigualdade é também rebeldia, por 
envolver sujeitos que vivenciam as desigualdades e a ela resistem e se 
opõem. É nesta tensão entre produção da desigualdade e produção da 
rebeldia e da resistência, que trabalham os assistentes sociais, situados 
nesse terreno movidos por interesses sociais distintos, aos quais não é 
possível abstrair ou deles fugir porque tecem a vida em sociedade [...] 
(IAMAMOTO, 2015, p. 28). 
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A seguir vamos abordar bibliograficamente uma das expressões da questão 

social em que os assistentes sociais atuam e que é o foco deste trabalho as pessoas 

em situação de rua. 

1.2 PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, EXPRESSÕES DA QUESTÃO SOCIAL QUE 

AFETAM E LEGISLAÇÕES PERTINENTES 

“A pessoa em situação de rua é remetida a invisibilidade, sem moradia fixa, 

sem acesso ao trabalho formal, alimentação e saúde, vivendo seu dia a dia com 

dificuldades e violências” (FAVERSANI, 2018. p. 2).    

O perfil da população de rua é heterogêneo, dinâmico e territorializado, ou 
seja, usar a palavra perfil para descrever a população em situação de rua já 
representa um paradoxo. O conceito de perfil pretende descrever em poucas 
palavras as características gerais de uma pessoa ou população, o que não 
se aplica à população em situação de rua, que é variada e em constante 
transformação (BROIDE; BROIDE, 2015, p. 51). 

O termo morador de rua, define a pessoa que não possui local fixo ou uma 

residência, esta pessoa pernoita e transita de forma permanente ou temporária em 

cidades e em albergues, rodoviárias, casas abandonadas, de baixo de ponte, embaixo 

das coberturas de supermercado, e em frente às portas de lojas.  A população em 

situação de rua se define em ser um grupo formado por pessoas distintas e com 

diferentes realidades, “mas passando pelas mesmas circunstâncias da vida, vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados falta de habitação regular, sendo obrigados a 

ter a rua como proteção, segurança, espaço de moradia e sustento, temporariamente 

ou de forma permanente” (SILVA, 2010, p. 25). No decreto n. 7.053 de 23 de dezembro 

de 2009, pessoa em situação de rua é definida como,  

Parágrafo único.  Para fins deste Decreto, considera-se população em 
situação de rua 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 (BRASIL, 2009, n.p).  

No processo industrial da humanidade especialmente entre 1700 e 1900, houve 

grande mudança estrutural no capitalismo e na sociedade, anteriormente a maior 

parte da população vivia no campo, com a promessa de trabalho e melhores 

condições de vida com o processo industrial, ocorreu um grande êxodo rural: 
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Com a Industrialização ocorreu o maior fluxo migratório que a humanidade já 
vivenciou.  Os camponeses expulsos da zona rural, que migraram para os 
grandes centros urbanos, fizeram com que essas cidades, ainda em processo 
de transformação não conseguissem suprir as necessidades de toda essa 
população, começando assim aparecer os primeiros problemas causados 
pelo capitalismo.  Este sistema pressupõe a separação entre força de 
trabalho e a propriedade dos meios de produção; a formação desta 
superpopulação passou a ser um processo contínuo, de acordo com a 
necessidade de acumulação do capital, criando o exército industrial de 
reserva, que mantém a oferta e a procura de trabalho e também os salários 
em equilíbrio com as necessidades de expansão do capitalismo.  Sendo 
assim, a maior expressão de domínio do capitalismo sobre o trabalhador 
(LOPEZ, 2019, p. 2). 

 “As promessas de trabalho não foram suficientes para todos o que causou um 

grande número de pessoas sem condições de sobrevivência que acabaram por viver 

nas ruas” (LOPEZ, 2019, p. 3).  

A questão social eclode de forma latente com o processo de industrialização, 
ancorada nas relações antagônicas entre capital e trabalho no interior do 
processo produtivo a partir do surgimento do modo de produção capitalista. 
Assim, podemos vincular o surgimento da questão social com a eclosão da 
classe trabalhadora e sua inserção no cenário político e identificá-la no 
momento em que a contradição fundamental do capitalismo, como modo de 
produção social se desenvolve e se revela (NETTO, 2004, p.04).  

Como já citado anteriormente, a ““questão social’’ sendo (fome, desigualdade, 

desemprego, violência, educação precária, desigualdade racial, conflitos, pessoa em 

situação de rua entre outros)” (SILVA; VIEIRA, 2019). Sendo o objeto da profissão de 

Serviço Social a partir da busca de uma nova visão no enfrentamento da questão 

social. Há outras expressões da questão social outros que também podem 

desencadear naquele tempo e atualmente essa situação com as pessoas,  

Mas isso não significa que toda pessoa em situação de rua vive assim 
somente pela falta de emprego.   Há outros fatores envolvidos, como 
desilusão amorosa, falta de sociabilidade, busca de liberdade, uso de drogas, 
fuga de alguma situação imprevista, entre outros múltiplos fatores (LOPEZ, 
2019, p. 3). 

Outros facilitadores como doenças podem provocar rejeição da família, como 

por exemplo doenças contagiosas e mentais, opção sexual (FERREIRA; MACHADO, 

2015 apud LOPEZ, 2019, 16). 

No decorrer da história as pessoas em situação de rua receberam muitas 

denominações como: “mendigos, pedintes, homem do saco, vagabundos, andarilhos 

e muitas vezes até mesmo de ladrões. Essas e outras nomenclaturas nada têm a ver 

com as pessoas que nos deparamos no dia a dia” (ABREU; SALVADORI, 2015, p. 11).  
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Nos dicionários, mendigo é o “indivíduo que pede esmolas para viver”, que 
vive da caridade alheia”, o que vive de esmola, pedindo as de porta em porta 
ou pelas ruas”. Ainda há uma lista de sinônimos significativos para 
entendermos o imaginário social em relação a essas pessoas: camumbembe 
(“indivíduos de baixa condição social, vagabundo, vadio”), desvalido, 
esmolador, esmoleiro, esmoler, indigente, lazarone (““ indivíduo que 
nada  faz; ocioso, preguiçoso; pessoa mantida à margem da sociedade, 
pária”), medicante, miserável, necessitado, pedidor, pedinte, 
pobre,  sacomano (“saqueador”),  sacomão  sacomardo veleto (“ pessoa que 
não tem firmeza de propósitos, volúvel, inconstante”).  Essas definições 
convidam a pensar sobre alguns sentidos associados ao morador de rua que 
podem contribuir ir para a legitimação social nas práticas de Humilhação e 
agressão a que são frequentemente submetidos (PATTO, 2010, p.269). 

 As pessoas em situação de rua são reflexo do sistema econômico atual, “onde 

se encontram profundas desigualdades sociais, que não asseguram os direitos que 

todas as pessoas possuem como cidadãos, muitas vezes essas pessoas passam 

como invisíveis aos olhos da sociedade” LOPEZ, 2019, p. 16). Observa-se que: 

Alguns moradores de rua, no entanto aproveitam o agregado para delimitar 
uma “casa”: como paredes, as panelas, os pratos e os copos delimitam a 
cozinha; um sofá pode servir de sala; um lençol tampando a visão da rua 
circunscreve um quarto; ao fundo, papelões denotam o esforço de garantir, ir 
mesmo que de forma precária, algumas privacidades.  Para os que não 
encontram um vão de ponte para morar, resta acomodar-se de outras formas: 
em pontos de ônibus cobertos, sob as marquises de grandes lojas, nas 
calçadas. Esconder-se e se proteger são cuidados necessários: ao serem 
notados, eles são alvos não só de olhares preconceituosos como de ações 
de extrema violência [...] (PATTO, 2010, p.269).  

 

Conclui-se que os motivos que levam a pessoa a estar em situação de rua 

estão ligados à questão econômica, ao contexto social, como também conflitos 

familiares, desemprego, falta de escolaridade, desigualdades sociais, drogadição, 

alcoolismo, doenças mentais “(sem ter como fazer um tratamento, pois, quem vai 

cuidar desse morador de rua, quem irá administrar os remédios em seus devidos 

horários?), mudança de um país para o outro, perda de entes queridos e em outros 

casos por sua própria escolha” (VIGARANI; CASCAES, 2018, p. 33).  

[...] em geral são a orientação sexual do morador de rua, o alcoolismo, o 
consumo ou tráfico de drogas que influenciam não só a unidade familiar pelos 
conflitos, mas pelo desequilíbrio do orçamento doméstico; o envolvimento em 
assaltos ou outros crimes, conflitos de valores, a violência ou abuso sexual 
por parte de algum parente – pai, irmão, padrasto. Existem ainda aqueles que 
são expulsos de casa ou abandonados pela família por representarem um 
empecilho, um estorvo para os parentes. Dentre os quais estão os doentes 
mentais, alguns idosos e deficientes físicos que representam a parcela inativa 
da sociedade, portanto a família não tem perspectiva de que eles venham a 
contribuir nas despesas da casa, os custos com sua saúde são altos, além 
de, em certos casos, colocarem seus familiares em situações de risco. 
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Ocorrem também situações em que os moradores saem de casa e se 
perdem, passando a habitar as ruas da cidade (SANTOS, 2009, p. 27).  

 “A população de rua vive seu dia a dia sem expectativa de um amanhã melhor, 

tendo que se sujeitar a passar frio, fome, abandono de todos os tipos, violência, 

cansaço, solidão, insegurança e medo” (COSTA, 2019, p. 33).  

Há ainda outros motivos que levam pessoas a morar nas ruas, tais como: 
recém-chegados a grandes cidades que não encontraram emprego ou um 
local de moradia, andarilhos, ou pessoas que adquiriram um subemprego 
onde o salário não é suficiente para seu sustento (COSTA, 2005, p. 4). 

“Mesmo habitando ambientes insalubres desumanos e desprovidos de 

condições adequadas para uma vida saudável, para alguns moradores, viver nas ruas 

significa ter liberdade” (COSTA, 2005, p. 16).  

Pontua que [...] a rua é vivida como um espaço de instabilidade [...] sobreviver 
na rua é uma façanha individual. As pessoas que vivem na rua sofrem as 
mais variadas formas de violações, a dignidade da pessoa humana a eles é 
negada; e estes criam estratégias próprias para sobreviverem (COSTA, 2015, 
p.11).   

O ser humano não deve se resumir a um número, porém as estatísticas podem 

nos dar uma dimensão do contingente da população em situação de rua. 

1.2.1 Dados estatísticos sobre a pessoa em situação de rua 

Segundo dados do Instituto Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA (2020) são 

mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas em todo o Brasil. Conforme o Censo da 

População em situação de rua:      

O número de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo aumentou. 
Atualmente, a 24.344 pessoas este ano e é composta, majoritariamente, por 
homens (85% do total) e negros (70%). Os dados são do Censo da População 
em Situação de Rua 2019, divulgados na última sexta-feira (31). Ele tem o 
objetivo de oferecer informações à prefeitura para que possa elaborar ações 
e políticas públicas a fim de atender essa população. Número de pessoas 
nessa situação é 60%maior do que identificado no censo de 2015 (ANDES, 
2020, n.p). 

Segundo dados retirados do IPEA (2020),  
 

A Maioria vive em grandes cidades do Sudeste, Nordeste e Sul. A população 
em situação de rua cresceu 140% a partir de 2012, chegando a quase 222 
mil brasileiros em março deste ano, e tende a aumentar com a crise 
econômica acentuada pela pandemia da Covid-19. Entre as pessoas sem 
moradia estão desempregados e trabalhadores informais, como guardadores 
de carros e vendedores ambulantes. Além de atualizar dados sobre esse 
grupo social, duas pesquisas recém-concluídas pelo Instituto de Pesquisa 
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Econômica Aplicada (IPEA) alertam: a propagação do novo coronavírus 
aumenta a vulnerabilidade de quem vive na rua e exige atuação mais intensa 
do poder público. O estudo “Estimativa da População em Situação de Rua no 
Brasil” utilizou dados de 2019 do censo anual do Sistema Único de 
Assistência Social (Censo Suas), que conta com informações das secretarias 
municipais, e do Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal. A análise 
constatou que a maioria dos moradores de rua (81,5%) está em municípios 
com mais de 100 mil habitantes, principalmente das regiões Sudeste (56,2%), 
Nordeste (17,2%) e Sul (15,1%). “O tamanho do município, bem como seu 
grau de urbanização e de pobreza estão associados ao número de pessoas 
morando nas ruas, o que indica a necessidade de políticas públicas 
adequadas a essas cidades”, assinala o sociólogo e pesquisador do IPEA 
Marco Antônio Natalino, autor do trabalho (IPEA, 2020, n.p). 

Em Florianópolis capital do estado de Santa Catarina houve um levantamento 

da Prefeitura, o número de pessoas em situação de rua vem caindo, graças às 

políticas públicas de apoio e à ajuda de grupos de voluntários e ONGs. “Os dados 

apontam que, em 2016, Florianópolis tinha 937 moradores de rua cadastrados. Em 

2017, o número caiu para 850 e, em 2019 (até junho) são 459. Sem esse trabalho, a 

estimativa é de que o número chegasse a 2 mil” (REDAÇÃO ND, 2019, n.p). 

Alguns municípios têm políticas públicas voltadas a pessoa em situação de rua, 

como Lages. Notícia de (05/07/2019), Lages tem abrigo e atende cerca de 50 pessoas 

por noite, é oferecido às pessoas assistência social, alimentação e cama; a secretaria 

de assistência social calcula que Lages possui uma população de rua em torno de 100 

pessoas. 

O município foco desta pesquisa foi a cidade de Santa Cecília- SC, que tem 

dados coletados da Secretaria de Assistência Social no ano de 2019, foram atendidos, 

160 pessoas em situação de rua, onde foram concedidos, diante da necessidade o 

benefício eventual: passagem. Porém destaca-se que o município não possui nenhum 

tipo de albergue ou casa de passagem como previsto nas leis da assistência social, 

deixando essas pessoas expostas às condições sociais. 

1.2.2 Políticas públicas para pessoas em situação de rua 

Política Pública pode ser definida como o “conjunto de ações desencadeadas 

pelo Estado, com vistas à solução (ou não) de problemas da sociedade” (SEBRAE-

MG, 2008, p. 22). 

O conceito de Política Pública é “relativo a um conjunto de ações, decisões, 

planos e metas governamentais a nível nacional, estadual ou municipal voltada para 

solução de problemas com interesse público atitudes preventivas perante de situações 
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de risco à sociedade por meio de políticas públicas” (SCHMIDT, 2018, p. 12).  

A Constituição Federal Brasileira de 1988, em seus artigos 5º e 6º nos confirma 

os direitos que as populações de rua possuem e o direito a igualdade perante qualquer 

outro indivíduo,  

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 
propriedade. [...]. Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a 
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição (BRASIL, 1988, n.p.). 

Na redação dada pela Emenda Constitucional nº 90 de 2015, todo cidadão de 

rua tem seus direitos assegurados por lei da CF/ 1988, como já citado, mas possui 

entre tantos outros direitos, como: direito à educação, saúde, alimentação, moradia, e 

a segurança dentre outros direitos. 

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (BRASIL, 2015, n. p).  

 Segundo dados disponíveis no site do Governo Federal (2018), Política 

Nacional para a População em Situação de Rua (PNPR) foi instituída pelo Decreto nº 

7.053, de 23 de dezembro de 2009, assegurando e possuindo entre seus princípios, 

além da igualdade e equidade, o respeito, dignidade da pessoa humana, direito à 

convivência familiar e comunitária, a valorização e respeito à vida, atendimento 

humanizado e universalizado, o respeito às condições sociais, e diferenças de origem, 

raça, idade, nacionalidade, gênero, orientação sexual e opção religiosa, tendo uma 

atenção especial às pessoas com deficiência. Tendo também como princípios,  

I - respeito à dignidade da pessoa humana; II - direito à convivência familiar 
e comunitária; III - valorização e respeito à vida e à cidadania; 
IV - atendimento humanizado e universalizado; (Institui a Política Nacional 
para a População em Situação de Rua e seu Comitê Inter setorial de 
Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências (BRASIL, 
2018, n.p). 

A LOAS – lei orgânica de assistência social aprovada em 1993, pelo congresso 

nacional, regulamenta a política de assistência social, “os objetivos, princípios e as 

diretrizes ela também organiza todas as ações que serão realizadas através da 

política de assistência social, todos os serviços oferecidos pela assistência social 

estão descritos e regulamentado a política de assistência, a LOAS direciona todas as 
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ações da política social” (TIBES, 2017, p. 33). 

Foi um dos primeiros mecanismos criados a fim de efetivas os direitos 
fundamentais da população de rua, a partir da inclusão, no parágrafo único 
do artigo 23 da lei orgânica de assistência social – LOAS, da prerrogativa de 
criação de programas voltados à população em situação de rua na 
organização dos serviços de assistência social, (A INVISÍVEL POPULAÇÃO 
DE RUA, 2015, p.11). 

Segundo o Art. 7o da Lei nº 7053 são objetivos da Política Nacional para a 

População em Situação de Rua, 

I - assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas 
que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, 
assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e 
renda; II - garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e 
gestores para atuação no desenvolvimento de políticas públicas 
intersetoriais, transversais e intergovernamentais direcionadas às pessoas 
em situação de rua; III - instituir a contagem oficial da população em situação 
de rua; IV - produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, 
econômicos e culturais sobre a rede existente de cobertura de serviços 
públicos à população em situação de rua; V - desenvolver ações educativas 
permanentes que contribuam para a formação de cultura de respeito, ética e 
solidariedade entre a população em situação de rua e os demais grupos 
sociais, de modo a resguardar a observância aos direitos humanos; 
VI - incentivar a pesquisa, produção e divulgação de conhecimentos sobre a 
população em situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda 
a sua amplitude étnico-racial, sexual, de gênero e geracional, nas diversas 
áreas do conhecimento; VII - implantar centros de defesa dos direitos 
humanos para a população em situação de rua; VIII - incentivar a criação, 
divulgação e disponibilização de canais de comunicação para o recebimento 
de denúncias de violência contra a população em situação de rua, bem como 
de sugestões para o aperfeiçoamento e melhoria das políticas públicas 
voltadas para este segmento; IX - proporcionar o acesso das pessoas em 
situação de rua aos benefícios previdenciários e assistenciais e aos 
programas de transferência de renda, na forma da legislação específica; 
X - criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social  e 
o Sistema Único de Saúde para qualificar a oferta de serviços; XI - adotar 
padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e 
reestruturação dos serviços de acolhimento temporários, de acordo com o 
disposto no art. 8o; XII - implementar centros de referência especializados 
para atendimento da população em situação de rua, no âmbito da proteção 
social especial do Sistema Único de Assistência Social; XIII - implementar 
ações de segurança alimentar e nutricional suficientes para proporcionar 
acesso permanente à alimentação pela população em situação de rua à 
alimentação, com qualidade; e XIV - disponibilizar programas de qualificação 
profissional para as pessoas em situação de rua, com o objetivo de propiciar 
o seu acesso ao mercado de trabalho (BRASIL, 2009, n.p).  

Segundo a Política Nacional Pessoas em situação de Rua toda pessoa em 

situação de rua tem direito a:  

Documentação, Benefício de Prestação Continuada (BPC), no valor de um 
salário mínimo mensal, desde que atenda as regras que beneficiam qualquer 
cidadão, de acordo com a LOAS (lei orgânica da assistência social), os 
atendimentos devem ser oferecidos sem discriminação e com o devido 
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respeito à dignidade e à autonomia das pessoas (ALMEIDA, 2010, n.p). 

Quem nunca viu no dia a dia um mendigo na rua? Muitas vezes ele nem é 

notado por nós que passamos apressados por estarmos atrasados para o emprego 

ou qualquer outro compromisso. Já virou uma coisa normal, mesmo isso não sendo 

nem um pouco normal, um ser humano se alimentar um dia sim e outro não, possuir 

acesso tão fácil às drogas, para esquecer da situação em que se encontram, e que 

aliviam as dores que sentem e não tem remédio, “dormindo na rua sem coberta 

passando frio não tendo opção para se esquentarem, ou o medo que sentem, mas 

não tem para onde irem, é como se estivessem em uma selva e cada dia fosse de 

sobrevivência” (MENEZES; FERREIRA, 2020, p. 22). “A sociedade reforça a condição 

de rua ao atribuir às pessoas nesta situação a responsabilidade e culpa exclusivas 

pelo estado em que se encontram, bem como rompimento do vínculo com as ruas” 

(BRASIL, 2015, p. 9).  

Tendo em vista que a sociedade considere esta população invisível e excluída, 

acabam passando despercebidos os direitos que os mesmos possuem, esquecidos 

muitas vezes por eles mesmos.  

 Faz-nos lembrar de Bobbio (2000),   

Quanto a igualdade nos ou dos direitos, ela representa um momento ulterior 
na equalização dos indivíduos com respeito a igualdade perante a lei 
entendida como exclusão das discriminações da sociedade por 
estamentos:  significa o igual gozo por parte dos cidadãos de alguns direitos 
fundamentais constitucionalmente garantidos (BOBBIO, 2000, p. 41). 

As políticas públicas existem, mas ainda não conseguem na prática solucionar 

essa expressão da questão social, como já citado acima é o caso do município de 

Santa Cecília em Santa Catarina, lócus desta pesquisa monográfica. Embora haja um 

número expressivo de pessoas em situação de rua não se consolidaram ainda 

políticas públicas para abarcar essa demanda. 
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2 DELIMITAÇÕES METODOLÓGICAS 

 A pesquisa teve caráter bibliográfico e de campo, na pesquisa de campo foram 

analisadas características quantitativas e qualitativas o instrumento da coleta de 

dados foi um questionário aplicado em formato de entrevista.  

O lócus da pesquisa foi o município de Santa Cecília geograficamente fica 

situado em ponto estratégico no coração de Santa Catarina. Essa localização 

historicamente significou ponto de parada tanto de tropeiros nos idos dos séculos XVIII 

e XIX como agora em pleno século XXI continua sendo ponto de parada de viajantes 

(IBGE, 2010), inclusive local de parada e desembarque de muitas pessoas em 

situação de rua. A cidade possui 16 740 habitantes (Censo IBGE/2010) e no ano de 

2019 segundo dados da secretaria de Assistência Social do município contabilizou 

160 pessoas em situação de rua. 

A pesquisa realizada, contou com a participação de pessoas em situação de 

rua, que não foram escolhidas e sim entrevistadas conforme foram chegando na 

cidade. O primeiro passo da pesquisa foi elaborar os questionários, instrumento da 

coleta de dados, com perguntas que contribuíssem para qualificar as condições 

sociais da pessoa em situação de rua que chega em Santa Cecília. Após esse 

momento, realizaram-se abordagens individuais para aplicação do questionário de 

pesquisa. Todavia no momento em que iniciou-se a pesquisa em meados de maio de 

2020 houve o acentuamento da pandemia do coronavírus, fato que culminou na 

suspensão do transporte coletivo de pessoas entre as cidades. A cidade de Santa 

Cecília ficou com a população em situação de rua diminuída, com o retorno do 

transporte entre as cidades no mês de agosto de 2020 pudemos concluir a referida 

pesquisa. 

 A abordagem com as pessoas em situação de rua se deu de modo tranquilo e 

sem resistência. Nenhuma das pessoas abordadas se recusou a responder e a 

identidade dos entrevistados foi mantida em sigilo. 

O questionário de pesquisa consistiu de 16 perguntas, organizadas através de 

perguntas abertas (descritivas) e perguntas de múltipla escolha (objetivas). 

O período de realização da pesquisa foi de maio a setembro de 2020.  

A análise dos dados constitui-se no momento da finalização da pesquisa de 

campo e na construção concreta de novos saberes. Os dados foram organizados 

graficamente e posteriormente analisados.   
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Passa-se a seguir a apresentar os dados da pesquisa que visa apontar quem 

é a pessoa em situação de rua da cidade de Santa Cecília- SC, apresenta-se no 

contexto a seguir, informações e dados sobre o citado, tendo como inicio, a tabela 1 

juntamente com o gráfico 1, que apresenta a idade das pessoas em situação de rua.  

 

Tabela 1 - Qual a Idade das pessoas em situação de rua? 

            Descrição             Quantidade 

20 a 30 1 

30 a 40 1 

40 a 50 3 

50 a 60 1 

 60 a 70 0 

TOTAL 6 

Fonte: A autora (2020). 

 

Gráfico 1 - Idade das pessoas em situação de rua 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

Como podemos observar na tabela acima, referente a idade da pessoa em 
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situação de rua, com a pergunta qual sua idade, conclui-se que a maior porcentagem 

foi de pessoas entre 40 anos a 50 anos, com 30%, acentua-se que uma população 

considerada ainda jovem e em idade produtiva. 

No que diz respeito ao gênero (Tabela 2 e Gráfico 2), temos os seguintes dados.  

 

Tabela 2 - Qual o Gênero das pessoas em situação de rua? 

Descrição                  Quantidade 

Feminino 3 

Masculino 3 

Outros 0 

TOTAL 6 

Fonte: A autora (2020). 

 

Gráfico 2 - Gênero das pessoas em situação de rua 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

No gráfico acima, com a pergunta sobre o gênero das pessoas em situação de 

rua, temos uma discordância com Brasil, “predominam pessoas do sexo masculino 

(82%), (Brasil, 2009, p. 12).” Onde ele relata que 82% da população em situação de 

rua são homens. Este gráfico mostra-nos que a pesquisa no município de Santa 

Cecília teve um total de 50% homens e 50% mulheres. 

A “naturalidade” das pessoas é a próxima análise (Tabela 3 e Gráfico 3).   
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Tabela 3 - Qual a Naturalidade das pessoas em situação de rua? 

         Descrição           Quantidade 

Santa Catarina–SC 4 

São Paulo– SP 2 

Rio de Janeiro – RJ 0 

TOTAL 6 

Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 3 - Naturalidade das pessoas em situação de rua 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

 Como vemos neste gráfico com a pergunta referente a naturalidade da pessoa 

em situação de rua, nos mostra que dos 06 entrevistados 40% são naturais de Santa 

Catarina, onde se encontram no momento e 20% são paulistas.  

O grau de instrução (Escolaridade) vem a ser o próximo item, exposto na tabela 

4 e no gráfico 4. 
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Tabela 4 - Qual a Escolaridade da pessoa em situação de rua? 

Descrição          Quantidade 

Ensino Médio 1 

Ensino Fundamental 2 

Graduação 0 

Alfabetizado 0 

  Não Alfabetizado 3 

TOTAL 6 

Fonte: A autora (2020). 

Gráfico 4 - Escolaridade da pessoa em situação de rua 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

Este gráfico acima referente a pergunta sobre a escolaridade da pessoa em 

situação de rua, apresenta que é muito baixa sendo a maioria analfabeto, e outra 

pequena parte com ensino médio e fundamental. 

[...] a educação é meio necessário ao desenvolvimento da autonomia e 
emancipação das pessoas em situação de rua, contribuindo para que elas se 
reconheçam construtoras e transformadoras da realidade em que vivem, 
sendo, inclusive, importante para o processo de participação nas questões 
políticas, democratização e busca por seus direitos e acesso à informações 
(BRASIL, 2009, n.p). 

No que diz respeito a religião, expostas na tabela 5 e gráfico 5, tem-se os 

resultados que seguem.  
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Tabela 5 - Qual a Religião da pessoa em situação de rua? 

Descrição Quantidade 

Católico 4 

Evangélico 1 

Espiritísmo 0 

Ateu 0 

Outros 1 

TOTAL 6 

Fonte: A autora (2020). 

 

Gráfico 5 - Religião da pessoa em situação de rua 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

O gráfico acima com a pergunta qual a religião da pessoa em situação de rua, 

demonstra que a religião católica teve a maior porcentagem.  

Como próxima análise, tem-se o questionamento “Já fez uso de algum tipo de 

droga?”. 

 

 

 

 

Tabela 6 - Já fez uso de algum tipo de droga? 
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                   Descrição           Quantidade 

Sim 3 

Não 3 

TOTAL 6 

Fonte: A autora (2020). 

 

Gráfico 6 - Já fez uso de algum tipo de droga?  

 
Fonte: A autora (2020). 

O gráfico acima evidencia que metade dos entrevistados já fizeram 

uso de drogas buscando fugir da realidade que se encontram, o uso de 

drogas faz parte da história da humanidade, não se tendo conhecimento de 

uma sociedade que tenha progredido sem recorrer a algum tipo de vício. A 

utilização da droga está associada às necessidades humanas, aos seus 

anseios e tentativa de afastamento da realidade, de possibilidade de 

mudança de seu estado de espírito, de carência emotiva e afetiva diante da 

falta de interação com meio que, em teoria se está inserido ( COSTA, 2015). 

 

A tabela 7, representada no gráfico 7, questiona os entrevistados, quanto ainda 

usar algum tipo de droga.  

Tabela 7 - Faz uso atualmente de algum tipo de droga?  
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             Descrição            Quantidade 

Sim 1 

Não 5 

TOTAL 6 

Fonte: A autora (2020). 

 

Gráfico 7 - Usa atualmente de algum tipo de droga 

 
Fonte: A autora (2020). 

 

Como se destaca no gráfico acima atualmente a maioria dos moradores não 

fazem uso de drogas,  

[...] o uso de substâncias psicoativas é considerado uma prática baseada em 
escolhas pessoais [...], uma vez conhecidas as regras de uso para que se 
atinja um determinado efeito. Porém, isto não quer dizer que as pessoas em 
situação de rua ignorem que essas substâncias são nocivas à saúde elas têm 
capacidades que podem agir positiva ou negativamente sobre suas vidas e 
corpos [...] (MARTINEZ, 2012, p.8; 9). 

Com relação ao uso de bebidas alcoólicas, obteve-se os seguintes resultados 

(Tabela 8 e Gráfico 8). 

 

 

Tabela 8 - Faz uso de bebidas alcoólicas? 
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Descrição Quantidade 

Sim 5 

Não 1 

TOTAL 6 

Fonte: A autora (2020). 

 

Gráfico 8 - Faz uso de bebidas alcoólicas?  

 
Fonte: A autora (2020). 

Este gráfico mostra-nos a grande maioria que faz uso de álcool no seu dia a 

dia, 

Alguém que precisa carregar uma carroça pesada cheia de sucata, que tem 
de revirar latões de lixo em frente a outras pessoas, competir com carros e 
motos por espaço e tem essa como a única alternativa de ganho está mais 
propensa a usar álcool e drogas como forma de suportar e enfrentar tudo 
isso. Então, precisamos nos confrontar com a situação em que o morador de 
rua vive e não simplesmente com a doença que consideramos que ele tenha 
(FLAUSINO, 2007, p. 1). 

E concordamos também com “O álcool é também um elemento socializador, 

possibilitando a esse indivíduo criar vínculos afetivos nas ruas: nesse processo 

(socialização na rua) o álcool se torna elemento fundamental [...]” (VIEIRA, 1995, p.44). 

Expõe quadro 1, os seguintes dados sobre os entrevistados terem filhos. 
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Quadro 1 - Se a pessoa em situação de rua tem filhos? Se sim tem contato com ele? 

Sujeito                                   Tem filhos e contato com ele (s)? 
         1                             Tenho filhos, e não tenho contato e não quero ter  

         2                             Tenho fio, não tenho contato mais gostaria de ter sim  

         3                             Sim tenho, não tenho contato e gostaria de ter  

         4                             Tenho, e tenho contato  

         5                              Não tenho                                                                             

                      6                              Não                                                                                      

Fonte: A autora (2020). 

 

Vemos nesta tabela que a maioria tem contato com seus filhos e os pais que 

não tem contato gostaria de ter, mas é fundamental para a criança ter um lar de 

comunhão e harmônico para seu bom desenvolvimento: 

A presença dos pais no crescimento dos filhos é fundamental para o 
desenvolvimento e transformação em um ser humano respeitável, mas para 
que isso ocorra é necessário que os pais além de proporcionar educação, 
repassando os ensinamentos valorativos, proporcionando um ambiente 
familiar de comunhão e harmonia, bem como, preservando os valores éticos 
entre eles, que prosperem mediante os obstáculos e dificuldades, que lhes 
proporcionem atenção e que distinguem os comportamentos à frente dos 
filhos (VIEIRA; CARDIN, 2018, p.91). 

Como próxima questão a ser abordada, temos “O que acha da rua?” (Quadro 

2). 

 

Quadro 2 - O que acha da rua?  

Sujeito                      O que acha da rua? 
   1                     Tenho minha liberdade não preciso ficar dando satisfação para ninguém 

   2                      Estou nas ruas porque não tenho outras condições para nós mulher é difícil a vida 

   3                      Não muito boa passamos frio e fome   

   4                     Não é bom dormimos sem cobertor e tem muito roubo 

   5                     Ruim não tem onde comer e tomar banho 

   6                     Gosto pois na casa em que fico as vezes eles brigam comigo por eu beber                                                                                  

Fonte: A autora (2020). 

Como vimos na tabela acima, referente as opiniões das pessoas em situação 

de rua com a pergunta o que você acha da rua, concordamos com Silva trata-se de 

“uma expressão radical da questão social na contemporaneidade” (Silva, 2009, p. 10). 

É possível verificar nas falas as mais terríveis privações das necessidades básicas do 
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ser humano. Ainda fica claro os perigos que essas pessoas enfrentam no seu 

cotidiano. 

“Qual motivo te levou a estar em situação de rua?”, exposto no quadro 3, 

apresenta o seguinte. 

 

Quadro 3 - Qual motivo te levou a estar em situação de rua? 

Sujeito                         Motivo em estar na rua 
         1                             Nunca tive uma casa minha mesmo 

         2                             Não conheci minha família 

         3                             Perdi minha família e minha mulher no acidente 

         4                             O conselho tirou meus filhos 

         5                              Desde que perdi minha mãe acabei indo para o álcool 

                      6                             A liberdade 

Fonte: A autora (2020). 

 Como se vê nesta tabela os motivos são vários, cada pessoa carrega seus 

motivos de estarem na rua, com isso concordamos com, 

As pessoas são levadas à situação de rua por várias causas, como pobreza, 
desemprego, desavença familiar, questões amorosas, drogas, doenças, fuga 
da polícia, entre outros. Essa população é heterogênea: cada morador de rua 
foi levado a essa situação por uma causa individual específica e, como tal, 
deve ser tratada. O ponto em comum é que a situação não deveria persistir: 
não se pode admitir a perpetuação da situação de rua, visto que ela não gera 
benefício a ninguém, nem ao morador, tampouco à coletividade (THOMÉ 
2019, p. 22). 

O quadro 4 questionado aos entrevistados, sobre quais Estados costuma 

percorrer. 

Quadro 4 - Quais Estados costuma percorrer em suas jornadas? 

Sujeito                         Estados que costuma percorrer 
         1                             Costumo andar só por aqui mesmo, Santa Catarina 

         2                             Ando só por aqui, Santa Catarina 

         3                             Já andei por Rio de Janeiro fui no Cristo Redentor umas 3 vezes 

                                        já, São Paulo, Santa Catarina e Bahia 

         4                             Só por Santa Catarina 

         5                              Paraná e Santa Catarina 

                      6                             Por Santa Catarina, gosto do litoral praias 

Fonte: A autora (2020). 

Nesta tabela referente a pergunta quais Estados costuma percorrer, vemos que 
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a maioria percorreu somente o Estado de Santa Catarina, mas há os mais espirituosos 

onde relatam suas viagens e experiências tendo sua liberdade de viajar para onde 

quiserem, assim concorda-se que,  

[...] o desenraizamento das pessoas em situação de rua com as instituições 
sociais, tais como família, trabalho, comunidade, garante a liberdade e a 
permissividade nas ruas, ao mesmo tempo, geram também solidão, 
principalmente nas situações quando o corpo necessita de amparo ou 
cuidado (FILHO, 2010, p. 53). 

Como próxima análise, temos o quadro 5, conforme segue abaixo.  

 

Quadro 5 - Como era sua vida antes de estar nas ruas? 

Sujeito                         Vida anterior antes de estar na rua 
         1                             Sempre morei de favor nunca tive minha casa 

         2                             Desde quando sai do orfanato fiquei na rua   

         3                             Era boa 

         4                             Era boa 

         5                              Era boa tinha minha mãe 

                      6                             Desde cedo estou na rua mas a vida na rua é bem melhor tirando 

                                                      o frio.  

Fonte: A autora (2020).  

 Observa-se nesta tabela com a pergunta: como era sua vida antes de estar em 

situação de rua? Onde cada pessoa falou sobre sua vida antes de estar nas ruas, 

como já citado anteriormente, a perda de um ente querido, a liberdade e a falta de 

opção na vida são as principais causas de ter a rua como morada. Outro fator a 

destacar é a fragilidade ou inexistência de vínculos familiares. 

Gostaria de ter um emprego fixo?. É a questão seguinte a ser analisada. (Tabela 

9 e Gráfico 9) 

Tabela 9 - Gostaria de ter um emprego fixo? 

Descrição Quantidade 

Sim 3 

Não 3 

TOTAL 6 

Fonte: A autora (2020).  
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Gráfico 9 - Gostaria de ter um emprego fixo? 

 
Fonte: A autora (2020).  

 

Vemos que a metade dos moradores de rua gostariam sim, de trabalhar em 

algum lugar e tentar refazer sua vida financeira, por outro lado temos a outra metade 

que não querem trabalhar, com as mudanças no cotidiano e suas modernidades assim 

sendo concordamos com SILVA (2014) “[...] as pessoas em situação de rua estão 

desempregadas sendo a exigência do mercado de trabalho com especializações e 

com tecnologia diminui as chances desta pessoa em situação de rua conseguir um 

emprego” (SILVA, 2014, p. 12). Observa-se que essas pessoas normalmente vivem 

de doações, são “pedintes”, ou trabalham na informalidade especialmente na coleta 

de materiais recicláveis. 

No quadro 6 temos o questionamento: Qual é o seu relacionamento com sua 

família atualmente?  

Quadro 6 - Qual é o seu relacionamento com sua família atualmente? 

Sujeito                         Relacionamento familiar  
         1                             Não tenho contato 

         2                             Nunca conheci minha família 

         3                             Tenho pouco contato 

         4                             Briguei com uma das minhas filhas não tenho contato 

         5                              Nada boa, quando minha mãe morreu perdi o contato 

                      6                             Tenho contato apenas com minha irmã 

Fonte: A autora (2020).  
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Essa tabela nos mostra que a família sanguínea dessas pessoas praticamente 

inexiste. “A situação de rua é geralmente relatada como advinda de processos sociais, 

políticos e econômicos excludentes (MARTINS, 1994, p. 6), “encerrando em si o 

trinômio exprimido pelo termo exclusão: expulsão, desenraizamento e privação” 

(BRASIL, 2008, p. 3). Está também relacionada à fragilização ou ao rompimento de 

vínculos outrora configurados (ESCOREL, 1999; HUNGARO; SOARES, 2009; KUNZ, 

2012; LEMOS, 2000; NOGUEIRA; OLIVEIRA, 2005; PRATES; PRATES; MACHADO, 

2011), o que evidencia os processos de resistência, enfrentamento e ressignificação 

vividos por esses indivíduos. 

Porém o convívio na rua com seus pares pode desencadear novos vínculos 

com pessoas de suas relações sociais na rua; não é somente a família de sangue, e 

sim a família com laços afetivos, na rua você encontra e forma sua própria família 

como diz Bruchini (1981), 

[...] a família “não é a soma de indivíduos, mas um conjunto vivo, contraditório 
e cambiante de pessoas com sua própria individualidade e personalidade”. 
Mais do que isto, é crucial afirmar que a família cria e recria realidades, visões 
de mundo e apropriações da moral hegemônica, funcionando tanto como 
local de crescimento e florescimento de realizações individuais quanto, 
muitas vezes, como espaço opressor de individualidades [...] (BRUSCHINI, 
1981, p. 77). 

No quadro 7, apresenta-se a questão: “Quais são seus sonhos?”. 

Quadro 7 - Quais são seus sonhos? 

Sujeito                         Quais são seus sonhos?  
         1                             Acho que nenhum 

         2                             Ter uma casa 

         3                             Ter uma casa 

         4                             Levar minha mulher para minha casa em Itainópolis 

         5                              Ter minha casa, terreno e animais 

                      6                             T Ter casa 

Fonte: A autora (2020).  

Como vemos nesta tabela acima, a maioria das pessoas em situação de rua 

relataram como sonho ter sua própria casa quando a pergunta: quais são seus sonhos 

foi feita a eles, segundo a reportagem do jornal G1.com, Luís Carlos morador de rua 

fala que (ALMEIDA, 2017, n.p):   

“Se até formiga tem casa eu que sou imagem e semelhança do Senhor não 

posso ter?”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 No primeiro título deste trabalho monográfico apresentou o modo de produção 

capitalista, como ele foi se constituído na maior parte do mundo, diante desta análise 

entende-se que o capitalismo produz uma série de problemas na sociedade, esses 

problemas na profissão de serviço social denominam se expressões da questão 

social. O profissional de serviço social atua nessas expressões. 

 No segundo título analisou-se as categorias de conceituação de pessoa em 

situação de rua, dados estatísticos e políticas públicas voltadas a essa população, 

desta maneira aferiu-se que é muito subjetivo delinear um perfil da pessoa em 

situação de rua, pois cada ser humano possui sua história de vida. Para as legislações 

em geral pessoa em situação de rua tem em comum a pobreza extrema, vínculos 

familiares interrompidos e inexistência de moradia convencional.  

 Dados apontam que existem cem mil pessoas vivendo em situação de rua no 

Brasil. Relativo às políticas públicas para pessoa em situação de rua verificou-se que 

especialmente a política de assistência social possui serviços voltados a essa 

população. Notou-se que embora haja a Política Nacional para a Pessoa em Situação 

de Rua ela ainda não dá conta de modo satisfatório para o atendimento adequado 

visando a garantia de direitos.  

 Quanto à resposta para a situação problema desta monografia: quais as 

condições sociais das pessoas em situação de rua do município de Santa Cecília- SC, 

conclui-se que a maior parte possui entre 40 e 50 anos, que no caso deste município 

há a mesma quantidade de pessoas do sexo feminino e masculino em situação de 

rua, a maioria são nascidas em Santa Catarina, a maior parte são analfabetas, 

católicos, já fizeram ou fazem uso de drogas ou álcool, possuem filhos, a maioria não 

tem contato com sua família. Constatou-se que a maioria vive como pedinte.  

Descreveram que seus maiores sonhos são ter emprego fixo e uma casa.  

 Verificou-se que as pessoas em situação de rua passam por vários tipos de 

privações como: alimentação, higiene, renda, moradia, escolarização. O grande 

desafio para os assistentes sociais, para a sociedade e para o Estado está em garantir 

dignidade de vida para todos os seres humanos, especialmente a pessoa em situação 

de rua que esta desprovida dos mínimos sociais.  

REFERÊNCIAS 

ABREU, Deivid de; SALVADORI, Lizandra Vaz. Pessoas em situação de rua, 



60 
 

exclusão social e rualização: reflexões para o serviço social. SEMINÁRIO DE 
SERVIÇO SOCIAL, TRABALHO E POLÍTICA SOCIAL. Universidade Federal de 
Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, 27 a 29 de outubro de 2015. Disponível em: 
https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/180819. Acesso em: 21 out. 2020.  

ALMEIDA, Barbara. Moradores em situação de rua em Uberlândia revelam sonhos e 
rotina. Disponível em: http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-
mineiro/noticia/2017/02/moradores-em-situacao-de-rua-em-uberlandia-revelam-sonhos 
erotina.html#:~:text=Moradores%20em%20situa%C3%A7%C3%A3o%20de%20rua,e%20rotin
a%20%7C%20Tri%C3%A2ngulo%20Mineiro%20%7C%20G1&text=G1%20foi%20%C3%A0s
%20ruas%20e,viverem%20nas%20ruas%20da%20cidade. 13 de fevereiro de 2017. Acesso 
em: 30 out. 2010.  

ALMEIDA, Lívia. Os instrumentos técnicos – operativos são como um conjunto 
articulado de instrumento e técnicas que permitem a operacionalização da 
ação profissional. 28 de abril de 2010. Atualizado em 06 de maio de 2016. 
Disponível em: https://www.webartigos.com/artigos/os-instrumentais-tecnico-
operativos-na-pratica-profissional-do-servico-social/36921. Acesso em: 27 ago. 
2018.  

ALMEIDA, Diogo Alves de; ROCHA, Antonio Glauton Varela. A concepção 
materialista em Karl Marx. Mostra Científica de Filosofia e Teologia, v. 1, n. 2, 2018. 
IV MOSTRA CIENTÍFICA DE FILOSOFIA E TEOLOGIA. Centro Universitário 
Católica de Quixadá.  

ARAUJO, Marcele Juliane Frossard de.  Proletariado.  Disponível em: 
https://www.infoescola.com/autor/marcele-juliane-frossard-de-araujo/3333/. Acesso 
em: 11 set. 2020.  

ARRUDA, José Jobson de Andrade. Davis Landes, a revolução industrial na 
Inglaterra. Prometeu desacorrentado. Economia e Sociedade, Campinas, (12): 87-
107, jun. 1999. 

BARBOSA, Cláudia. A propriedade privada em Jean-Jacques Rousseau: a 
origem e legitimidade. 2018. Dissertação (Mestrado em Filosofia) - Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 
Natal, 2018. 

BARROS, Luana Michely Cardoso; DE CARVALHO Evangelista, Maria de Jesus. 
População em situação de rua e os direitos humanos. In: CONGRESSO 
BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS. v. 16. N. 1 (2019). Ética, Direitos 
Humanos e Serviço Social. Disponível em: 
https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/article/view/1459. Acesso em: 
18 out. 2020.  

BATISTA, Liz. Alta do petróleo fez país viver crise nos anos 1970. Disponível em: 
https://acervo.estadao.com.br/noticias/acervo,alta-do-petroleo-fez-pais-viver-crise-
nos-anos-1970,10618,0.htm. Acesso em: 15 set. 2020.  

BEDIN, G. A.; NIELSSON, J. G. A crise da década de 1970: observações sobre 
as ideias neoliberais e suas consequências. In: COSTA, L. C., NOGUEIRA, V. M. 



61 
 

R., and SILVA, V. R., orgs. A política social na América do Sul: perspectivas e 
desafios no século XXI [online]. Ponta Grossa: Editora UEPG, 2013, pp. 27-41. ISBN 
978-85-7798-231-8. 

 BELO, Jéssila dos Santos. A Gênese da “Questão Social” na Sociedade 
Capitalista. 2020. Monografia (Serviço Social) – Universidade Federal de Alagoas, 
Maceió, 2020.  

BIANCHETTI, Lucidio; CORREIA, José Alberto. In/exclusão no trabalho e na 
educação: Aspectos mitológicos, históricos e conceituais. 1. ed.  São Paulo: 
Papirus, 2020.  

CABRAL, João Francisco Pereira. As classes sociais no pensamento de Karl 
Marx. Brasil Escola. 2016. Disponível em: 
https://scholar.google.com.br/scholar?hl=pt 
BR&as_sdt=0%2C5&q=CABRAL%2C+Jo%C3%A3o+Francisco+Pereira.+As+classe
s+sociais+no+pensamento+de+Karl+Marx.+Brasil+Escola%2C+2016&btnG=. 
Acesso em: 17 out. 2020.  

BRASIL, Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7053.htm. Acesso 
em: 20 out. 2020.  

BRASIL. Decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009. Disponível em; 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-
2010/2009/decreto/d7053.htm#:~:text=Decreto%20n%C2%BA%207053&text=DECR
ETO%20N%C2%BA%207.053%20DE%2023,Monitoramento%2C%20e%20d%C3%
A1%20outras%20provid%C3%AAncias Defesa dos direitos das pessoas em 
situação de rua.Disponível 
em:http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/acoes_afirmativas/inclusaoou
tros/aa_diversos/Guia_Ministerial_CNMP_WEB_2015.pdf. Acesso em: 29 out. 2020.  

BRASIL. Ministério público do Estado de minas gerais coordenadoria de inclusão e 
mobilização sociais o direito à educação das minorias: pessoa em situação de rua. 
Disponível em: 
https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Pessoa_em_situa%C3%A7%C3%A3o_de_ru
a_-_Paulo_Vicente.pdf. Acesso em: 24 out. 2020.  

BRASIL. Política Nacional para a População em Situação de Rua. Governo Federal. 
2018. Disponível em: https://www.gov.br/mdh/pt-br/navegue-por-temas/populacao-
em-situacao-de-rua/politica-nacional-para-a-populacao-em-situacao-de-rua. Acesso 
em: 12 set. 2020.  

CADAVIZ, Aline Kassick et al. Proletários de todo o mundo, higienizai-vos!: o 
discurso higienista impresso nos jornais dos trabalhadores (Porto Alegre: 
1900-1919). 2010. Dissertação (Mestrado em História) - Pontifícia Universidade 
Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 2010.   

CARCANHOTO, Marcelo Dias; AMARAL, Maria Silva. Acumulação capitalista e 
exército industrial de reserva: conteúdo da super exploração do trabalho nas 
economias dependentes. Revista de Economia, v. 34, n. especial, p. 163-181, 



62 
 

2008. Editora UFPR.  

CARVALHO, Gisele de Freitas; PRATA, Marcelo Ricardo. População em situação de 
rua: cidadãos ainda invisíveis e os desafios do serviço social para garantia de 
direitos. IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS 2019. 
Disponível em: 
https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/issue/view/1.Acesso em: 18 
out. 2020.  

CAVALCANTE, Iraci Araújo. As bases ontológicas materiais da pobreza no 
capitalismo e a sua relação com a ”questão social”. 2019. Dissertação (Mestrado 
em Serviço Social) – Faculdade de Serviço Social, Programa de Pós-Graduação em 
Serviço Social, Universidade Federal de Alagoas, Maceió, 2014. 

CHALCOSKI, Silvana. Trabalho Assalariado e Serviço Social. Humanidades em 
Perspectivas. Caderno Humanidades em Perspectivas - I SIMPÓSIO DE PESQUISA 
SOCIAL E I ENCONTRO DE PESQUISADORES EM SERVIÇO SOCIAL - Edição 
Especial Julho/2018.  

CHARÃO, Anderson Pereira. A crise de representatividade sindical e o destino 
do sindicalismo com a alteração das fontes de custeio. 2018. Dissertação 
(Mestrado em Direito) – Universidade Católica do Paraná, Curitiba, 2018.  

CONSELHO FEDERAL DE SERVIÇO SOCIAL. - CFESS.  Disponível em:  
http://www.cfess.org.br/visualizar/menu/local/o-cfess. Acesso em: 18 out. 2020.  

COSTA, Conceição. Competência do serviço social. 15 de junho de 2016. 
Disponível em: https://www.pontodosconcursos.com.br/artigo/13721/conceicao-
costa/competencias-do-servico-socia. Acesso em: 27 ago. 2020.  

COSTA, Ilton Garcia; REZENDE, Rita de Cassi. Liberdade, Igualdade e 
Democracia. Revista em Tempo, v. 18, n. 01, p. 272-299, 2019. 

COSTA, Noélio Martins. A rua como lar: invisibilidade de pessoas em situação de 
rua no centro de Manaus. 2019. Tese (Doutorado em Sociedade e Cultura na 
Amazônia) - Universidade Federal do Amazonas, Manaus, 2019.  

COSTA, Samuel Nogueira. Faces da Reestruturação Produtiva: Disputas por 
Representação e Alterações no Mundo do Trabalho. 1. ed. Curitiba: Appris, 2019. 

CUNHA, Juliana Gomes da; GARCIA, Agnaldo; SILVA Thays Hage da; PINTO 
Renata Coelho de. Novos arranjos: lançando um olhar sobre os relacionamentos 
interpessoais de pessoas em situação de rua.  Revista Interinstitucional de 
Psicologia. vol. 10, n. 1. Belo Horizonte, jun. 2017.  

DANTAS, Marcos. Capitalismo na era das redes: trabalho, informação e valor no 
ciclo da comunicação produtiva. In: LASTRES, Helena; ALBAGLI, Sarita. 
Informação e globalização na era do conhecimento. Rio de Janeiro: Campus, 
1999. Disponível em: 
https://www.academia.edu/2383245/Capitalismo_na_Era_das_Redes_Trabalho_Infor
ma%C3%A7%C3%A3o_e_Valor_no_Ciclo_da_Comunica%C3%A7%C3%A3o_Prod
utiva. Acesso em: 18 out. 2020.  



63 
 

DINIZ, Carlos Augusto de Oliveira, GUIMARÃES, Rogério Nogueira. Direito da 
população em situação de rua. A invisível população em situação de rua, Marechal 
Cândido Rondon-PR, 2015. Disponível em: 
http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=28dd2c7955ce9264 . Acesso em: 12 
set. 2020.  

DUQUEVIZ, Beatris Camila. Da marginalidade à inclusão social: o processo de 
construção de uma agenda política para a população em situação de rua. 2011. 
Monografia (Especialização em Gestão de Políticas Públicas) – Escola Nacional de 
Administração Pública, Brasília – DF, 2011.  

ESTEVAM, Cláudio Pereira. Crise financeira de 2008: a manutenção da ordem 
econômica internacional. Artigo_Especialização em Relações Internacionais. 
Disponível em: 
https://bdm.unb.br/bitstream/10483/25039/1/2019_ClaudioPereiraEstevam_tcc.pdf. 
Acesso em: 17 out. 2020.  

FAVERSANI, Danuza Mara. A Percepção de Estudantes do Curso de Serviço 
Social da UFSC Acerca da População em Situação de Rua. 2018. Monografia 
(Serviço Social) – Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, 
SC, 2018.  

FIRMINO, Neilza dos Santos. Prerrogativas do profissional do serviço social sob 
o ponto de vista da representação de classe em Roraima. 2018. Dissertação 
(Mestrado em Desenvolvimento Regional da Amazônia) – Universidade Federal de 
Roraima, Boa Vista, 2018.  

FIRMINO, Janaina Santos. A funcionalidade do exército de reserva e da 
mobilidade espacial da força-de-trabalho: o caso dos trabalhadores migrantes de 
Delmiro Gouveia-AL. 2018. Monografia (Curso de Geografia) – Universidade Federal 
de Alagoas, Delmiro Gouveia, 2018.  

FONTES, Virgínia. Capitalismo, crises e conjuntura. Serviço Social. Soc., São 
Paulo, n. 130, p. 409-425, set./dez. 2017. 

FRASER, Nancy; JAEGGI, Rahel. Capitalismo em debate: uma conversa na 
teoria critica. Boitempo Editorial, 2020. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=2uz_DwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=FR
ASER,+Nancy;+JAEGGI,+Rahel.+Capitalismo+em+debate:+uma+conversa+na+teor
ia+critica.+Boitempo+Editorial,+2020.&hl=pt-
BR&sa=X&ved=2ahUKEwisnIby88jsAhX_I7kGHfbACqgQ6AEwAHoECAAQAg#v=on
epage&q=FRASER%2C%20Nancy%3B%20JAEGGI%2C%20Rahel.%20Capitalismo
%20em%20debate%3A%20uma%20conversa%20na%20teoria%20critica.%20Boite
mpo%20Editorial%2C%202020.&f=false. Acesso em: 18 out. 2020.  

FRAZÃO, Maria Angelica Paixão; COSTA, Carmen Ferreira Corato. Capitalismo 
monopolista: transformações societárias, serviço social e “questão social”. 
IN: CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS. v. 16, n. 1, 2019.  

FREIATS, Rita. et al. História do Serviço Social – resgatando uma história de 
mulheres. Revista da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado 



64 
 

do Rio de Janeiro. Em Puta, Rio de Janeiro _ 2o Semestre de 2018 - n. 42, v. 16, p. 
228 – 246. 

GUIMARÃES, Simone de Jesus. Desigualdades sociais, questão social e políticas 
públicas. Revista de Políticas Públicas, v. 22, p. 607-624, 2018. Disponível em: 
http://www.periodicoseletronicos.ufma.br/index.php/rppublica/article/view/9802. 
Acesso em: 18 out. 2020.  

INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA – IPEA. População em 
situação de rua cresce e fica mais exposta à Covid-19. Disponível em: 
https://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=3581
1. Acesso em: 22 out. 2020.  

KEIL, Ivete. Do capitalismo industrial ao pós-industrial Reflexões sobre trabalho e 
educação. Educação Usininos. 15 -21, janeiro/abril de 2007. Disponível em: 
file:///C:/Users/Cliente/Downloads/5681-17667-1-SM%20(5).pdf. Acesso em: 29 set. 
2020.  

KLANOVICZ, Jo. Tecnologia De Força Bruta e História Da Tecnologia. Fronteiras: 
Revista catarinense de história, n. 27, p. 134-134, 2016. Disponível em: 
https://periodicos.uffs.edu.br/index.php/FRCH/article/view/8049. Acesso em: 18 out. 
2020.  

KONNO, Cristiane Carla.  A formação profissional na consolidação do projeto 
ético - político do serviço social. Disponível em: 
https://www.passeidireto.com/arquivo/23041896/a-formacao-profissional-e-o-servico-
social. Acesso em: 31 ago. 2020.  

LIMA, Anna Paula Cosendey, Rhennan de; PAULO, Lázaro de; SOUZA, Maicon 
Gonçalves de. Departamento de recursos humanos – uma análise bibliográfica 
de sua evolução histórica nas pequenas empresas. Disponível em: 
https://repositorio.ifgoiano.edu.br/bitstream/prefix/482/1/mon_esp_Anna%20Paula_M
aicon.pdf. Acesso em: 11 set. 2020.  

LIMA, Naiara Gaspar de Holanda. Formação profissional em debate: um estudo 
dos projetos pedagógicos do curso de Serviço Social em Manaus a partir das novas 
diretrizes curriculares de 1996. 2017. Dissertação (Mestrado em Serviço Social) – 
Universidade Federal do Amazonas – UFAM, Manaus, 2017.  

LOPEZ, Cibele Santiago. A rua e seus invisíveis: dilemas que a crise econômica 
agrava e que a cidade faz questão de não ver. 16 º CONGRESSO BRASILEIRO DE 
ASSISTENTES SOCIAIS. 30 de outubro a 3 de novembro de 2019.  

LOURENÇO, Edvânia. Seminário de Saúde do Trabalhador de Franca. Setembro 
de 2012. Disponível em: 
http://www.proceedings.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=MSC0000000112
012000100001&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 11 set. 2020.  

LUCCAS, Luís Henrique Haas. Do bloco laminar à torre: habitação em altura e sua 
contextualização ao tecido no caso de Punta Del Este (1950-1980). Oculum 
ensaios: Revista de arquitetura e urbanismo. v. 17 n. 1 (maio 2020), 23 p.  



65 
 

MACHADO, Edneia Maria. Questão social: objeto do serviço social? Disponível 
em: http://www.uel.br/revistas/ssrevista/c_v2n1_quest.htm. Acesso em: 15 set. 2020. 

MARX. A crítica ao capitalismo e o início da história da raça humana. Capítulo 
do livro Em busca da boa sociedade, de Selene Herculano. Niterói: EDUFF, 2006. 
Disponível em: http://www.professores.uff.br/seleneherculano/wp-
content/uploads/sites/149/2017/09/MARX_E_A_CRITICA_AO_CAPITALISMO.pdf. 
Acesso em: 28 set. 2020.  

MARIA, Hugo Alexandre de Araujo. O imperialismo no capitalismo 
contemporâneo sob a ótica da categoria “monopólio”: o caso da Monsanto e 
algumas observações sobre o agronegócio. 2019. Monografia (Graduação de 
Geografia) – Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, São Paulo, 2019.  

MEDEIROS, Yuri Dayananda. Da ascensão à descrença na bolsa de valores: os 
significados da crise financeira no jornalismo econômico do Brasil entre 2004 e 
2014. 2016. Dissertação (Mestrado em Sociologia) - Universidade Federal de 
Pelotas, Pelotas, 2016.   

MELO, Victor Andrade de. História do uso do tempo livre: A emergência do lazer 
(Inglaterra, século XVIII). Revista do Centro de Pesquisa e Formação. 
Perspectivas contemporâneas sobre Ócio, Lazer e tempo Livre.  

MEIRELES, Carla. Pessoas em situação de rua: a complexidade da vida nas ruas. 
Setembro de 2017. Disponível em: https://www.politize.com.br/pessoas-em-situacao-
de-rua/. Acesso em: 20 out. 2020.  

MONTALVÃO, Camila Sobral Leite Lyra; FARIAS, Bruna Soares; PEREIRA, Evelyne 
Medeiros. Questão social e serviço social em Pernambuco nos anos 1940: a política 
contra os mocambos.  CONGRESSO BRASILEIRO DE ASSISTENTES SOCIAIS. v. 
16, n. 1 (2019). Disponível em: 
https://broseguini.bonino.com.br/ojs/index.php/CBAS/article/view/1017/992https://ww
w.uniasselvi.com.br/extranet/layout/request/trilha/materiais/livro/livro.php?codigo=20
514.Acesso em: 18 out. 2020.  

MONTIBELLER, Cristiana. Questão Social e Serviço Social. Indaial: UNIASSELVI, 
2017.   

NASCIMENTO, Clara Martins do; HORST, Claudio Henrique Miranda. O 
enfrentamento ao conservadorismo no Serviço Social a partir das campanhas do 
CFESS/CRESS. Textos & Contextos (Porto Alegre), v. 18, n. 1, p. 56-66, 2019.  

NETTO, José Paulo. Capitalismo monopolista e serviço social. São Paulo: 
Cortez, 2017. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=t3MzDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=NE
TTO,+Jos%C3%A9+Paulo.+Capitalismo+monopolista+e+servi%C3%A7o+social.+C
ortez+editora,+2017.&hl=pt-
BR&sa=X&ved=2ahUKEwjft9TL8MjsAhXtJrkGHQWXCRoQ6AEwAHoECAUQAg#v=
onepage&q=NETTO%2C%20Jos%C3%A9%20Paulo.%20Capitalismo%20monopolis
ta%20e%20servi%C3%A7o%20social.%20Cortez%20editora%2C%202017.&f=false.
Acesso em: 18 out. 2020.  



66 
 

NETTO. José Paulo. A Construção do Projeto Ético-Político do Serviço Social. 
Serviço Social e Saúde: Formação e Trabalho Profissional. Disponível em: 
https://www.ssrede.pro.br/wp-content/uploads/2017/07/projeto_etico_politico-j-p-
netto_.pdf. Acesso em: 01 set. 2020.  

NOBRE, Maria Teresa; BARREIRA, César. Controle social e medição de 
conflitos: as delegacias da mulher e a violência doméstica. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1517-
45222008000200007.Acesso em: 11 set. 2020. 

NOGUEIRA, E. J., & Oliveira, M. A. (2005). Adolescente em situação de rua: 
relatos de amizades na escola. Série-Estudos - Periódico do Mestrado em 
Educação da UCDB, 19, 193-2007.     

NUNES, VICTOR TUFANI. Tecnologia, educação, trabalho e cultura visual no 
século XXI. 2019. Monografia (Graduação em Artes) – Universidade do Estado do 
Rio de Janeiro, 2019. 

OLIVEIRA. Edistia Maria Abath Pereira de; CHAVES, Helena Lúcia Augusto. 80 anos 
do Serviço Social no Brasil: marcos históricos balizados nos códigos de ética da 
profissão. Serviço Social Soc., São Paulo, n. 128, p. 143-163, jan./abr. 2017. 
Disponível em: https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-
66282017000100143&lng=pt&tlng=pt. Acesso em: 01 set. 2020.  

OLIVEIRA, Ana Paula. Fundamentos históricos. Livro eletrônico, Serviço Social 
para concursos. 2018. Disponível em: https://docero.com.br/doc/s1v0e8. Acesso em: 
11 set. 2020.  

OLIVEIRA, Robson de; SAMPAIO, Simone Sobral. O código de pética e a atuação 
profissional: Uma reflexão a partir dos espaços sócio ocupacionais. IISEMINÁRIO 
NACIONAL DE SERVIÇO SOCIAL, TRABALHO E POLÍTICA SOCIAL, Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis –13e14de novembro de 2011.  Disponível 
em: https://repositorio.ufsc.br/handle/123456789/203201. Acesso em: 21 out. 2020.  

ORMAY, Larissa Santiago. Capitalismo informacional: fim da era industrial? . 
PALLUDETO, Alex Wilhans Antonio, DE ANDRADE Rogerio P. O capital 
monopolista-financeiro e a grande recessão. Disponível em: 
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-41612014000400008. 
Acesso em: 21 set. 2020.  

PASQUINI, Nilton Cesar. Revoluções Industriais: uma abordagem 
conceitual. Revista Tecnológica da Fatec Americana, v. 8, n. 01, p. 29-44, 2020. 
Disponível em: 
https://fatecbr.websiteseguro.com/revista/index.php/RTecFatecAM/article/view/235. 
Acesso em: 18 out. 2020.  

PAZ, Fabio Coelho. Liberdade ou sofrimento urbano?: um estudo da estima de 
lugar de pessoas em situação de rua. 2016.  Dissertação (Mestrado em Psicologia) – 
Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-Graduação em Psicologia, 
Fortaleza (CE), 2016. 

PEREIRA, Mariana Figueiredo de Castro. 80 Anos de serviço social no Brasil: a 



67 
 

influência norte americana na construção da identidade profissional e seus 
rebatimentos na atualidade. II CONGRESSO DE ASSISTENTES SOCIAIS DO 
ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 11 a 13 de maio de 2016. Disponível em: 
https://silo.tips/download/80-anos-de-servio-social-no-brasil-a-influencia-norte-
americana-na-construao-da. Acesso em: 18 out. 2020.  

PINTO, Geraldo Augusto; ANTUNES, Ricardo. A fábrica da educação: da 
especialização taylorista à flexibilização toyotista. São Paulo: Editora, 2018. 
Disponível em: https://books.google.com.br/books?hl=pt-
BR&lr=&id=LXdZDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT2&dq=PINTO,+Geraldo+Augusto%3B+
ANTUNES,+Ricardo.+A+f%C3%A1brica+da+educa%C3%A7%C3%A3o:+da+especi
aliza%C3%A7%C3%A3o+taylorista+%C3%A0+flexibiliza%C3%A7%C3%A3o+toyoti
sta.+Cortez+Editora,+2018.&ots=Ex6dBk7yDY&sig=1bVKB1GEcCYLUwrsybYuxLvA
Gak#v=onepage&q=PINTO%2C%20Geraldo%20Augusto%3B%20ANTUNES%2C%
20Ricardo.%20A%20f%C3%A1brica%20da%20educa%C3%A7%C3%A3o%3A%20
da%20especializa%C3%A7%C3%A3o%20taylorista%20%C3%A0%20flexibiliza%C3
%A7%C3%A3o%20toyotista.%20Cortez%20Editora%2C%202018.&f=false. Acesso 
em: 18 out. 2020.  

PORTILHO, Raphaela Magnino Rosa; SOUSA, Ricardo José Leite de.  A 
tecnologia, o capitalismo e as novas morfologias do trabalho em perspectiva. 
Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/?cod=4b86521fb429633d. 
Acesso em: 12 set. 2020.  

PRATES, Jane Cruz; Prates Flavio Cruz; , MACHADO, Simone. (2011). Populações 
em situação de rua: os processos de exclusão e inclusão precária vivenciados por 
esse segmento. Temporalis, 11(22), 191-215, julho/dezembro de 2011.  

RAMOS, Luciangela. Fatores que contribuem para a reincidência da população 
em situação de rua: estudo de caso no centro de referência especializado para 
população em situação de rua (cento POP) no município de Araranguá/SC. 
Disponível em:  http://www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2017/02/Artigo-
Luciangela.pdf. Acesso em: 04 out. 2020.  

RAMOS, Silvana Antoniolli. As dicotomias entre as dimensões teórico-
metodológica e técnico-operativa com base na análise teórica e na experiência 
acadêmica do Serviço Social. 2018. Monografia (Graduação em Serviço Social)- 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSC, Florianópolis, 2018.  

REDAÇÃO ND. FLORIANÓPOLIS. Florianópolis se preocupa com quantidade de 
moradores de rua. 28 de junho de 2019. Disponível em: 
https://ndmais.com.br/noticias/area-central-de-florianopolis-sofre-com-a-quantidade-
de-mendigos/. Acesso em: 20 out. 2020.  

REGIS, Lourenço Santos. Notavelmente invisíveis: indivíduos em situação de 
rua de um bairro periférico. 2018. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – 
Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2018.  

REISDORFER, Lara Aparecida Lissarassa. Fundamentos Históricos, teóricos e 
metodológicos do serviço social. Indaial: UNIASSELVI, 2013.  



68 
 

ROCHA, Beatriz Rezende. O tradicional e o moderno no sistema único de 
assistência social: assistencialismo ou direito social?2016. Dissertação 
(Mestrado em Gestão Pública) – Universidade Federal de Alfenas, Varginha, 2016.   

RODRIGUES, Maria Lucia. O Ensino Superior e a Formação Docente em Serviço 
Social. 1. ed. Curitiba: Appris, 2019. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=8uOdDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=R
ODRIGUES,+Maria+Lucia.+O+Ensino+Superior+e+a+Forma%C3%A7%C3%A3o+D
ocente+em+Servi%C3%A7o+Social.+Editora+Appris,+2019.&hl=pt-
BR&sa=X&ved=2ahUKEwjr1_Sl9cjsAhWTA9QKHczgARAQ6AEwAHoECAYQAg#v=
onepage&q=RODRIGUES%2C%20Maria%20Lucia.%20O%20Ensino%20Superior%
20e%20a%20Forma%C3%A7%C3%A3o%20Docente%20em%20Servi%C3%A7o%
20Social.%20Editora%20Appris%2C%202019.&f=false. Acesso em: 18 out. 2020.  

RODRIGUES, Suzi Carolina Moraes et al. Os recursos naturais no processo de 
desenvolvimento econômico capitalista. Semioses, v. 13, n. 4, p. 50-68, out/dez. 
2019.  

SALES, Ana Patricia Dias; SALES, Francisco José Lima. As máquinas inteligentes e 
o impacto sobre os empregos. Revista LABOR, Fortaleza (CE), v. 1, n. 23, p. 76-92, 
jan./jun. 2020. 

SANTOS, Jaqueline Zuin dos; SEMZEZEM, Priscila; SILVA, Thaís Gaspar Mendes 
da. Matrizes do conhecimento que influenciam/ram o Serviço Social brasileiro. 
ANAIS DO ENCONTRO INTERNACIONAL E NACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL, v. 
1, n. 1, 2017. 

SANTOS, Caroline Gomes. A política nacional da população em situação de rua 
e sua efetividade como garantia de direitos. 2015. Monografia (Serviço Social) – 
Centro Universitário  da Bahia, Estácio FIB, Bahia, 2015.  

SANTOS, Josiane Soares. ”Questão social": particularidades no Brasil. São 
Paulo: Editora, 2017. Disponível em: 
https://books.google.com.br/books?id=s3MzDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=S
ANTOS,+Josiane+Soares.+%22+Quest%C3%A3o+social%22:+particularidades+no+
Brasil.+Cortez+Editora,+2017&hl=pt-BR&sa=X&ved=2ahUKEwiGj9a18sjs 
AhWrIbkGHRjL C2EQ6AEwAHoECAUQAg#v=onepage&q =SANTOS%2C% 
20Josiane%20Soares.%20%22%20Quest%C3%A3o%20social%22%3A%20particul
aridades%20no%20Brasil.%20Cortez%20Editora%2C%202017&f=false. Acesso em: 
18 out. 2020.  

SANTOS, Lourival Santana, ARAÚJO, Ruy Belém de. A revolução industrial. 
Disponível 
em:  https://www.cesadufs.com.br/ORBI/public/upldCatalago/10264518102016Histori
a_economica_geral_e_do_brasil_Aula_03.pdf. Acesso em: 11 set. 2020.  

SCHOR, Silvia Maria (Coord.). População de rua: pesquisa social participativa, 
censo perfil demográfico e condições de vida na cidade de São Paulo. 22. ed. 
Curitiba: Juruá, 2018.  

SENA, Renata Pereira; PAIXÃO, Ricardo Silveira da. Análise financeira dos bancos 



69 
 

comerciais brasileiros no período de 2011 a 2017. Conhecimento em Destaque, v. 
8, n. 19, 2019. Disponível em: 
http://www.buriti.df.gov.br/ftp/diariooficial/2020/03_Mar%C3%A7o/DODF%20047%20
11-03-2020/DODF%20047%2011-03-2020%20INTEGRA.pdf. Acesso em: 18 out. 
2020.  

SICARI, Aline Amaral; ZANELLA, Andrea Vieira. Pessoas em situação de rua no 
Brasil: revisão sistemática. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 38, n. 4, p. 662-679, 
2018.  

SILVA, Anália Barbosa da; SILVA Diego Tabosa da; SOUZA JUNIOR, Luiz Carlos de. 
O Serviço social no Brasil: das origens à renovação ou o “fim” do início. Disponível 
em: file:///C:/Users/Cliente/Desktop/reconceitua%C3%A7%C3%A3o.pdf. Acesso em: 
29 ago. 2020.  

SILVA, Fábio José Ferreira da; FONSECA NETO Fernando de Aquino. Efeitos da 
crise financeira de 2008 sobre o desemprego nas regiões metropolitanas brasileiras. 
Revista Nova Economia, vol. 24, n. 2, Belo Horizonte, maio/agosto, 2014.  

SILVA, Juliana Kelly Dantas da; DANTAS. Bruna Hávilla Lino; DANTAS Maria 
Francisca Máximo. Questão social e serviço social: desafios contemporâneos do 
trabalho profissional. VIII JORNADA INTERNACIONAL POLITICAS PÚBLICAS. 25 a 
27 de agosto de 2017. Universidade Federal do Maranhão.  

SILVA, Marcia Cristina Amaral da; GASPARIN, João Luiz. A segunda revolução 
industrial e suas influencias sobre a educação escolar brasileira. Agosto de 
2017. Disponível em: https://www.passeidireto.com/arquivo/49482577/projeto-
disciplina-ate. Acesso em: 27 ago. 2020.  

SILVA, Anderson Martins. Considerações iniciais para uma crítica do estado de 
bem-estarsocial na era PT. 2019. Dissertação (Mestrado Acadêmico) - 
Universidade Federal de Juiz de Fora, Faculdade de Serviço Social, 2019. 

SILVA, Camila Sousa da. Perspectivas de formação do tecnólogo em gestão 
comercial. 2016. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Regional do 
Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul, Ijui, 2016.  

SINDICATO NACIONAL DOS DOCENTES DAS INSTITUIÇOES DE ENSINO 

SUPERIOR – ANDES. São Paulo tem a maior população em situação de rua do 

Brasil. Disponível em: https://www.andes.org.br/conteudos/noticia/sao-paulo-tem-a-

maior-populacao-em-situacao-de-rua-do-

brasil1/sort:Conteudo.created/direction:desc/page:2 . Acesso em: 22 out. 2020. 

SOUZA, Thayssa Juliana Maciel de; ESPINDOLA, Elba Machado. Projeto ético-
político do serviço social: desafios no campo sócio jurídico. 2019. Disponível em: 
http://www.repositoriodigital.univag.com.br/index.php/servsocial/article/view/450. 
Acesso em: 21 out. 2020. 

TEIXEIRA, Joaquina Barata, BRAZ Marcelo. O projeto ético político do Serviço 



70 
 

Social. Serviço Social.  Disponível em: 
http://www.abepss.org.br/arquivos/anexos/teixeira-joaquina-barata_-braz-marcelo-
201608060407431902860.pdf. Acesso em: 31 ago. 2020.  

THOMÉ, Cynthia. Morar na rua x cidadania. Cadernos Jurídicos, São Paulo, ano 
20, nº 52, p. 9-24, Novembro-Dezembro/2019.   

TONELO, Iuri et al. A crise do capital e seus efeitos: a nova dinâmica internacional 
do capitalismo pós-2008. 2019. Disponível em: 
http://repositorio.unicamp.br/jspui/bitstream/REPOSIP/335723/1/Tonelo_ Iuri_D.pdf. 
Acesso em: 18 out. 2020.  

VIEIRA, Tereza Rodrigues. Pessoa em situação de rua. 1.ed. Brasília, 2018. 

WALHERS, Maicow Lucas Santos. A construção da identidade profissional em 
serviço social e a contribuição do estágio supervisionado. 2016. Dissertação 
(Mestrado em Serviço Social) - Universidade Estadual Paulista. Faculdade de 
Ciências Humanas e Sociais, Franca, 2016.  

WAQUIL, Elisa Leivas. A utilização do grupo como instrumento de trabalho da 
(o) assistente social. 2018. Monografia (Serviço Social) – Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul – UFRG, Porto Alegre, 2018.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



71 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



72 
 

ANEXO A – QUESTIONÁRIO APLICADO 
 
01: Qual a idade da pessoa em situação de rua?............................................. 

  

 02: Qual o Gênero da pessoa em situação de rua? 

 ( ) Feminino ( ) Masculino  

 

 03: Qual a naturalidade da pessoa em situação de rua?  

....................................................................................... 

 

 04: Qual a escolaridade da pessoa em situação de rua? 

 (  ) Ensino médio (  ) Ensino fundamental (  ) Graduação ( )  Alfabetizado ( ) Não 

alfabetizado (  ) 

 

 05: Qual a religião da pessoa em situação de rua?  

(  ) Católico (  ) Evangélico (  ) Espiritismo    (  ) Ateu (  ) Outras  
 

 06: Já fez uso de algum tipo de droga?  

 Sim (  ) Não (  ) 

 

 

07: Usa atualmente algum tipo de droga?  

Sim (  ) Não (  ) 

 

 08: faz uso de bebidas alcoólicas?  

Sim (  ) Não (  ) 

 

 09: Se a pessoa em situação de rua tem filhos? Se sim tem contato com 

ele?................................................................................................................................. 

10: O que acha da rua? 

 ....................................................................................................................................... 

 11: Qual motivo te levou a estar em situação de rua?  

........................................................................................................................................

...................................................................................................................................... 

 12: Quais Estados costuma percorrer em suas jornadas?  
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........................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

 13: Como era sua vida antes de estar em situação de rua? 

....................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................ 

 14: Gostaria de ter um emprego fixo?  

Sim (  ) Não (  ) 
 

 15: Qual é o seu relacionamento com sua família atualmente? 

........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................ 

 16: Quais são seus sonhos? 

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


