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RESUMO 
 

Neste Trabalho de Conclusão de Curso de Serviço Social, ministrado pela 
Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP), buscou-se analisar em âmbito 
municipal, no território da cidade de Fraiburgo, em Santa Catarina (SC), a dificuldade 
dos moradores de rua para acessar as políticas públicas neste município, abordando 
inicialmente o sistema econômico vigente, por acreditar que a situação desses sujeitos 
está vinculada as consequências da exploração e acumulação de capital dentro deste. 
Destacou-se ainda a invisibilidade destes sujeitos como caráter intenso das 
expressões da Questão Social dentro do sistema capitalista, ancorando a pesquisa 
em dados demográficos, pontos constitucionais, além de artigos pesquisados sobre 
esta temática de grande relevância social e também em relatórios sociais, cadastros 
únicos de Serviço Social. Buscou-se identificar quais os direitos e as políticas públicas 
dispensadas para esta demanda. Reportou-se à intervenção do Serviço Social como 
um trabalho apartado das práticas caritativas e benevolentes e com caráter de luta 
pela garantia de direitos sociais. Analisou-se ainda o desenvolvimento do estágio 
supervisionado no Serviço CREAS e sua relação com a temática dos moradores de 
rua no município.  Nesta direção, no decurso do estágio, observou-se que apesar de 
existirem determinações sobre a garantia de cidadania realizadas na direção destes 
sujeitos, ainda se vislumbra um grande caminho a ser percorrido para a efetivação 
real de seus direitos. Neste ínterim, elaborou-se o presente Estudo de caso de um 
morador na rua, ao qual aferiu-se o codinome Jonas, a fim de preservar sua identidade 
e de sua família.  

 

Palavras Chaves: Morador de rua. Intervenção da rede socioassistencial. 
Profissão de Serviço Social. Estudo de caso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 

This work of Conclusion of a Social Service Course, taught by the Alto Vale do 
Rio do Peixe University (UNIARP), sought to analyze, in the city of Fraiburgo-SC, the 
difficulty of street dwellers to access public policies in this area. Initially approaching 
the current economic system, believing that the situation of these subjects is linked to 
the consequences of the exploitation and accumulation of capital within it. We also 
highlight the invisibility of these subjects as an intense character of the expressions of 
the Social Question within the capitalist system anchoring our research in demographic 
data, constitutional points, as well as articles researched on this topic of great social 
relevance and also in social reports, single Social Service registrations. We seek to 
identify the rights and public policies dispensed for this demand. We report the 
intervention of Social Service as a work away from charitable and benevolent practices 
and as a struggle for the guarantee of social rights. We will also analyze the 
development of the supervised internship in the CREAS Service and its relation with 
the theme of the street dwellers in the city. In this direction, in the course of the 
internship, we observe that although there are determinations about the guarantee of 
citizenship carried out in the direction of these subjects, there is still a great path to be 
followed for the effective realization of their rights. In this interim, we elaborated the 
present case study of the resident in the street, to which we check the code name 
Jonas, in order to preserve his identity and his family. 

 

Key Words: Street dweller. Intervention of the social assistance network. 
Social Service profession. Case study. 
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INTRODUÇÃO 

O presente Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é uma exigência parcial do 

Curso de Serviço Social da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (UNIARP) de 

Caçador, para obtenção do título de bacharel em Serviço Social. 

A priori, vale ressaltar que a problemática que culminou na elaboração do 

presente estudo de caso, envolvendo a problemática dos moradores na rua na cidade 

de Fraiburgo-SC e o desafio do acesso às Políticas Públicas, justificou-se pela grande 

relevância social e contribuição que este trabalho poderá agregar à sociedade 

fraiburguense, visto que a demanda frequente de moradores na rua neste município 

vem crescendo significativamente, de modo que a rede de atendimento, certamente 

tendo frustrado suas tentativas de intervenção, já busca outras formas de abordar 

estes atores em suas problemáticas. Formas estas que muitas vezes decorriam de 

bases higienistas do Estado e valores conservadores da sociedade e apartada da 

garantia de direitos deste público. 

Igualmente, busca-se abranger este contexto amplo, presente na vida de 

muitos cidadãos que se encontram morando nas ruas neste município, especificando 

as consequências, atuais e futuras, desta demanda diante da realidade a qual estão 

expostos. Depreende-se que esta expressão da Questão Social se torna um fator de 

grandes questionamentos perante à sociedade, à família e aos órgãos de intervenção, 

visto estão o tempo todo expostos. 

Com este trabalho, procura-se apontar que apesar de muitos avanços e 

conquistas alcançados com a Constituição Federal de 1988 de forma igualitária aos 

cidadãos, milhares de pessoas ainda vivem às margens da sociedade, em extrema 

pobreza e vulnerabilidade social. Sendo assim, o número de moradores de rua ainda 

é alarmante. 

Desta forma, seleciona-se para este trabalho o estudo de caso que constitui 

neste momento, para o Serviço Social, a ferramenta que melhor corresponde às 

exigências inquiridas neste contexto, tornou-se de grande relevância. Outrossim, 

optou-se por um caso envolvendo longo período de acompanhamento da rede 

socioassistencial. Portanto, com desfecho ligado à possibilidade de acesso às 

políticas públicas e comprometimento das equipes para o alcance dos objetivos. 

 Diante do exposto, aponta-se como problema central deste trabalho: quais os 
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desafios enfrentados pela população em situação de rua no município de Fraiburgo 

para acessar as políticas públicas? 

Como princípios norteadores do trabalho do Assistente Social, com a demanda 

dos moradores de rua o município, atenta-se para os seguintes objetivos: 

•Contextualizar a Política Nacional de Assistência Social no território; 

•Caracterizar o Sistema Único de Assistência Social (SUAS); 

•Apontar a caracterização dos Centros de Referência Especial de Assistência 

Social (CREAS); 

•Apontar o perfil dos moradores na rua, usuários do Serviço CREAS de 

Fraiburgo; 

•Destacar e analisar quais os motivos que levam os sujeitos a morar na rua 

nesta cidade; 

•Refletir sobre o estágio curricular vivenciado junto a estes usuários; 

•Que política social é voltada a atender este segmento? 

•Quais são os serviços prestados? 

•Quais os desafios enfrentados pelos moradores na rua da cidade de Fraiburgo 

para acessar as políticas públicas? 

Assim, inicialmente se fará uma reflexão sobre o capitalismo e as políticas 

sociais no Brasil, apontando a relação desses temas com a questão da exclusão social 

e a fragilidade dos serviços ofertados à população em situação de rua no país. 

Posteriormente, serão analisadas, desde a concepção da profissão de Serviço 

Social, considerações sobre o seu compromisso Ético-Político na direção da garantia 

de direitos, descrição e análise da prática de estágio no Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS). 

No último capítulo, será abordada a temática do morador de rua e o desafio de 

acesso às políticas públicas, caracterização do município de Fraiburgo, onde se 

desenvolve a pesquisa deste trabalho, enfatizando o estudo de caso referente ao 

morador de rua como forma de verificar e buscar soluções para esta expressão de 

grande relevância social.  Por fim, realizar-se-á algumas considerações sobre os 

desafios enfrentados por este segmento da sociedade, que possui a rua como espaço 

de garantias e de sobrevivência. 
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2  MODO DE PRODUÇÃO CAPITALISTA: ENSAIOS CRÍTICOS DE UM SISTEMA      
SELVAGEM 

Neste capítulo será destacado o surgimento do sistema capitalista, bem como 

sua superação em relação ao modo de produção feudal, que se utilizava da terra para 

dominar a população menos favorecida e aumentar cada vez mais a fortuna que 

mantinha o poder nas mãos da realeza e dos senhores feudais. 

Além disso, destacar-se-ão os avanços que este sistema econômico alcançou 

através da globalização e do neoliberalismo no Brasil e também quão forte foi o 

acirramento das expressões da Questão Social, que mesmo com a criação de nossa 

Carta Magna em 1988, a qual assegurou igualdade de direitos a todos os cidadãos 

perante a lei, essas expressões deixaram em miserabilidade humana aqueles que não 

acompanharam este avanço dentro do sistema, ou seja, o excluído socialmente; e 

entre estes abordaremos o caso dos moradores de rua, que tiveram suas vidas 

profundamente transformadas em decorrência das exigências dentro deste sistema. 

Será demonstrada, ainda, a resposta do Estado na direção e tratamento das 

expressões da Questão Social, bem como a abrangência das políticas públicas 

criadas por ele e direcionadas para esta demanda. 

 

2.1  MODOS DE PRODUÇÃO, GLOBALIZAÇÃO E EXCLUSÃO SOCIAL 

Desde o surgimento da vida humana na Terra, a história da humanidade 

sempre foi baseada na luta por sobrevivência e constantes mudanças. No início vivia 

uma relação adjacente com a natureza, caçando, pescando e coletando frutos e da 

terra extraiam somente o que precisavam para sobreviverem. A relação entre as 

pessoas era de ajuda mútua baseada na coletividade, sendo que tudo que se 

arrecadava, era dividido entre os membros.  

Para superar este modo de produção1 primitivo, surge com a ascensão humana 

e descobrimento de novas formas de realizar as tarefas, criar artefatos, dominação 

dos animais e do próprio ser humano, o modo de produção escravista, no qual um 

pequeno grupo de pessoas que se proclamavam “senhores”, acreditando estar em 

nível elevado dos demais, resolveu explorar, através da dominação em massa, um 

                                                           
1  Maneira pela qual a sociedade produz, utiliza e distribui seus bens e serviços (OLIVEIRA, 1995, p. 196). 
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grupo significativo de pessoas aos quais eles denominaram de escravos, por serem 

pessoas sem posses e consequentemente consideradas sem direitos. 

 

[...] uma vez quebrada para sempre a miríade de redes de comando coletivo, 
de solidariedade social e de assistência mútua nas sociedades ditas 
“primitivas”, abrem-se as portas para uma existência baseada na 
desigualdade e na opressão de alguns seres humanos por outros. 
(WEDDERBURN, 2007, p.161)   

 

Os escravos nada tinham além de suas vidas e força de trabalho para oferecer 

em troca de sobrevivência. Portanto, o senhor que detinha o poder das terras, crescia 

e aumentava cada vez mais seu patrimônio, enquanto aqueles que trabalhavam para 

que isso acontecesse, ou seja, os escravos, recebiam somente as marcas do açoite 

como herança. Verificou-se que nesta época já se concentrava o poder nas mãos de 

uma minoria e a ganância do homem foi capaz de subordinar, durante muitas 

gerações, um grupo de pessoas por causa de sua raça, cor, etnia ou crenças, mas 

acima de tudo pela falta de poder aquisitivo. 

No século XIV, com o esgotamento do modo de produção escravista, surge um 

novo modo de produção, o feudalismo, baseado no trabalho voltado para a agricultura, 

adesão das famílias no meio rural e arrendamento de terras. Os trabalhadores 

laboravam sobre cobranças de impostos pelos senhores, sendo que eram os 

trabalhadores (vassalos2 como eram conhecidos), que realizavam a produção dos 

bens de consumo para todos. 

  

O feudalismo diferia da estrutura social precedente porque os trabalhadores 
agora já não eram escravos mas dependiam economicamente de seus 
senhores ou, em casos menos afortunados, eram servos ligados aos 
membros da classe dominante, os senhores feudais. (MANFRED, 1987, p. 
07) 

 

O trabalho realizado na agricultura e no campo mantinha grande parte da 

lucratividade do senhor feudal, dividindo a sociedade entre duas classes sociais. De 

um lado os senhores, donos das terras e de outro os servos, sendo que tudo era 

produzido por este último, que pouco aproveitava de sua colheita, pois além de pagar 

pelo arrendamento das terras aos senhores, ainda pagava indulgências à Igreja 

                                                           
2 Vassalo é o título dado ao subordinado de um soberano. É um conceito que existiu durante a Idade 
Média e está diretamente relacionado com o Feudalismo. Por norma, o vassalo era o indivíduo que 
pedia algum benefício a um nobre superior e, em troca, fazia um juramento de absoluta fidelidade a 
este (Significados web, acesso em 10/01/2019). 
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Católica, induzidos por ela a acreditar que pagavam para alcançar a vida eterna e o 

reino dos céus. Assim, lhes restava apenas um mínimo para sobreviverem e 

manterem as necessidades básicas de sua família. 

  

Isto significa que os servos eram obrigados a trabalhar na propriedade de seu 
senhor e a cultivar as suas terras, a entregar-lhe parte da sua produção e da 
produção de sua família (não só produtos agrícolas como cereal, carne e 
criação, mas também produtos manufaturados como tecido e couro). Em 
outras palavras, o servo era obrigado não só alimentar a família e os criados 
do senhor, mas também a vesti-los e calça-los. (MANFRED, 1987, p.2) 

 

Enquanto a vida no campo favorecia cada vez mais o senhor feudal, nas 

cidades, um grupo pequeno de comerciantes e artesões, que também sofriam com as 

normas impostas pelo sistema feudal, pois além de dificultar o desenvolvimento 

comercial ainda impedia a lucratividade dos burgueses, se organizava para acabar 

com estas regras e expandir o capital e o comércio, dando uma nova roupagem ao 

cenário que os saturava. 

Nesta direção, no século XV, começam a se desenvolver as técnicas agrícolas 

que causaram o aumento da produção dos bens de consumo, favorecendo as 

intensas navegações que buscavam constituir relações com outras regiões, como 

forma de vender seus produtos e expandir o comércio. Nesta mesma época, os 

portugueses encontraram o Brasil, local o qual acreditavam ser o país das Índias, com 

quem pretendiam comercializar iguarias. Esse processo de mercantilização foi a 

alavanca que impulsionou o desenvolvimento do modo de produção capitalista no 

mundo. 

Contudo, foi somente no século XVII, com novas perspectivas de trabalho fora 

da agricultura, que este modo de produção vai ganhando espaço no cenário global, 

pois o povo, cansado da exploração que vivia no campo dos grandes senhores 

feudais, começa timidamente a migrar do campo para as cidades, causando 

crescimento populacional significativo, em busca de melhores condições de vida e 

trabalho.  Isso fez com que o sistema feudal começasse a desmoronar, abrindo 

espaço para a manufatura e o comércio crescer e, consequentemente, um novo 

sistema de produção começava a se desenvolver.  

 

A manufatura é a forma mais evoluída porque intensifica a divisão do 
trabalho, desqualificando-o relativamente ao trabalhador do artesanato. 
Contudo, é ainda a partir da habilidade dos trabalhadores parciais que 
determinará o nível técnico da produção, em função da proporcionalidade das 



1� 

 

tarefas distribuídas entre os trabalhadores e o tempo socialmente necessário 
à execução das tarefas. Implica, pois uma limitação técnica insuperável nos 
quadros da manufatura. Nestes termos, já se produziu uma separação entre 
o trabalhador e os meios de produção, já transformados em capital. 
(ARRUDA, 1987, p.28) 

 

Com estes avanços, os burgueses vislumbraram a necessidade de um modelo 

econômico que suprisse a demanda constituída pelo comércio e pela manufatura, bem 

como auxiliasse na obtenção do lucro sobre o produto comercializado por eles.  Assim, 

a primeira fase do sistema capitalista, qual seja, o capitalismo mercantil, pouco a 

pouco foi se desenvolvendo dentro do cenário mundial. A sociedade com uma nova 

visão, baseada na lucratividade do capital mercantil, vai transformando a relação de 

trocas em relações capitalistas, agregando valor às coisas, em que somente o lucro 

sobre os produtos possui espaço. 

Martinelli (2003, p.32) diz que “o intenso desenvolvimento do capitalismo em 

sua fase mercantil se faz acompanhar da criação de uma força de trabalho assalariada 

e destituída de meios de produção”. Deste modo, vai ocorrendo de maneira furtiva a 

transformação do trabalhador do campo para trabalhador das cidades, na medida em 

que este vai contribuindo para o êxodo rural. No entanto, ao aderir às novas faces de 

produzir os bens de consumo, o trabalhador passa a laborar sobre as normas 

daqueles que detém os meios de produção (burgueses), bem como ao sair da 

condição de vassalos, tornam-se proletariados3, totalmente estranhos ao trabalho 

desenvolvido, uma vez que eram separados da realização do trabalho em sua 

totalidade e passam a ser explorados ainda mais do que no sistema anterior, pelo 

sistema econômico dominante, que se encontrava em fase de transição entre 

feudalismo e capitalismo. 

 

O advento do capitalismo trouxe alterações fundamentais a estrutura da 
sociedade. Apareceram duas novas classes, a burguesia industrial, os donos 
dos meios de produção, e o proletariado que não possuía e era obrigado a 
vender sua força de trabalho. (MANFRED, 1987, p.57) 

 

Esse processo de transição garantiu a magnitude da vida nas cidades, uma vez 

que era lá que se localizava o trabalho, novas oportunidades e onde, posteriormente, 

                                                           
3 Proletariado (do latim proles, “filho, descendência, progênie”) é um conceito usado para definir a 
classe oposta à classe capitalista. O proletário consiste daquele que não tem nenhum meio de vida 
exceto sua força de trabalho (suas aptidões), que ele vende para sobreviver (Wikipédia, acesso em 
10/01/2019). 
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ocorreu a implantação das indústrias, pois na medida em que a produção foi 

aumentando, o lucro crescendo e a massa de trabalhadores crescendo 

significativamente, verificou-se a necessidade de construir um local para concentrar a 

produção e organizar grandes quantidades de trabalhadores. Expandindo ainda mais 

o capital e a lucratividade dos burgueses que se encontravam em plena ascensão das 

conquistas aferidas por este sistema. 

 
A sede do lucro era a força motora que estava por trás de todas as empresas 
dos capitalistas e estes lutavam sempre para aumenta-lo, tentando pagar ao 
trabalhador o menos possível e obrigando-o a produzir o mais possível. No 
que se refere ao primeiro objetivo, o capitalista tinha interesse em garantir 
que houvesse o maior número possível de pobres na cidade, privados de 
meios de produção e subsistência, que, por isso, eram obrigados a vender 
sua força de trabalho, a única coisa que podiam dispor. (MANFRED, 1987, 
p.50) 

 

Com a criação da indústria, lócus de manutenção do capital, o povo passou a 

ser ainda mais explorado, trabalhando uma jornada de até dezoito horas. Mulheres e 

crianças realizavam atividades insalubres e perigosas, chegando muitas vezes da 

natalidade ao fatalismo dentro da própria indústria. Igualmente, os operários que 

viviam em péssimas condições de higiene e habitabilidade, num espaço onde não 

existia saneamento básico, educação ou saúde, desenvolviam todo tipo de doenças. 

 

A introdução das máquinas automáticas e o surgimento das grandes 
unidades fabris foram resultados materiais da revolução industrial, cujos 
efeitos ultrapassaram os limites da fábrica e atingiram a sociedade como um 
todo. Neste sentido, não constitui exagero afirmar que a revolução industrial, 
qual um cavalo de Tróia, abrigava em seu interior uma revolução econômica 
e uma revolução social que mudaram a face do século XIX. (MARTINELLI, 
2003, p.35) 

 

A sociedade estava dividida entre a burguesia, detentora dos meios de 

produção e do capital, bem como do lucro excedente produzido por ele, ou seja, a 

mais-valia4, e o proletariado, vendedor de sua força de trabalho em troca de um salário 

o qual não saciava suas necessidades básicas, instaurando-se uma luta entre eles a 

partir do momento em que o proletariado passa a reconhecer-se enquanto classe 

social dentro deste sistema, exigindo respostas do Estado e do grupo burguês para 

                                                           
4 Mais-Valia é uma expressão do âmbito da Economia, criada por Karl Marx, que significa parte do valor 
da força de trabalho despendida por um determinado trabalhador na produção e que não é remunerado 
pelo patrão. Também pode ser classificada como o excesso de receitas em relação as despesas 
(Significados, Web, 2018). 
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seus problemas, que foram gerados em decorrência da ascensão capitalista. Esta luta 

de classes perpassou os séculos e a história de muitas nações que foram alcançadas 

por este sistema econômico, deixando a sociedade profundamente marcada pela 

desigualdade econômica e social, atingindo a vida de milhares de pessoas ao redor 

do mundo, gerando desemprego, fome, criminalidade e saturação das relações 

sociais.   

Após alguns séculos de sua existência e expansão mundial, em 1930, este 

modo de produção chegou ao Brasil, através do incentivo da exportação cafeeira e da 

implementação da industrialização no país pelo presidente da época, Sr. Getúlio 

Vargas, após a “Política Café com Leite5”. Este processo de industrialização trouxe 

avanços através do projeto de governo “Nacional Desenvolvimentismo”, criando 

empregos em grande escala, mão de obra assalariada, através da migração do 

homem do campo para o meio urbano, causando a expansão capitalista no Brasil e 

ao mesmo tempo acirrando o campo da desigualdade social. 

Após a Segunda Guerra Mundial, inicia uma corrida armamentista e grande 

disputa entre duas grandes potências mundiais, União Soviética e Estados Unidos, as 

quais passam a interferir no desenvolvimento dos países periféricos, entre eles o 

Brasil. Para alavancar ainda mais o sistema capitalista, ocorre à fusão no mundo entre 

grandes banqueiros, empresários e donos das grandes indústrias, avançando para a 

terceira fase do capitalismo, ou seja, o capitalismo financeiro ou monopolista como 

ficou caracterizado este período. Este fenômeno ocasionou investimentos 

exacerbados nas indústrias mais rentáveis, descobrindo-se uma nova forma de 

acumulação de capital através de créditos e bolsa de valores. Com a livre 

concorrência, os capitalistas arrecadavam grandes somas de dinheiro, exercendo, 

através de ações, forte monopólio sobre as pequenas empresas, controlando o 

mercado, países em desenvolvimento, como o Brasil, e até mesmo a vida das pessoas 

que muitas vezes não dispunham de capital para inserir-se na teia das relações 

globais e passam a compor, em grande escala, o exército de reserva.  

Com menos visibilidade para o proletariado, visto que somente 20% das 

riquezas são distribuídas entre 80% da massa de trabalhadores, o capital gira dentro 

                                                           
5 A política do café com leite foi um acordo firmado entre as oligarquias estaduais e o governo federal 
durante a República Velha para que os presidentes da República fossem escolhidos entre os políticos 
de São Paulo e Minas Gerais. Portanto, ora o presidente seria paulista, ora mineiro 
(www.historiadetudo.com,acesso em 08/01/2019).  



1� 

 

de um pequeno grupo, sendo que 80% da riqueza se concentra nas mãos de 20% da 

elite burguesa, que acumula não só o capital, mas sustenta-se através da exploração 

acelerada daqueles que só podem lhe oferecer sua força de trabalho, excluindo da 

esfera política aqueles que não acompanham os avanços dentro do sistema 

econômico. 

Na década de 1950, com o slogan “50 anos em 5”, o presidente Juscelino 

Kubitschek abre espaço para as empresas multinacionais investirem capital no Brasil, 

acreditando que o país se desenvolveria tornando-se um país de primeiro mundo.  No 

entanto, juntamente com o sonho de crescimento, aumenta cada vez mais as 

expressões da Questão Social, pois estes avanços contemplavam somente os mais 

afortunados e que dispunham de capital para investir. Os miseráveis, toda vez que se 

rebelavam contra o sistema de exploração, eram encarcerados e marginalizados 

sendo excluídos socialmente.  

 

Vivemos, por muitas vezes, o engodo em acreditar que os pobres teriam, um 
dia, acesso ao desenvolvimento, ao progresso, à democracia e ao exercício 
pleno de sua cidadania. Porém, nas últimas décadas, as crises e mudanças 
cumulativas, no modo de produção capitalista, apresentam o crescente 
contingente desumano de pobres e miseráveis. (SILVA, 2002, p. 57) 

 

 No século XXI, este capitalismo volta-se para o avanço tecnológico, 

movimentando-se com rapidez na escala global, através da expansão dos negócios 

incentivando a lucratividade acelerada do capital, de uma forma incomparável a 

qualquer processo produtivo, esmagando ainda mais o proletariado. Neste processo, 

surge a globalização6 possibilitando a quebra de barreiras comerciais internacionais, 

permitindo maior circulação de bens materiais pelo mundo. A globalização trouxe, em 

seu interior, a ideia de aproximação dos países, dos povos, que permitiria maior 

igualdade, qualidade de vida e justiça social. No entanto, não foi esta globalização que 

prevaleceu no mundo. A globalização na economia favoreceu os gigantes comerciais 

e mudou a face da economia; ao mesmo tempo em que aproxima, também afasta e 

as desigualdades sociais continuam existindo, pois a globalização favorece qualquer 

um que disponha de capital para gastar. Quem não possui para consumir, deixa de 

existir dentro deste sistema e vive na miséria absoluta, apartado do sistema. 

 

                                                           
6 Espécie de mercado financeiro mundial criado a partir da união dos mercados de diferentes países e 
da quebra das fronteiras entre esses mercados (Dicionário online, Acesso em 08 jan 2019) 
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Sabendo que hoje, século XXI, no Brasil o índice de desempregados passa 
dos 13 milhões de pessoas, faz com que aconteça no mercado uma 
desvalorização dos trabalhadores, onde conseguirá trabalhar aquele 
indivíduo que se sujeitar a receber o menor salário em troca de sua força de 
trabalho. Assim, a concentração de capital aumentará, crescendo também a 
disparidade de classes na sociedade. (FREITAS, 2017, p.16) 

 

Agregado a ideia inovadora da globalização, surgiu ainda o neoliberalismo, 

dentro do qual os países, na tentativa de poupar e adquirir mais capital, começam a 

cortar custos nos setores da sociedade, incluindo o setor social, o qual não visava 

lucros para manutenção do grande capital. Destarte, o sistema econômico se 

transforma na medida em que a sociedade luta dentro de um emaranhado que a deixa 

encarcerada ao passo que a chamada “globalização traz impactos que se manifestam 

da desregulamentação da força de trabalho, no achatamento dos salários e no 

aumento desemprego [...]” (CEAD, ABEPSS, CFESS, 1999, p.64). Isso caracteriza a 

face mais perversa da globalização, pois em vez de traduzir melhores condições de 

vida à sociedade, traz uma globalização indiferente àqueles que nada possuem e que 

se inserem em espaços permitidos a eles, como as ruas, por serem considerados 

desvalidos e sem nada a explorar, aumentando ainda mais a vala das expressões da 

Questão Social, da qual tratará o item a seguir. 

 

2.2 QUESTÃO SOCIAL: A DANÇA DO PROLETARIADO 

A Questão Social advinda do processo de industrialização e transformações do 

sistema capitalista, no campo social, econômico, político e cultural, do qual fazem 

parte duas classes predominantes, a burguesia e o proletariado, era tratada em sua 

fase inicial associando o indivíduo à criminalidade. O pobre era tido como desajustado 

socialmente por isso precisava ser reabilitado, combatido ou exterminado, tal qual 

uma doença. Não entendiam que o ser social era parte de um sistema que criava a 

desigualdade social como forma de sustentação e manutenção do capital. Mas a 

miséria do povo não podia mais ser ignorada. Violência, drogadição, desigualdade 

social, surgimento das favelas e moradores de rua faziam parte do cenário Estatal e 

exigiam respostas da classe dominante para suas mazelas sociais. 

 

Questão Social não é senão as expressões do processo de formação e 
desenvolvimento da classe operária e seu ingresso político na sociedade, 
exigindo seu reconhecimento como classe por parte do empresariado e do 
Estado. É a manifestação, no cotidiano da vida social, da contradição entre o 
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proletariado e a burguesia, a qual passa a exigir outros tipos de intervenção, 
mais além da caridade e da repressão. (IAMAMOTO, 2013, p.168) 

  

Nesta direção, evidencia-se que a Questão Social surgiu atrelada ao confronto 

entre capital e trabalho. Se nos modos de produção anteriores o povo sofria com a 

fome, falta de moradias, entre outras situações, era pela escassez de recursos 

naturais. Outrora, dentro do modo de produção capitalista, isso acontece pela 

acumulação da riqueza por uma minoria, que mesmo sendo produzida coletivamente 

é distribuída de forma desigual, acirrando, assim, os problemas que surgiram com a 

aglomeração em sociedade e colocaram em confronto duas forças contrárias. Sabe-

se que durante o momento de ascensão capitalista, quando não existia nenhuma 

forma de amparo aos trabalhadores, a vida em sociedade se transformava num 

processo de precarização aguda ao proletariado. A Igreja Católica intervia, referindo 

que se tratava da “vontade de Deus”. Não tratavam da Questão Social como fruto do 

sistema capitalista, mas como um fato gerado socialmente e pertencente unicamente 

às escolhas do trabalhador.   

Dentro deste enredo, para combater a crise do capitalismo surge a flexibilização 

do trabalho através da implementação do modelo toyotista7, que surgiu como resposta 

do capital a sua própria crise, substituindo os modelos de produção em massa, 

taylorista/fordista8, que versava pelo controle tanto da fábrica quanto da massa de 

proletariado. Financiou-se, neste cenário de modificações, a acumulação do capital e 

desvalorizou ainda mais a mão de obra humana, levando muitos trabalhadores a 

ficarem prejudicados dentro do sistema devido à elevação da qualificação exigida para 

inserção na indústria. Isso gerou condições de vida degradantes aos trabalhadores 

que encontraram, nesta flexibilidade, competitividade entre os próprios operários e 

redundância dos contratos de trabalho que não asseguram o trabalhador pela 

legislação trabalhista. Gerou desemprego e um oceano de empregos ruins com baixos 

salários e trouxe um capitalismo em sua fase mais selvagem ainda, pois aprofundou 

a vala das desigualdades sociais de tal maneira que ao proletariado não restou saída 

senão a informalidade e a rua para suprir suas necessidades mais urgentes.  

[..] o problema atual não é apenas o da constituição de uma “periferia 
precária”, mas também o da “desestabilização dos estáveis” [... ]. Assim como 

                                                           
7 Toyotismo é um modelo de produção industrial que visa o princípio da acumulação flexível, evitando 
principalmente os desperdícios ao longo do processo. 
8 Taylorismo e fordismo são formas de organização da produção industrial que revolucionaram o 
trabalho fabril durante o século XX. Esses dois sistemas visavam à maximização da produção e do 
lucro.  
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o pauperismo do século XIX estava inserido no coração da dinâmica da 
primeira industrialização, também a precarização do trabalho é um processo 
central, comandado pelas novas exigências tecnológico-econômicas da 
evolução do capitalismo moderno. Realmente, há aí uma razão para levantar 
uma “nova questão social” que, para espanto dos contemporâneos, tem a 
mesma amplitude e mesma centralidade da questão social suscitada pelo 
pauperismo na primeira metade do século XIX. (CASTEL, 1995, p. 526) 

 

Desta maneira, surge no cenário estatal uma nova fotografia da Questão Social, 

pois esta se transforma juntamente com o sistema econômico que não produz apenas 

lucros, mas patrocina as expressões da Questão Social de forma mais aprofundada e 

abrangente, como a miséria social, a qual ele tenta induzir como algo natural baseado 

na meritocracia de cada sujeito em sociedade, omitindo-se de quaisquer 

responsabilidades. “É o que vem sendo chamado de capitalismo vampiro, cassino 

global, ou motel, que chega à tarde, passa a noite e vai embora pela manhã, sem 

assumir compromissos” (CHESNAIS, 1996).  O Estado, que sempre afirmou sua 

neutralidade perante a burguesia e o proletariado, age como a face política do capital, 

por isso não tenta resolver as expressões da Questão Social, mas sim minimizar seus 

efeitos dentro do sistema.  

 A fome e o desemprego são como ferramentas manipuladoras das relações 

sociais, pois quanto mais aumenta o exército de reserva9, mais fácil de controlar 

aqueles que se revoltam contra a exploração que sofrem. Pessoas morando nas ruas 

sem garantia dos mínimos essenciais para sua sobrevivência, corroborando na “dança 

do proletariado” dentro do modo de produção vigente, continuarão existindo enquanto 

a riqueza for concentrada de forma desigual.  

Diante destas constatações, observa-se que os moradores de rua são 

considerados a parcela inválida dentro do sistema e sua manipulação e exploração 

ocorrem de forma diferenciada e ao mesmo tempo de forma assustadora, dados à 

natureza que se encontram inseridos. Fome, solidão e alcoolismo são direitos 

garantidos a estes sujeitos em sua vivência nas ruas. O medo existe de maneira real, 

mas ao serem descartados pelo sistema, as ruas os aceitam como são e talvez seja 

o único meio de sobreviverem. Observa-se que estes sujeitos, quando chegam às 

ruas, já perderam tudo, até mesmo a dignidade humana devido à extrema 

desigualdade e exclusão social que estão expostos. 

                                                           
9 Exército industrial de reserva é um conceito desenvolvido por Karl Marx em sua crítica da economia 
política, e refere-se ao desemprego estrutural das economias capitalista. O exército de reserva 
corresponde à força de trabalho que excede as necessidades da produção. 
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Desta forma, vislumbra-se a importância de lutar por justiça social não apenas 

nos livros e documentos elaborados pela legislação vigente, mas efetivar esta justiça 

social no cotidiano de cada cidadão como forma de rebater os avanços das 

expressões da Questão Social, através do alcance de um Estado democrático de 

direitos para a sociedade como um todo, como preconiza nossa Constituição Federal, 

conhecida também como Constituição Cidadã.  

  

2.3 CONSTITUIÇÃO FEDERAL E OS DIREITOS AFIANÇADOS 

A trajetória constitucional no Brasil, apesar de acompanhar cada momento 

histórico de cada período, esteve sempre permeada pelos interesses da elite 

burguesa, conforme mencionado nos subitens acima, os ideais perseguiam sua 

afirmação dentro do sistema capitalista, através da exploração do proletariado e 

acumulação de capital com a extração da mais-valia.  

Em 1824, o Brasil assistiu a elaboração e imposição de sua primeira Carta 

Magna, na qual somente seriam reconhecidos como cidadãos de direitos, aqueles que 

tivessem poder aquisitivo e consequentemente direito ao voto. Assim, escravos, 

pobres e indígenas, considerados sujeitos desmerecidos dentro do sistema, não eram 

considerados cidadãos, tampouco poderiam participar ativamente da vida em 

sociedade. Portanto, ficavam invisíveis dentro do sistema de classes sociais. 

Quando se tornou República em 1889, o Brasil ainda selecionava aqueles a 

quem chamar de cidadão, ou seja, o voto poderia ser exercido por pessoas de baixa 

renda desde que fossem alfabetizadas. Observa-se aí que apesar de atingir alguns 

avanços, as pessoas ainda são selecionadas para acessar direitos dentro do país. 

Somente na década de 1930, no governo do presidente Getúlio Vargas, o Brasil 

começa a provar aspectos relacionados à cidadania através da promulgação da 

terceira Constituição Federal do Brasil. Nela foi criada a justiça eleitoral que inseriu o 

voto secreto, obrigatório para maiores de 18 anos e exercido de forma universal, ou 

seja, abrangendo todos os cidadãos. Ocorre também a criação da Justiça do Trabalho 

e de Leis trabalhistas que afiançaram segurança nos vários setores da sociedade 

industrial. Foi a Constituição que menos durou, pois o governo, dando um golpe de 

Estado em si mesmo, extinguindo todos os partidos políticos, direitos e liberdades 

sociais e civis, outorga a quarta Constituição em 1937, anulando a constituição 

anterior, com intuito de continuar e centralizar o poder em suas mãos. Assim, 
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implementou um Estado Novo, o qual limitou a vida em sociedade. Neste cenário, a 

sociedade abre novamente as valas profundas da desigualdade social. 

Em 1946, com a derrota do governo de Getúlio Vargas, o Brasil assume uma  

nova característica com uma nova Constituição Federal. Entretanto, em 1964, no 

governo do presidente João Goulart, o País sofre um golpe militar que extinguiu a 

Constituição anterior, impondo a 6ª Constituição Federal em 1967 e com ela os atos 

institucionais, os quais deram poder aos militares, que cercearam todas as liberdades 

e direitos sociais e civis, deixando o povo à deriva de um sistema corrupto, opressor 

e altamente explorador. A sociedade presenciava em seu interior um momento de 

degradação daqueles que sobreviviam em situação de vulnerabilidade e ao mesmo 

tempo não podiam questionar nem mesmo a fome que os assolava. As ruas, tidas 

historicamente como espaço de criminalidade, abrigam cada vez mais residentes que 

encontravam nestes espaços, mesmo que de forma frágil, condições para sua 

sobrevivência. 

 

Dos anos 1960 aos 1980, O Brasil viveu uma extensa ditadura militar, 
caracterizada por uma grande censura, ausência de eleições, época em que 
os militares controlavam diretamente o congresso nacional, com pesada 
repressão e controle à oposição. Essa época traz amargas lembranças, 
porque muitos militantes, pessoas compromissadas ideologicamente com a 
justiça humana, a equidade e o acesso à cidadania, perderam suas próprias 
vidas em defesa daquele ideal. Período marcado pela tortura, pelo exílio, pelo 
desaparecimento e morte de brasileiros que discordavam da opressão e da 
ditadura militar marcada pelo autoritarismo e pela tecnocracia. (SILVA, 2002, 
p. 54) 

 

Com o fim desse regime ditatorial, na década de 1980, o Brasil, esgotado e com 

uma demanda excedente de sujeitos atingidos pelas expressões da Questão Social, 

enfrentava exigências da sociedade organizada através dos movimentos sociais, que 

clamavam por medidas que garantissem um Estado democrático de direitos a todos 

os cidadãos. Diante de tal cenário, não restou outra saída aos governantes, sendo 

que em 05 de outubro de 1988 foi promulgada a Constituição da República Federativa 

do Brasil, a qual buscou tutelar diversas garantias constitucionais, dando maior 

efetividade aos direitos fundamentais, havendo a participação do Poder Judiciário 

sempre que houver lesão ou ameaça aos direitos. 

Com esta Constituição Federal, conhecida também como Constituição Cidadã, 

o povo experimentou o sabor da conquista de direitos fundamentais para sua 

sobrevivência de forma abrangente e efetiva. Nela ficou evidenciado em seu 1º artigo, 
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que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e 

municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de direitos, e 

tem como fundamentos a “cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores 

sociais do trabalho e da livre iniciativa” (BRASIL, 1988). Neste norte, ela ainda 

assegura em seu artigo 5º que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de 

qualquer natureza”. Sendo assim, destaca-se no inciso IX, que trata da inviolabilidade 

da intimidade e da vida privada, bem como a honra e a imagem das pessoas, 

assegurando o direito à indenização por qualquer violação sofrida, pontos importantes 

para entendimento deste estudo, pois estes artigos podem ser questionados por 

aqueles que utilizam as ruas, logradouros ou espaços públicos como moradia, 

restando apartados, de acordo com os padrões sociais, da aplicação destes direitos. 

Sendo assim, questiona-se se esta demanda estaria de fato assegurando-os como 

cidadãos por esta Constituição? 

Nesta direção buscou-se nas páginas constitucionais, especificamente em seu 

artigo 6º, elencar os direitos sociais de educação, saúde, habitação, alimentação, 

direito ao trabalho, lazer, segurança, etc., além da assistência aos desamparados, 

como provas de que tais direitos estão dispostos à população, inclusive aos 

moradores de rua, vez que “todos são iguais perante a lei”. Entretanto, mesmo com a 

criação da Carta Magna, da seguridade social e de políticas públicas e sociais, as 

quais serão abordadas posteriormente no próximo subtítulo, na direção de efetivação 

desses direitos, a implementação do projeto neoliberal na década de 1990, reduzindo 

a intervenção do Estado na garantia destes, a aplicação dos direitos enfraquecera na 

medida em que este projeto avançou junto do sistema. Igualmente, em nosso 

cotidiano, verificamos certa disparidade entre o disposto na Carta Magna e sua 

efetivação, que ainda oculta o abismo existente entre o direito e os interesses do 

grande capital, que mesmo este documento assegurando a dignidade da pessoa 

humana e “afiançando direitos para segmentos da sociedade até então discriminados 

e marginalizados, juridicamente ou não como crianças e adolescentes, mulheres, 

população negra, pessoas com deficiência, idosas e presidiárias” (RODRIGUES; 

CORTÊS, 2006, p. 12), exclui para condições degradantes milhares de pessoas que 

fazem das ruas espaço de moradia. Apesar das conquistas e avanços, as críticas 

sobre o texto constitucional apontam as brechas na lei, pois um dos grandes desafios 

enfrentados no momento por esta Constituição para efetivar os direitos explicitados 

em seu interior para algumas demandas sociais, como os moradores de rua, é a 
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participação das esferas governamentais, em especial o Estado, que não estão 

cumprindo com sua responsabilidade de financiar e zelar pelo bom funcionamento 

dessas políticas, estendendo para a sociedade tal responsabilidade. 

Dentro deste contexto de agitação social, permeado por sonegação de 

impostos, escândalos de corrupção, redução e desmonte dos direitos conquistados 

nesta Constituição, terceirização das profissões que lutam para efetivação destes 

direitos como o Serviço Social, violência, miserabilidade humana e pessoas vivendo 

em condições desumanas nas ruas, refletir-se-á no subtítulo a seguir o tripé da 

seguridade social e a Política Nacional de Assistência Social, apontando seu grande 

desafio para assegurar os direitos dos cidadãos desta Constituição em seu cotidiano 

e também para continuar existindo, não como uma política de Estado e de governo, 

mas sim como uma política social pública e de direito. 

 

�2� SEGURIDADE SOCIAL E A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  
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avanços e conquistas para a população brasileira nunca antes assegurada. Com 

ênfase na política de assistência social, foi a primeira vez na história das constituições 

brasileiras que esta política social teve visibilidade como uma política de direito não 

contributiva e afiançada pelo Estado, formando o tripé da seguridade social, sendo 

que de acordo com Couto; Yazbek; Raichelis (2012, p. 55), “[...] a seguridade social 

define-se como um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e 

da sociedade destinada a assegurar os direitos relativos à saúde, a previdência e a 

assistência social”. Depreende-se que esse sistema de proteção, adotado pela 

Constituição Federal de 1988, baseia-se no Estado de Bem-Estar Social ou Walfare 

State10, fixado na Europa como forma de reestruturação da sociedade após a 

Segunda Guerra Mundial.  

Desta forma, através do tripé da seguridade social, a primeira política pública 

que ganha destaque, via Constituição Federal de 1988, é a saúde:  

 

                                                           
10 O Estado do Bem-Estar também é conhecido por sua denominação em inglês, Welfare State. Os 
termos servem basicamente para designar o Estado assistencial que garante padrões mínimos de 
educação, saúde, habitação, renda e seguridade social a todos os cidadãos.  
<https://educacao.uol.com.br/disciplinas/sociologia/estado-do-bem-estar-social-historia-e-crise-do-
welfare-state.htm?cmpid=copiaecola> Acesso em 09 jan. 2019. 
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Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante 
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de 
outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para 
sua promoção, proteção e recuperação.  

 

Deste modo, a saúde passa a ser universalmente aplicada como um direito de 

todos, brasileiros e estrangeiros, desde que estejam em território nacional, sem a 

necessidade de contribuição prévia, sobre responsabilidade de todos os entes 

federativos, como exemplo já citado, a participação do Estado. Para dar suporte a esta 

política, foi criado o Sistema Único de Saúde (SUS), a Lei 8.080 de 19 de setembro 

de 1990, que irá dispor sobre a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços de saúde em todo território nacional e a 

Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que regulamentou o SUS e trouxe como 

principal objetivo a participação da comunidade na gestão desse sistema. 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) define saúde como, “um estado de 

completo bem-estar físico, mental e social e não somente ausência de enfermidades, 

e deve ser aplicada como um direito humano fundamental a ser assegurado”. No 

entanto, mesmo com as garantias de um sistema universal e descentralizado, esta 

política oferta um serviço fragilizado à população que vive em extrema vulnerabilidade 

social, excluindo aqueles que não dispõem de moradia ou documentação pessoal 

para comprovar a nacionalidade exigida para ser atendido via política de saúde. Quem 

contrata serviços desta política de forma particular, dispõe de capital para gastar e 

ficam amparados pelos serviços ofertados pela política de saúde. Entretanto, aqueles 

que nada possuem ficam apartados de quaisquer serviços, até mesmo via SUS, visto 

que somente o atendimento não garante saúde para ninguém. 

A Previdência Social citada no Art. 6º da Constituição Federal de 1988 se 

expressa como um dos direitos e garantias da proteção social para assegurar ao 

trabalhador e sua família renda não inferior a um salário mínimo, sendo que a mesma 

está contemplada no Art. nº 201 da Carta Magna: 

 

Art. 201. A previdência social será organizada sob a forma de regime geral, 
de caráter contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e atenderá, nos termos da lei, a:      
I - Cobertura dos eventos de doença, invalidez, morte e idade avançada;            
II - Proteção à maternidade, especialmente à gestante;      
III - proteção ao trabalhador em situação de desemprego involuntário;          
IV - salário-família E auxílio-reclusão para os dependentes dos segurados de 
baixa renda;        
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V - Pensão por morte do segurado, homem ou mulher, ao cônjuge ou 
companheiro e dependentes, observado o disposto no § 2º. (BRASIL, 
Constituição, 1988) 

 

Dentre o tripé da seguridade social, a previdência social é a única que será 

garantida mediante prévia contribuição dos segurados, imposta como condição 

mínima para garantir o amparo em situações de risco social.  

Devemos considerar como essa política tem papel singular na vida da 

sociedade, porque consegue amparar a classe trabalhadora nos seus momentos de 

vulnerabilidade, reduzindo o nível de pobreza da população e dando oportunidades 

de geração de renda. No entanto, benefícios como seguro desemprego, 

aposentadorias, auxílio doença, auxílio reclusão, salário maternidade, entre outros, só 

podem ser acessados pela via da contribuição prévia mencionada anteriormente. 

Atualmente, com os desmontes do mencionado Estado Democrático de Direitos citado 

nos artigos de nossa Carta Magna, o qual nunca vislumbramos de fato, anuncia-se a 

fragilidade dos serviços ofertados por esta política e agrega grandes desafios ao 

trabalhador que contribui mensalmente para ter garantias em situações de 

desamparo, mas que ao tentar acessar seus direitos, acaba destituído da oferta 

destes serviços.  

Como terceira política que compõe o tripé da seguridade social, encontra-se a 

Assistência Social, situada nos artigos. 203 e 204 da Constituição, assunto central do 

subtítulo a ser explanado. 

Desta forma, buscou-se nas palavras de autores renomados do Serviço Social 

investigar na gênese estas políticas, o verdadeiro significado da elaboração das 

políticas públicas pelo Estado.  Denota-se que as políticas sociais surgiram a partir da 

Constituição Federal de 1988 como resposta do Estado às expressões da Questão 

Social, que permeavam a sociedade de forma decadente. Não restando ao Estado e 

a burguesia outra medida, estes implementaram as políticas públicas e sociais como 

forma de acalmar os ânimos da população alvoroçada. 

 

As reivindicações históricas do proletariado, ao serem incorporadas por 
intermédio de políticas assistenciais, sofrem um processo de falsificação e 
burocratização, passando a ter como elementos centrais ocultos os 
interesses de classe hegemônicos dentro do Estado: a acumulação e o 
enquadramento da Força de Trabalho. (IAMAMOTO e CRAVALHO, 2014, 
p.256) 
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Sabe-se que anteriormente a assistência social era prestada pelas entidades 

filantrópicas ou por aqueles que sentiam compaixão daqueles que atravessavam pela 

seara da exclusão social. Era vista e aplicada de forma assistencialista e caritativa, 

com ideais paliativos e reguladores através do incentivo do catolicismo e pessoas 

afins.  

 

Essa concepção de necessidades de proteção social, temos como exemplo 
algumas passagens da Bíblia, que historicamente, influenciou tanto as ações 
da Igreja como a consolidação de uma restrita visão assistencialista e 
compensatória que, efetivamente, até hoje, incide sobre as práticas de 
“combate” às desigualdades sociais e o processo de estruturação de um 
conjunto de ações direcionadas aos caracterizados como mais visivelmente 
“vulnerabilizados” pela miséria. (RIBEIRO, 2007, p.2) 

 

Não inseriam estes sujeitos nas atribuições da esfera estatal, tampouco 

causavam efeitos positivos na vida socioeconômica dos cidadãos, que inflamavam 

cada vez mais as valas criadas pelo sistema capitalista, na busca por sobrevivência. 

Porém, para que isso acontecesse, a sociedade menos favorecida, que não poderia 

custear suas necessidades e garantir os mínimos para sobreviver, caía ainda mais na 

corrente da exploração e degradação humana, como contextualiza Couto (2011, p. 

33): 

 

No caso da assistência social é ainda mais grave. Apoiada por décadas na 
matriz do favor, do clientelismo, do apadrinhamento e do mando, que 
configurou um padrão arcaico de relações, enraizado na cultura política 
brasileira, esta área de intervenção do Estado caracterizou-se historicamente 
como não política, renegada como secundária e marginal do conjunto das 
políticas públicas. 

 

Mormente, com o acirramento das expressões da Questão Social, aumentava 

a demanda de excluídos socialmente, os quais sem respaldo do Estado e do sistema 

viviam como indigentes, sem direitos e sem voz perante a chacina provocada pela 

exploração da força de trabalho. Mas aqueles que passavam a viver nas ruas, nem 

mesmo sua força de trabalho dispunham para vender. Esse fator foi determinante para 

que a população se organizasse e passasse a reivindicar junto ao Estado e a classe 

dominante uma resposta ao fenômeno que se apresentava e crescia em larga escala 

social. 

Em 1988, a partir da promulgação da Constituição Federal, a assistência social 

tem sua porta de entrada para construção de uma política pública constituída na esfera 
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estatal como uma política de responsabilidade do Estado, que viria a trabalhar na 

garantia dos mínimos sociais e combatendo os agravamentos da Questão Social por 

meio dos seus programas e serviços socioassistenciais. Pode-se observar que a 

Constituição Federal representou um grande avanço para o cidadão e a sociedade 

como um todo. Para Simões (2010, p. 294) “A Constituição Federal em seu artigo 203 

concebe a assistência social como política de seguridade social de responsabilidade 

do Estado e direito do cidadão para quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social [...]”, e seus objetivos são:  

 

I - A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
II - O amparo às crianças e adolescentes carentes; 
III - a promoção da integração ao mercado de trabalho; 
IV - A habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a 
promoção de sua integração à vida comunitária; 
V - A garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora 
de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à 
própria manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei. (BRASIL, 1988) 

  

  O mesmo autor, ao explanar sobre a Política de Assistência Social, refere que: 

 

Segundo a Lei, a assistência tem por finalidade assegurar a prestação das 
necessidades básicas, com base nas quais as políticas públicas, com a 
participação da comunidade, definem os mínimos sociais, de natureza mais 
ampla. Para reduzir os níveis de pobreza, prevê diversas estratégias: criação 
de programas de geração de trabalho e renda; proteção a maternidade, as 
crianças e aos adolescentes; apoio a gestantes; pessoas com deficiência ou 
pessoas idosas, desde que carentes por meio de ações continuadas de 
assistência social. (Idem, 2010, p. 295) 

 

Desta forma, a assistência social deixa de ser aplicada como uma imposição 

de interesses da classe dominante, para ser aplicada com caráter de política pública 

de direito, visando o combate à pobreza e garantia de proteção social. Com a criação 

da Lei 8.742 de 1993, que constituiu a Assistência Social como Lei Orgânica de 

Assistência Social (LOAS), e organizou a política de assistência social no tripé da 

seguridade social, caracterizou-se um grande avanço não só para os usuários desta 

política, mas a profissão de serviço social ganhou maior visibilidade como aquela que 

trabalha na efetivação desta política. 

A partir desse momento é que se esclarece qual o papel da assistência social 

no Brasil, já que antes os serviços prestados pela mesma eram confusos, pois ela 
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acabava por atender demandas que não faziam parte de sua competência, como 

demandas que eram de responsabilidade de outras políticas públicas. 

A Política Nacional de Assistência Social tem como objetivos principais:  
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e, ou, especial para famílias, indivíduos e grupos que deles necessitarem; 
- Contribuir com a inclusão e a equidade dos usuários e grupos específicos, 
ampliando o acesso aos bens e serviços socioassistenciais básicos e 
especiais, em áreas urbana e rural; 
-Assegurar que as ações no âmbito da assistência social tenham centralidade 
na família, e que garantam a convivência familiar e comunitária. (PNAS, 2004, 
p. 33) 

 

Nesta Política fica expressa a materialidade do nosso projeto Ético-político, da 

lei de regulamentação da profissão, mas principalmente a materialidade necessária à 

transformação social na vida dos sujeitos, através da oferta de serviços e 

fortalecimento da comunidade, incentivando sua mobilização e ainda ofertando 

benefícios e abrigos, garantindo a sobrevivência em momentos críticos, com o objetivo 

de fortalecer e desenvolver sua autonomia, visto que anteriormente vivam sob o olhar 

da caridade e agora passam a fazer parte da esfera política do Estado.   

Além disso, a PNAS trabalha em parceria com outras políticas públicas e 

encaminha os cidadãos a outros órgãos quando as situações enfrentadas não podem 

ser resolvidas somente pela assistência social. Nesse sentido, a Política de 

Assistência Social torna-se um agente importantíssimo no acesso à garantia dos 

direitos dispostos pela Constituição Federal na direção da população em situação de 

rua no Brasil. 

Posteriormente, será contemplado o Sistema Único de Assistência Social 

(SUAS), sistema que facilitou aos trabalhadores da política de assistência se 

nortearem a respeito dos serviços prestados, visando melhor qualidade na oferta 

destes. 

 

2.5  SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E A TIPIFICAÇÃO NACIONAL 

O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público que 

organiza os serviços de assistência social no Brasil, apresentando um modelo de 

gestão descentralizado e participativo, constituindo-se na regulação e organização em 

todo o território nacional das ações socioassistenciais (PNAS/ SUAS, 2004, p. 39). 
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Os serviços, programas, projetos e benefícios têm como foco prioritário a 
atenção às famílias, seus membros e indivíduos e o território como base de 
organização, que passam a ser definidos pelas funções que desempenham, 
pelo número de pessoas que deles necessitam e pela sua complexidade. 
Pressupõe, ainda, gestão compartilhada, co-financiamento da política pelas 
três esferas de governo e definição clara das competências técnico-políticas 
da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, com a participação e 
mobilização da sociedade civil, e estes têm o papel efetivo na sua 
implantação e implementação. (PNAS/ SUAS, 2004, p. 39) 

 

Nesta direção, o Sistema Único de Assistência Social, através da elaboração 

da elaboração da resolução nº 109, criou a tipificação nacional em 2009, organizando 

de acordo com os níveis de complexidade cada serviço ofertado pela Política de 

Assistência Social para toda sociedade, segmentando os serviços em Proteção Social 

Básica e Proteção Social Especial, esta última podendo ser dividida em média e alta 

complexidade.  Essa organização trouxe maior facilidade para os trabalhadores desta 

política e usuários dos serviços, bem como, avanços no âmbito da Política de 

Assistência Social, dando sustentação à Constituição e efetivação dos direitos sociais, 

uma vez que luta pela equidade e justiça social, primando pela segurança familiar. 

Sendo assim, todos os serviços de assistência social foram padronizados em 

todo território brasileiro, gerenciando conteúdos preconizados apenas para a 

assistência social, público alvo, qual o propósito de cada serviço, as formas de acesso 

à assistência, a articulação da rede, enfim, quando se trata da PNAS encontra-se 

descrito na tipificação, ressaltando os resultados esperados para a garantia dos 

direitos da população, bem como buscando o impacto social de cada serviço prestado.  
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Conforme tipificação nacional de Serviço Social, a qual organizou os serviços 

dispostos pela Política de Assistência Social em 2009, a proteção social básica tem 

como objetivos a prevenção de situações de risco, por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições, o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. 

Destina-se à população que vive em situação de fragilidade decorrente da pobreza, 

privação, da fragilização de vínculos afetivo-relacionais e de pertencimento social 

(PNAS, 2004, p. 33). 
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Além dos benefícios anteriormente apresentados, a Assistência Social 

desenvolve diversos tipos de programas, ações e atendimentos considerando seus 

espaços institucionais. No Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), os 

serviços sociais são de grande valia nos territórios com áreas de vulnerabilidade e 

risco social por abranger as camadas da população invisíveis ao Estado via políticas 

públicas e sociais.  

O município de Fraiburgo conta com um CRAS (co) financiado pelo Governo 

Federal, ativo desde 2012, com valor pactuado mensal de R$ 77.876,13 mil reais, com 

capacidade para atendimento de 50 famílias/mês, com até 3.419 famílias 

referenciadas.    

A Política Nacional de Assistência Social dispõe no quadro síntese de proteção 

básica os serviços que necessariamente devem ser ofertados pelo CRAS, quais 

sejam: Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF); Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos; e Serviço de Proteção Social Básica no 

Domicílio para Pessoas com Deficiência e Idosas. 

Diante do foco aos serviços destinados às pessoas em vulnerabilidade social e 

suas famílias, será abordado o serviço baseado no respeito à heterogeneidade dos 

arranjos familiares, aos valores, crenças e identidades das famílias. Fundamenta-se 

no fortalecimento da cultura do diálogo, no combate a todas as formas de violência, 

de preconceito, de discriminação e de estigmatização nas relações familiares. 

Quanto ao PAIF, este dispõe a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais 

(2009, p.6) que: 

  

Consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a 
finalidade de fortalecer a função protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos 
seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na 
melhoria de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos 
familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo 
e proativo. 

 

Quanto ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, a Tipificação 

Nacional dos serviços socioassistenciais, registra que esse possui articulação com 

PAIF, a fim de garantir a matricialidade familiar contida na política de assistência 

social. 

Apresenta-se, assim, um serviço realizado em grupos, organizado a partir de 

percursos, de modo a garantir aquisições progressivas aos seus usuários, de acordo 
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com seu ciclo de vida, a fim de complementar o trabalho social com famílias e prevenir 

a ocorrência de risco social. Além da forma de intervenção social planejada, que cria 

situações desafiadoras, estimula e orienta os usuários na construção e reconstrução 

de suas histórias e vivências individuais e coletivas, na família e no território. Este 

serviço de fortalecimento de vínculos possui caráter preventivo e proativo, pautado na 

defesa e afirmação dos direitos e no desenvolvimento de capacidades e 

potencialidades, com visita ao alcance de alternativas emancipatórias para o 

enfrentamento da vulnerabilidade social. 

De acordo com a Norma Operacional Básica do Sistema Único da Assistência 

Social NOB-RH/SUAS, o Trabalho Social essencial ao serviço no CRAS é: 

 

Acolhida; estudo social; visita domiciliar; orientação e encaminhamentos; 
grupos de famílias; acompanhamento familiar; atividades comunitárias; 
campanhas socioeducativas; informação, comunicação e defesa de direitos; 
promoção acesso à documentação pessoal; mobilização e fortalecimento de 
redes sociais de apoio; desenvolvimento do convívio familiar e comunitário; 
mobilização para a cidadania; conhecimento do território; cadastramento 
socioeconômico; elaboração de relatórios e/ou prontuários; notificação da 
ocorrência de situações de vulnerabilidade e risco social; busca ativa. (CNAS, 
2009, p. 9) 

 

Sendo assim, o trabalho ofertado pelos serviços e benefícios da proteção 

básica pode contribuir para a redução dos casos que envolvem o uso continuo e 

abusivo de bebida alcoólica e a fragilidade dos vínculos familiares e dos 

acontecimentos sociais que dão origem as mazelas das expressões da Questão 

Social. Uma vez que os interesses dos sujeitos em situação de rua integram a esfera 

política de direitos da pessoa humana, promover a inclusão das famílias envolvidas 

nesta seara de exclusão representa a forma de promover sua cidadania, criar espaços 

de sensibilização da sociedade capazes de romper com padrão de marginalização e 

exclusão social por eles experimentado e aprendido historicamente. 
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A proteção especial se divide em medial e alta complexidade, conforme 

disposto pela tipificação nacional. Neste sentido, o Centro de Referência 

Especializado de Assistência Social (CREAS), como fornecedor de serviço 

especializado de média complexidade, viabiliza serviços especializados e continuados 

a indivíduos e famílias em situação de ameaça ou que tiveram seus direitos violados. 
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É uma unidade pública estatal responsável pela oferta de orientação e apoio 

especializado. Para isso deve conter equipe mínima com psicóloga, assistente social, 

advogado, pedagoga e uma coordenadora, para realizar a oferta dos serviços e 

trabalhar de modo articulado com a rede de atendimento para fortalecer as 

possibilidades de inclusão da família em uma organização de proteção que possa 

contribuir para a reconstrução da situação vivida, efetivando direitos dos usuários, em 

que todas as intervenções são personalizadas, respeitando crenças, cultura e a 

realidade de cada pessoa ou família, no sentido de auxiliar esta pessoa ou família da 

melhor forma. 

O município de Fraiburgo conta com um Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social desde 2012, composto por equipe reduzida, cujos trabalhos 

disponibilizam Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento de 

Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de Prestação de Serviço à 

Comunidade: com a finalidade de promover atenção socioassistencial e 

acompanhamento a adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa, 

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

com o intuito de atender famílias e indivíduos que se encontram em situação de 

violação de direitos. 

 

A proteção social é a modalidade de atendimento assistencial a famílias e 
indivíduos que se encontram em situação de risco pessoal e social, por 
ocorrência de abandono, maus-tratos físicos e, ou psíquicos, abuso sexual, o 
uso de substâncias psicoativas, cumprimento de medidas socioeducativas, 
situação de rua, situação de trabalho infantil, entre outros. (PNAS, 2004, p.93) 

 

Destaca-se que o município deveria ter uma equipe de referência para cada 

serviço dentro da média complexidade, para as equipes poderem assumir suas 

atribuições de fato sem sobrecarga de trabalho. No entanto, as equipes são bem 

reduzidas, o que dificulta a elaboração não só do trabalho, mas das estratégias de 

intervenção com a rede socioassistencial em prol de uma abordagem de qualidade, 

visando à garantia de direitos do sujeito. Neste enfoque, será abordado o trabalho 

disposto na tipificação Nacional com a demanda da população em situação de rua, 

conforme explanado acerca deste serviço:  

 

Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia 
e/ou sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades 
direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de 
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fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a 
construção de novos projetos de vida (TIPIFICAÇÃO, 2014, p.31) 

 

Como via de regra, este serviço deveria ofertar trabalho técnico para a análise 

das demandas dos usuários que utilizam as ruas como moradia, orientação individual 

e grupal e encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais 

políticas públicas que possam contribuir na construção da autonomia deste público, 

da inserção social e da proteção às situações de violência. Deveria promover o acesso 

a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de 

documentação civil, além de proporcionar endereço institucional para utilização, como 

referência, do usuário. Entretanto, estes serviços são ofertados a todos os sujeitos, 

exceto aos moradores de rua de forma direta, tido que esta demanda é atendida pela 

equipe que compõe a alta complexidade neste território, contribuindo com este 

trabalho, somente quando solicitado pelos órgãos de atendimento socioassistencial. 

Nesse serviço, a alimentação de sistema de registro dos dados de pessoas em 

situação de rua, permitindo a localização da/pela família, parentes e pessoas de 

referência, assim como um melhor acompanhamento do trabalho social, traz a 

possibilidade de integrar estes sujeitos na esfera do direito. No entanto, ao analisar as 

informações do Relatório de Informações Sociais do MDSA, verifica-se que somente 

72% da população em extrema pobreza no município está cadastrada no CAD Único, 

apontando a deficiência do serviço ofertado pela política de assistência social. Na 

mesma direção, o MDSA não relata a falta de profissionais nas instituições como um 

dos fatores responsáveis pela precariedade do serviço prestado, o que gera demanda 

excessiva para uma equipe que realiza um trabalho polivalente, agindo na maioria dos 

casos como “bombeiros”, que procuram apagar os incêndios na comunidade. 

Outrossim, este ministério que busca desenvolver as comunidades socialmente e 

erradicar a pobreza, detém seu olhar apenas na direção do problema, sugerindo 

algumas ações como busca ativa e melhor qualidade de registro do cadastro. 

Os usuários deste serviço em sua maioria são jovens, adultos, idosos e famílias 

que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência, que tem como 

objetivos:  

 

Possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; contribuir para a 
construção de novos projetos de vida, respeitando as escolhas dos usuários 
e as especificidades do atendimento; contribuir para restaurar e preservar a 
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integridade e a autonomia da população em situação de rua; promover ações 
para a reinserção familiar e/ou comunitária (TIPIFICAÇÃO, 2014, p. 32). 

 

Contudo, este serviço disposto na Tipificação Nacional de Serviço Social aos 

moradores de rua, por exemplo, não é realizado pela equipe CREAS de forma direta 

devido ao quadro de profissionais ser extremamente reduzido. Neste sentido, tal 

encargo fica sobre responsabilidade da equipe da alta complexidade do município, a 

qual possui apenas duas profissionais que auxiliam na realização do trabalho, gerando 

sobrecarga de trabalho a todos os técnicos envolvidos. 

Com relação ao serviço de alta complexidade, entende-se: 

 

Os serviços de proteção social especial de alta complexidade são aqueles 
que garantem proteção integral, moradia, alimentação, higienização e 
trabalho protegido para famílias e indivíduos que se encontram sem 
referência, e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser retirado do seu 
núcleo familiar, e, ou, comunitário. (PNAS, 2004, p. 39) 

 

Em Fraiburgo existem duas unidades de acolhimento para criança/adolescente, 

sendo o Lar dos Adolescentes, temporariamente desativado por falta de demanda, e 

a casa lar Celio Tibes dos Santos, em funcionamento, que “são espaços destinados 

ao acolhimento e à proteção para aqueles que se encontram momentaneamente sem 

referência familiar” (ASSIS et. al., 2013, p. 33). Quanto à natureza institucional, o 

serviço é governamental. Com capacidade para doze vagas, está adaptado à 

normativa quanto ao número de crianças e adolescentes acolhidos. Possibilita 

atendimento de grupos de irmãos, crianças de sexos diferentes, com deficiência, 

atendendo a faixa etária de 0 a 18 anos. Revela o documento “Orientações Técnicas: 

Serviços de Acolhimento para Crianças e Adolescentes” que o serviço deve dispor de 

uma equipe mínima, indicar número e formação desses profissionais “coordenador, 

equipe técnica, educador/cuidador e auxiliar de cuidador/educador” (BRASIL, 2009, 

p.64-65). Entretanto, quem realiza o trabalho com esta instituição é a Secretaria de 

Ação Social e a equipe CREAS, pois a instituição dispõe apenas de uma 

coordenadora e sete monitoras sociais com revezamento de 12/24 horas, atuando 

diretamente no serviço de acolhimento, enquanto que a equipe técnica realiza 

atendimento à instituição quando ocorre algum acolhimento, problema ou determinado 

pelo judiciário. Observa-se neste sentido que a falta de profissionais acaba 

fragilizando a oferta dos serviços. 
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Na parte da saúde dispõe-se do serviço do Centro de Atenção Psicossocial  

(CAPS), que realiza um projeto voltado para grupos misto de orientação. Ali participam 

usuários de entorpecentes, álcool e outras drogas. Realizam, também, trabalhos com 

a família dos usuários do serviço por entender que estes não estão dissociados do 

grupo familiar. Organizam atividades em conjunto com a rede de atendimento, como 

passeios na mata nativa, equoterapia, com passeios de cavalo, visitas à Casa do 

Turista e atividades recreativas no próprio espaço do CAPS. Os grupos são 

constituídos por usuários do município que se locomovem através de ônibus fornecido 

pela prefeitura municipal. A equipe é formada por médico clínico geral, o qual visita a 

instituição uma vez por mês durante três horas disponibilizadas apenas para triagem 

e encaminhamento dos pacientes que desejam ser institucionalizados para tratamento 

de dependência química, além de uma psicóloga, uma enfermeira e uma assistente 

social; terapeutas ocupacionais auxiliam no desenvolvimento do trabalho, entre outros 

auxiliares. 

A equipe do CAPS realizava um projeto voltado para a população em situação 

de rua denominado “Café com Morador de Rua”, através do qual buscavam estes 

sujeitos para realizar refeições na entidade, fazer sua higienização e participar dos 

grupos de orientação e encaminhamento para tratamento da dependência do álcool. 

No entanto, este projeto teve pouca eficácia visto o desinteresse dos usuários, devido 

à precariedade dos serviços ofertados via políticas públicas, bem como a fragilidade 

dos profissionais ao dispensarem atendimento a este público, levando-o a evitar as 

intervenções da equipe CAPS. 

 

2.6  MORADOR DE RUA E A POLÍTICA VOLTADA PARA ESTA DEMANDA 

Desde que surge o modo de produção capitalista, cujas características são 

baseadas na exploração da força de trabalho e extração da mais-valia, ocorre a 

exclusão daqueles que não produzem dentro dele.  Castel (1997, p. 28-29) denomina-

os como “os sobrantes” dentro da conjuntura, incluindo neste grupo os idosos, 

pessoas com deficiência, os excluídos por gêneros ou etnias como negros, 

homossexuais e consequentemente os moradores de rua, por serem o que quase 

nada produzem para a manutenção do sistema ou têm suas oportunidades reduzidas 

devido a sua condição, tornando-se um dos maiores frutos da exclusão e 

desigualdade social.  
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Nessa seção busca-se compreender os conceitos que designam a população 

em situação de rua no Brasil. A partir da Constituição Federal de 1988 e 

posteriormente com o advento da criação da política voltada para o morador de rua 

em 2009, estes sujeitos aderiam à esfera do direito, tornando-se credores da proteção 

integral em virtude da peculiar situação de extrema pobreza e exclusão social que 

estão expostos. 

De acordo com Vieira (1994, p.155), os moradores de rua são caracterizados 

como: 

 

Pessoas que vivem em situação de extrema instabilidade, na grande maioria 
de homens sós, sem lugar fixo de moradia, sem contato permanente com a 
família e sem trabalho regular; são de mandatários de serviços básicos de 
higiene e abrigo; em que a falta de convivência com o grupo familiar e a 
precariedade de outras referências de apoio efetivo e social fazem com que 
esses indivíduos se encontrem, de certa maneira, impedidos de estabelecer 
projetos de vida e até de resgatar uma imagem positiva de si mesmos.  

   

Nesta direção, pode-se perceber que a situação de rua é fruto das expressões 

da Questão Social, conforme afirmado por Silva (2006, p.21), “O fenômeno população 

em situação de rua é uma expressão inconteste das desigualdades sociais resultantes 

das relações capitalistas, que se desenvolvem a partir do eixo Capital/Trabalho”. 

Observem que o autor revela que as expressões da Questão Social são geradas neste 

confronto e não uma opção do indivíduo que busca a rua por motivos fúteis, mas sim 

como única alternativa de sobrevivência, pois, nas perspectivas capitalistas, são vistos 

como uma ameaça por viverem nas ruas, cenário de marginalização, ainda são 

associados com a criminalidade e por isso, sentem medo e preferem a invisibilidade. 

Em análise documental, verificou-se que não existe uma bibliografia específica 

sobre a história dos moradores de rua, mas sim alguns acontecimentos históricos que 

ensejaram este fenômeno. Essa população pode ser considerada a parcela da classe 

trabalhadora caracterizada por Karl Marx (1988b: 759), ao falar sobre o pauperismo 

oficial na Inglaterra, no período entre 1846 e 1866, como “aquela parcela da classe 

trabalhadora que perdeu a condição de sua existência, a venda da força de trabalho, 

e vegeta na base da caridade pública. ” 

Verifica-se, ainda, que no Brasil o debate acerca da situação da população em 

situação de rua vem se alastrando desde a década de 1980. Na época em que na 

América Latina se intensificavam os movimentos sociais pelo fim da ditadura militar e 

pela elaboração de uma constituição que vislumbrasse direitos sociais, políticos e 
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acima de tudo garantisse a sobrevivência humana daqueles que não dispunham de 

direito algum. No entanto, os moradores de rua permaneceram à margem da 

sociedade por não conseguirem se articular da mesma forma que os demais 

movimentos sociais ou que tivessem pelo menos alguém que os representasse, tido 

que não adquiriram a visibilidade como cidadãos, mas sim como a escória da 

sociedade capitalista, por não produzirem de forma eficaz para manutenção do 

sistema financeiro.  

Na década de 1990, as políticas públicas e sociais voltadas para as demandas 

em situação de vulnerabilidade social, na verdade, incutiam em sua efetivação, 

intervenções direcionadas para a higienização das ruas, culpabilizando o sujeito pela 

sua condição de extrema pobreza e também sua marginalização pela falta de inserção 

deste público na esfera do Estado e consequentemente na garantia de direitos 

expostos na Constituição Federal de 1988. 

Somente em 2009, através do decreto de Lei 7053, foi instituída a política do 

morador de rua no Brasil, o que foi um marco na história deles. 

Essa mudança de paradigmas não foi delegada, mas conquistada sobre forte 

mobilização de movimentos sociais realizados por aqueles que lutam para efetivar a 

Constituição Federal, a qual garante que todos os cidadãos são iguais perante a lei e 

dotados de direitos universais, compartilhando entre família, sociedade e Estado a 

aplicação destes direitos. 

Na conquista da política do morador de rua, sancionada em 2009 pelo 

presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva, vislumbrou-se os princípios 

expostos nesta política para assegurar que este público alcance a condição de 

cidadão: 

 
I - Promoção e garantia da cidadania e dos direitos humanos.  
II - Respeito à dignidade do ser humano, sujeito de direitos civis, políticos, 
sociais, econômicos e culturais; 
III - Direito ao usufruto, permanência, acolhida e inserção na cidade; 
IV – Não discriminação por motivo de gênero, orientação sexual, origem 
étnica ou social, nacionalidade, atuação profissional, religião, faixa etária e 
situação migratória; 
V - Supressão de todo e qualquer ato violento e ação vexatória, inclusive os 
estigmas negativos e preconceitos sociais em relação à população em 
situação de rua (DECRETO 7053, 2009)  

 

Observa-se que esta política, ao dispensar direitos aos moradores de rua, 

buscou afiançar equidade e cidadania a estes sujeitos que migram de um lado para o 

outro na linha tênue que separa a cidadania das valas da desigualdade social. 
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Entretanto, o lugar que ocupam ainda é invisível entre estes dois polos de ação, ou 

seja, ganham visibilidade somente quando perpassam a linha de um destes lados, 

pois toda vez que buscam acessar os direitos dispostos na política a seu favor, são 

ignorados pela rede de atendimento e pela própria sociedade, que ao se deparar com 

o morador de rua em um cenário permeado pelo preconceito e higienização social, 

age nos tramites da inviabilidade destes sujeitos ou lhes segrega os títulos de 

“vagabundo, bandido ou ladrão”.  

 A política voltada para o morador de rua trouxe estes sujeitos para a inserção 

nos programas do governo como o programa Pronatec, visando à qualificação na 

tentativa de abrir espaço para eles no mercado de trabalho. 

 

1. Inclusão da população em situação de rua como público-alvo prioritário na 
intermediação de emprego, na qualificação profissional e no estabelecimento 
de parcerias com a iniciativa privada e com o setor público para a criação de 
novos postos de trabalho; 
2. Promoção de capacitação, qualificação e requalificação profissional da 
população em situação de rua; 
3. Incentivo às formas cooperadas de trabalho no âmbito de grupos 
populacionais em situação de rua;  
4. Ampliação da discussão sobre níveis de renda para a população em 
situação de rua; 
5. Incentivo a ações que visem a inclusão produtiva e reserva de cotas de 
trabalho para população em situação de rua; 
6. Promoção de oficinas sobre economia solidária, centradas no fomento e 
na capacitação, a partir de recortes regionais, com o apoio do Ministério do 
Trabalho e Emprego; 
7. Ampliação das cartas de crédito e do crédito solidário para a população em 
situação de rua; 
8. Garantia de acesso por parte da população em situação de rua a seus 
direitos trabalhistas e à aposentadoria (BRASIL, DECRETO 7053, 2009). 

 
Entretanto, nota-se que, mesmo com a criação desta política, o exército de 

reservas é composto em sua maioria por sujeitos que utilizam as ruas como espaço 

de moradia e sobrevivência. 

O trabalho do profissional de Serviço Social, com participação da política do 

morador de rua e inserção destes no CAD Único da Assistência Social, possibilitou a 

transferência de renda através do benefício Bolsa Família e do Benefício de Prestação 

Continuada, possibilitando ainda melhor intervenção destas políticas, bem como os 

demais trabalhadores do SUAS, para assegurar os direitos desta demanda. 

 

1. Estruturação da rede de acolhida, de acordo com a heterogeneidade e 
diversidade da população em situação de rua, reordenando práticas 
homogeneizadoras, massificadoras e segregacionistas na oferta dos 
serviços, especialmente os albergues; 
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2. Produção, sistematização de informações, indicadores e índices 
territorializados das situações de vulnerabilidade e risco pessoal e social 
acerca da população em situação de rua; 
3. Inclusão de pessoas em situação de rua no Cadastro Único do Governo 
Federal para subsidiar a elaboração e implementação de políticas públicas 
sociais. 
4. Assegurar a inclusão de crianças e adolescentes em situação de trabalho 
na rua no Programa de Erradicação do Trabalho Infantil; 
5. Inclusão de pessoas em situação de rua no Benefício de Prestação 
Continuada e no Programa Bolsa Família na forma a ser definida; 
6. Conferir incentivos especiais para a frequência escolar das pessoas 
inseridas nos equipamentos da Assistência Social, em parceria com o 
Ministério da Educação; 
7. Promoção de novas oportunidades de trabalho ou inclusão produtiva em 
articulação com as políticas públicas de geração de renda para pessoas em 
vulnerabilidade social (BRASIL, DECRETO 7053, 2009). 

 

Ocorre que o trabalho da rede socioassistencial no município de Fraiburgo 

ainda detém, em suas intervenções, medidas higienistas e segregacionistas em 

relação à demanda da população em situação de rua. Por não possuírem muitas 

vezes documentação pessoal e endereço fixo, não conseguem atravessar a linha do 

direito. Sabe-se que neste território, esta demanda cresce dia a dia composta por 

moradores locais e aqueles que se deslocam de cidade em cidade em busca de 

melhores condições de vida e segurança. No entanto, ao passo que buscam a garantia 

de um direito, até mesmo o de ir e vir livremente lhes é negado, pois quando são 

convocados a retornar para casa ou para sua cidade natal, visto que Fraiburgo não 

possui uma casa de passagem ou albergue, está sendo sonegado tal direito e 

consequentemente os demais expostos nesta política.  

Na esfera do direito, encontramos ainda prioridade nos programas de habitação 

como o programa Minha Casa Minha Vida, entre outros. 

 

1. Criação de alternativas de moradia para população em situação de rua nos 
projetos habitacionais financiados pelo Governo Federal; 
2. Desenvolvimento e implementação de uma política de Locação Social, 
articulada a outros ministérios e a governos municipais e estaduais, 
contemplando a possibilidade de estabelecimento de bolsas aluguel e/ou 
alternativas de moradia compartilhadas, com período máximo de recebimento 
do benefício; 
3. Desenvolvimento de projetos de reforma de imóveis públicos para uso 
habitacional e enquadramento da população em situação de rua nos 
programas de habitação de interesse social existentes, com ênfase nas áreas 
centrais urbanas. 
4. Disponibilização de imóveis vazios nos centros urbanos, por meio da 
articulação entre as esferas de governo para viabilização de projetos de 
moradia para a população de rua; 
5. Incorporação de projetos de geração de emprego e renda, associativismo 
e capacitação profissional em processos de planejamento das áreas centrais; 
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6. Mobilização e articulação dos atores no que tange a habitação e trabalho 
social especificamente voltados para a população em situação de rua; 
7. Inclusão de critérios de priorização de projetos que levem em consideração 
a população em situação de rua nos programas habitacionais financiados 
pelo Governo Federal,  
8. Garantia de integração entre habitação e meios de sobrevivência, tais 
como proximidade dos locais de trabalho, facilidade de transporte, 
infraestrutura, etc.; 
9. Promoção de diálogo entre o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica 
Federal para a revisão e reformulação das modalidades previstas em 
programas de habitação de interesse social (BRASIL, DECRETO 7053, 
2009). 

 

Porém, apesar de todas essas garantias afiançadas, observa-se diariamente o 

elevado índice de moradores de rua a nível global, nacional, estadual e municipal, ou 

seja, em todas as esferas governamentais, demandando diretrizes destes entes 

federados na garantia de moradia para esta demanda. Contudo, isso ainda é um 

grande desafio para todos os envolvidos na efetivação destes direitos. Depreende-se 

que a organização das diretrizes necessárias para organização da população em 

situação de rua requer a participação intensa deste grupo governamental e da 

sociedade, os quais devem entender, como via de regra, o direito constitucional que 

dispõe todos os cidadãos como iguais perante a lei. Nesta direção, devem observar 

que as políticas públicas e sociais não devem ser aplicadas de maneira desarticulada, 

ora uma, ora outra, pois isso tende ao fracasso dos serviços ofertados dentro da esfera 

governamental para segmentos sociais como o dos moradores de rua. 

 

I - Implementação de políticas públicas nas esferas federal, estadual e 
municipal, estruturando as políticas de saúde, educação, assistência social, 
habitação, geração de renda e emprego, cultura e o sistema de garantia e 
promoção de direitos, entre outras, de forma intersetorial e transversal 
garantindo a estruturação de rede de proteção às pessoas em situação de 
rua; 
II - Complementaridade entre as políticas do Estado e as ações públicas não 
estatais de iniciativa da sociedade civil; 
III - Garantia do desenvolvimento democrático e de políticas públicas 
integradas para promoção das igualdades sociais, de gênero e de raça; 
IV - Incentivo à organização política da população em situação de rua e à 
participação em instâncias de controle social na formulação, implementação, 
monitoramento e avaliação das políticas públicas, assegurando sua 
autonomia em relação ao Estado; 
V - Alocação de recursos nos Planos Plurianuais, Leis de Diretrizes 
Orçamentárias e Leis Orçamentárias Anuais para implementação das 
políticas públicas para a população em situação de rua; 
VI - Elaboração e divulgação de indicadores sociais, econômicos e culturais, 
sobre a população em situação de rua; 
VII - Sensibilização pública sobre a importância de mudança de paradigmas 
culturais (BRASIL, DECRETO 7053, 2009). 
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No que tange a garantia de direitos humanos para este segmento tão 

esmagado pelo sistema e pela própria sociedade, visto que os valores morais estão 

enraizados dentro desta, imprime-se nos itens a seguir a importância de capacitar e 

qualificar os operadores de direitos e desta política na rede de atendimento 

socioassistencial para garantir não só a efetivação do que assegura a lei, mas uma 

vida baseada nos critérios de cidadania e bem-estar desta população. 

 

1. Capacitação dos operadores de direito do Estado (especialmente da força 
policial) quanto aos direitos humanos, principalmente àqueles concernentes 
à população em situação de rua, incluindo nos cursos de formação conteúdos 
sobre o tema; 
2. Fortalecimento da Ouvidoria para receber denúncias de violações de 
Direitos Humanos em geral, e especialmente dos direitos das populações em 
situação de rua; 
3. Responsabilização e combate à impunidade dos crimes e atos de violência 
que têm essa população como público-alvo, ampliando, assim, a 
possibilidade de que a rua seja um espaço de maior segurança; 
4. Oferta de assistência jurídica e disponibilização de mecanismos de acesso 
a direitos, incluindo documentos básicos às pessoas em situação de rua, em 
parceria com os órgãos de defesa de direitos (DECRETO 7053, 2009). 

 

Entretanto, pelo fato de a rua ser considerada sinônimo de violência e 

marginalização, estes sujeitos, ao se inserirem nela, sofrem os estigmas pertencentes 

às ruas. Em contrapartida, os operadores de direitos exercem uma prática baseada 

em costumes e valores tradicionais e excludentes, deixando à margem da sociedade 

sujeitos que já foram explorados infimamente pelo sistema ou nem mesmo serviram 

para ele. Isso caracteriza uma falha grande de todas as políticas públicas destinadas 

ao proletariado no Brasil, pois ao serem criadas para mediar o conflito entre capital e 

trabalho, deixam de lado seu real motivo, que é a garantia de direitos. Entretanto, um 

longo caminho ainda precisa ser percorrido, pois ao analisar a aplicação e efetivação 

das políticas, é necessário levar em consideração a totalidade de fatores envolvidos, 

visto que ela não se forma de um só componente.  

Apesar de ser responsabilidade do poder público demandar políticas públicas 

e sociais na direção desta demanda, na tentativa de emancipá-los, a maior dificuldade 

desses sujeitos é existir dentro do modo de produção vigente e se afirmar enquanto 

sujeitos de direitos perante a sociedade e o Estado, pois este ente federativo, ao 

elaborar políticas focalizadas, paliativas e ineficientes, atribui sua responsabilidade 

aos sujeitos e à sociedade de forma geral, afirmando suposta neutralidade, ocultando 

seu posicionamento em prol da classe dominante. 
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A promoção do direito à segurança alimentar e nutricional da população em 

situação de rua, por meio de restaurantes populares, fica ao encargo de doações dos 

restaurantes locais e de pessoas que se compadecem da situação destes sujeitos. 

Sabe-se que estes moradores de rua acabam realizando suas refeições em locais 

públicos, de pouca higienização em meio à sujeira e parasitas, como aqueles que 

trabalham como catadores de materiais. 

Na direção da garantia de saúde, a política do morador de rua, disponibiliza os 

seguintes direitos: 

 

1. Garantia da atenção integral à saúde das pessoas em situação de rua e 
adequação das ações e serviços existentes, assegurando a equidade e o 
acesso universal no âmbito do Sistema Único de Saúde, com dispositivos de 
cuidados interdisciplinares e multiprofissionais; 
2. Fortalecimento das ações de promoção à saúde, a atenção básica, com 
ênfase no Programa Saúde da Família sem Domicílio, incluindo prevenção e 
tratamento de doenças com alta incidência junto a essa população, como 
doenças sexualmente transmissíveis/AIDS, tuberculose, hanseníase, 
hipertensão arterial, problemas dermatológicos, entre outras; 
3. Fortalecimento das ações de atenção à saúde mental das pessoas em 
situação de rua, em especial aqueles com transtornos decorrentes do uso de 
álcool e outras drogas, facilitando a localização e o acesso aos Centros de 
Atendimento Psicossocial (CAPS I, II, III e AD); 
4. Instituição de instâncias de organização da atenção à saúde para a 
população em situação de rua nas três esferas do SUS; 
5. Inclusão no processo de educação permanente em saúde dos gestores e 
trabalhadores de saúde, destacando-se as equipes do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), agentes comunitários de saúde e 
operadores do Sistema Nacional de Ouvidoria, dos conteúdos relacionados 
às necessidades, demandas e especificidades da população em situação de 
rua; 
6. Divulgação do canal de escuta do usuário: Sistema Nacional de Ouvidoria, 
Disque Saúde (0800611997), junto à população em situação de rua, bem 
como das demais instâncias de participação social;  
7. Apoio às iniciativas de ações intersetoriais que viabilizem a instituição e 
manutenção de Casas de Apoio ou similares voltadas para pessoas em 
situação de rua, em caso de alta hospitalar, para assegurar a continuidade 
do tratamento; 
8. Incentivo à produção de conhecimento sobre a temática saúde desta 
população e aos mecanismos de informação e comunicação; 
9. Apoio à participação nas instâncias de controle social do SUS e ao 
processo de mobilização junto aos movimentos sociais representantes dessa 
população; 
10. Na seleção de agentes comunitários de saúde, considerar como um dos 
critérios a participação de moradores de rua e ex-moradores de rua (BRASIL, 
DECRETO 7053, 2009). 

 

Isto ainda precisa ser revisto pela rede de atendimento, visto que quando 

moradores de rua sofrem algum acidente ou necessitam de medicação ou 

atendimento hospitalar, são tratados de forma diferenciada, sendo excluídos de seu 

direito de cidadão. Ficam expostos ou exilados em alguma ala invisível das instituições 
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que os atendem e, por não possuírem endereço fixo, a receita de medicamentos 

importantes lhes é negada. Pode-se observar que a elaboração desta política, durante 

o governo petista, alavancou as camadas pauperizadas, tirando-as da exclusão social 

para integrar o conjunto de direitos como a cultura e o lazer, nunca reconhecidos como 

direitos destas camadas anteriormente. Entretanto, um debate mais aprofundado 

acerca da temática dos moradores de rua, caracteriza sua extrema importância na 

esfera social e política do país, visando alcançar real efetividade das políticas públicas 

para emancipação e empoderamento destes sujeitos, bem como a oferta de serviços 

na tentativa de garantir sua cidadania, derrubando os muros que impedem o alcance 

aos bens essenciais para sua sobrevivência. 

 

 

 

 

3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DE ESTÁGIO DE SERVIÇO SOCIAL 

Neste capítulo discorrer-se-á sobre a história do Serviço Social, desde sua 

origem no interior da Igreja Católica até alcançar o contexto brasileiro na direção da 

ruptura com o conservadorismo.  Neste quesito, buscou-se imprimir, nas páginas a 

seguir, a conquista profissional e histórica, que apesar de árdua, trouxe uma 

identidade crítica e propositiva ao Serviço Social, libertando-o das amarras religiosas 

e capitalistas, bem como lhe proporcionando um referencial teórico voltado para a 

direção dialética e marxista, as quais versam pela equidade social. Discorre-se ainda 

sobre as intervenções desta profissão com a demanda dos moradores de rua no Brasil 

e seu compromisso ético-político na efetivação dos direitos constitucionais na direção 

deste público. 

 

3.1 SERVIÇO SOCIAL: DA CARIDADE, DO ASSISTENCIALISMO, DA 
BENEVOLÊNCIA À GARANTIA DE DIREITOS. 

Para se entender o surgimento do Serviço Social, primeiramente devemos 

conhecer o contexto no qual ele foi gestado. Tamanha foi a desigualdade criada pelo 

sistema capitalista que a Questão Social ganha destaque frente à classe dominante. 

Mas, inicialmente, começa a ser tratada de forma punitiva na direção daqueles que 
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sofrem com suas mazelas, pois entendiam e culpabilizavam os sujeitos por sua 

existência. 

Nesta direção, o Serviço Social foi implantado pela Igreja Católica, que buscava 

se afirmar socialmente e assim resolveram treinar moças bonitas e simpáticas para 

realizarem os trabalhos sociais da igreja na sociedade.  

 

O interesse por esse tipo de profissional (Assistente Social) não era 
fundamentado primordialmente em motivos de bem-estar ao homem 
trabalhador. Ao contrário, procurava-se atendê-lo, fornecer-lhe melhorias 
para que pudesse atingir os níveis de produção desejados. (RICO, 1985, p. 
42) 

 

Sendo assim, o assistente social, naquela época, deveria conter em seu 

currículo critérios voltados para a moralidade e às regras da sociedade. Para que 

desempenhasse um papel significativo com a demanda que se apresentava, tinha que 

demonstrar boa conduta e afinidade com os trabalhos da Igreja Católica. 

 

Deve ser uma pessoa de natureza agradável, com jeito para fazer amizades, 
deve estar disposta a entrar em contato com a experiência emotiva de 
outrem, a ouvir o ponto de vista que tem a respeito dos seus problemas e de 
palmilhar pacientemente com ele o caminho para solução de suas 
dificuldades. (HAMILTON, 1958, p.45) 

 

Com a intervenção e interesse da burguesia em desfrutar dos artifícios da 

caridade cristã, deu início a profissionalização do Serviço Social e assim foram criadas 

as primeiras escolas de serviço social em 1.889 em Amsterdã, na Holanda. 

Posteriormente França e Bélgica seguiram os mesmos paradigmas, mas mantendo 

na gênese do Serviço Social uma forte influência da Igreja, realizando uma prática 

totalmente acrítica, pois suas ações eram sempre pautadas pelos dogmas religiosos 

e os interesses da burguesia.  

José Paulo Netto (1991, p. 117) conceitua o Serviço Social desenvolvido na 

época como: 

  

Uma prática empirista, reiterativa, paliativa e burocratizada dos profissionais, 
parametrada por uma ética liberal e burguesa e cuja ideologia consiste na 
correção desde um ponto de vista claramente funcional de resultado 
psicossocial considerado negativo ou indesejável, sobre o substrato de uma 
concepção idealista e ou mecanicista da dinâmica social, sempre 
pressuposta a ordenação capitalista da vida como um dado factual e 
ineliminável. 
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O Serviço Social no Brasil teve início na década de 1930, quando o então 

presidente Getúlio Vargas incentivou a industrialização no País. Neste período, a 

Igreja Católica realizava trabalhos de ações sociais junto aos menos favorecidos na 

tentativa de se afirmar socialmente e controlar as massas. Insere-se na esfera política 

a Questão Social, que deixa de ser tratada como caso de polícia.  Devido ao sucesso 

de suas ações, através de treinamento intensivo de formação profissional para moças 

e orientação do Centro de Estudos de Ação Social (CEAS), por Mlle de Loneaux, 

grande precursora da escola de Serviço Social da Bélgica, a burguesia uniu-se à Igreja 

e institucionalizaram o Serviço Social no Brasil. As primeiras profissionais a se 

formarem foram Albertina Ferreira Ramos e Maria Kiel, que foram a Bruxelas buscar 

conhecimento, enquanto Odila Cintra foi a Paris, na França, buscar sua formação.  

Assim, em 1936 foi criada a primeira escola de Serviço Social em São Paulo e 

posteriormente em 1937 no Rio de Janeiro pelo incentivo das freiras.  

Inicialmente, a profissão de Serviço Social teve influência franco-belga baseada 

na doutrina tomista, de São Tomás de Aquino, na qual as expressões da Questão 

Social eram tratadas como algo divino, moral e natural.  

 

O Serviço Social doutrinário católico brasileiro, inspirado diretamente no 
serviço social belga e francês, além de ter embutida uma influência higienista 
indireta em suas bases conceituais e metodológicas, abriu espaço para uma 
formação higienista explícita e direta no currículo de suas escolas. 
(VASCONCELOS, 2000, p.152) 

 

Na década de 1940, o mundo vivenciava a Segunda Guerra Mundial, um evento 

de grande relevância que desenhou o mundo que se conhece hoje. Nesta direção, 

duas potências, Estados Unidos (EUA) e União das Repúblicas Soviéticas Socialistas 

(URSS), passam a confrontar-se entre si através da chamada “Guerra Fria”, tentando 

expandir seu modelo econômico mundialmente. Assim, o Brasil se aproxima dos 

americanos e passa a comercializar com eles. Consequentemente, o Serviço Social 

sofre influencias norte-americanas e insere em seu currículo a visão tripartite de Mary 

Richmond, ou seja, o Serviço Social de caso, grupo e comunidade.  O trabalho do 

assistente social ganha uma nova roupagem, com uma visão psicologizante, 

funcionalista e positivista. O estudo, diagnóstico e tratamento implantado por Mary 

Richmond traz o indivíduo como causador de seus problemas, estando desajustado 

socialmente e a Questão Social era problema individual.  
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Em 1917, quando foi publicado nos Estados Unidos o livro Diagnóstico Social, 
de Mary Richmond, o Serviço Social foi fortemente influenciado por correntes 
de pensamentos, destacando aspectos de equilíbrio de forças entre o homem 
e a sociedade. Em poucos momentos critica-se a estrutura econômica e 
social. (RICO, 1985, p. 25) 

 

 Na década de 1950, o Serviço Social tradicional começa a desmoronar. O 

presidente Juscelino Kubitschek dá início ao desenvolvimento nacional através do 

slogan “50 anos em 5” e, para isso, desenvolve um programa de alfabetização das 

classes operárias, visando crescimento do capital; o assistente social foi chamado 

para trabalhar com o desenvolvimento das comunidades na tentativa de expandir 

ainda mais as metas do novo governo. Entretanto, ao depara-se com a realidade, o 

assistente social determinou-se pela defesa dos menos favorecidos, dando início à 

erosão do Serviço Social, que viu a necessidade de buscar um Serviço Social que 

subsidiasse a intervenção da realidade brasileira. Nesta senda, foi elaborada a 

reconceituação do Serviço Social na América Latina. Acontecimento este paralisado 

pelo golpe militar de 1964, a partir do qual foi implantado por 21 (vinte e um) anos o 

cerceamento das liberdades da população.  

A reconceituação visava romper com o Serviço Social tradicional e 

conservador, adequando-o a realidade local.  

 

[...] uma procura, uma luta por alcançar novas bases de legitimidade da ação 
profissional do Assistente Social, que reconhecendo as contradições sociais 
presentes nas condições do exercício profissional, busca colocar-se 
objetivamente, a serviço dos interesses dos usuários. (IAMAMOTO, 1982, p. 
219-220) 

 

Assim, os países da América Latina, Chile, Peru, Argentina, Uruguai e Brasil, 

organizaram-se na tentativa de renovar o Serviço Social e garantir equidade e justiça 

social de acordo com as peculiaridades de cada país. Em 1965, ocorreu o apogeu 

deste movimento, que paralisou sua construção com o cerceamento das liberdades 

sociais, políticas e culturais pela ditadura militar, imposta em 1964 no Brasil e 

sucessivamente nos outros países da América Latina. Documentos buscando a 

teorização do Serviço Social foram elaborados, como documento de Araxá, Sumaré, 

Teresópolis e Alto da Boa Vista. No entanto, era uma fonte de teorização ainda sem 

a criticidade necessária ao desenvolvimento do trabalho na direção da realidade social 

do País. Posteriormente, em 1975, um novo código de ética profissional trouxe 

iniciativas de um serviço social mais liberal, de modo condicionado ao catolicismo. 
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Nesta mesma década, iniciavam-se as experiências do método de Belo Horizonte, 

conhecido como Método BH, que impulsionava o Serviço Social na direção Marxista.  

 

[...] explicitam a primeira formulação brasileira da intenção da ruptura: eles 
elaboram uma crítica teórico-prática ao tradicionalismo no plano teórico-
metodológico, no plano da concepção e da intervenção profissional e no 
plano da formação. (NETTO, 2010, p. 263) 

 

Esta década, apesar de ser o auge da ditadura, foi também o apogeu de 

grandes experiências e formação das características do que viria a ser o projeto 

profissional do Serviço Social. A elaboração deste projeto permitiu aos profissionais 

uma visão de sociedade e de mundo mais justo e igualitário. 

 

3.2 SERVIÇO SOCIAL E SEU COMPROMISSO ÉTICO-POLÍTICO: A BUSCA POR 
UMA NOVA ORDEM SOCIAL 

Ao se deparar com as expressões da Questão Social, o assistente social busca 

abranger, em sua totalidade, os agentes causadores daquela expressão bem como 

analisá-la de forma crítica dentro da conjuntura atual, posicionando-se direcionado por 

seu código de ética e projeto ético-político para uma sociedade justa e igualitária.  

Neste ínterim, reportou-se à intervenção do assistente social como uma 

profissão que desde sua gênese vem se redefinindo e entendendo seu real significado 

diante das desigualdades sociais reveladas em seu objeto de intervenção, qual seja a 

Questão Social, provocadas pela exploração e exclusão dentro do sistema capitalista 

e das práticas realizadas dentro deste. 

 Dentro deste processo de progressão brasileira, foi gestado no seio da 

categoria profissional, o Projeto Ético-Político de Serviço Social, a partir da década de 

1970, na tentativa de romper com o Serviço Social tradicional e conservador; ele foi 

aprimorado durante quase trinta anos na história do Serviço Social. Este projeto trouxe 

sustentação à profissão e visava por um serviço ofertado às demandas, de acordo 

com a realidade social. Mesmo ocorrendo sua efetivação somente na década de 1990, 

este projeto trouxe nova roupagem ao Serviço Social, bem como para a sociedade 

que este intervia. 

 

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 seus objetivos e funções, 
formulam os requisitos (teóricos, institucionais e práticos) para o seu 
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exercício, reescrevem normas para o comportamento dos profissionais e 
estabelecem as balizas da sua relação com os usuários de seus serviços, 
com as outras profissões e com as organizações e instituições sociais, 
privadas e públicas  (CEAD, ABEPSS, CFESS,1999, p. 95) 

 
 

Tamanha é sua dimensão, que foi ao longo de muitas lutas e batalhas, inclusive 

no interior da própria categoria profissional, constituído, ganhando força a partir do 

congresso de 1979, que foi o primeiro congresso crítico do Serviço Social com 

progressão ampla, o qual ficou conhecido como o “Congresso da Virada”, e vai à 

direção da construção de um modelo social justo com equidade entre os membros 

desta sociedade, visto que os assistentes sociais trabalham para que isso aconteça. 

Mas ele é muito mais do que somente documentos, pois tem toda a participação do 

assistente social nas mudanças da conjuntura atual, que vai de encontro com o projeto 

neoliberal, contra os objetivos propostos pelo Projeto Ético-Político. Para se entender 

esse projeto, deve levar em conta que o profissional de Serviço Social está sempre 

em movimento, a observar a realidade na qual ele está inserido. 

Iamamoto e Carvalho (2014, p.191) referem que: 

 

Trata-se de um projeto profissional que demarcado pelas condições efetivas 
que caracterizam o exercício profissional do Assistente Social diante da 
divisão social e técnica do trabalho, seja capaz de responder às demandas 
atuais feitas a profissão a partir do mercado de trabalho e de reconhecer e 
conquistar novas e potenciais alternativas de atuação, expressão e 
exigências históricas que se apresentam a profissão pelo desenvolvimento 
da sociedade em um contexto conjuntural específico. 

 

É um projeto coletivo, mas não homogêneo, seguido pelos profissionais de 

Serviço Social na direção Marxista e está no cotidiano da prática dos assistentes 

sociais através das intervenções, do saber como fazer, para quem fazer e como fazer, 

pois trabalha com a realidade concreta dos usuários. Igualmente com empenho e 

clareza do processo de estágio, conseguiu-se concretizar o Projeto Ético-Político 

durante as práticas de intervenção, sabendo-se que se trata da “espinha dorsal” da 

profissão. 

 

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. 104-5) 
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Depreende-se que sua materialidade se dá de forma crítica e comprometida 

com a superação das mazelas impressas na Questão Social. Dentro dele gestaram-

se as dimensões constitutivas do Serviço Social, que fortaleceram a profissão através 

de um arcabouço teórico metodológico crítico e comprometido com a classe 

trabalhadora, bem como a luta do assistente social ganhou nova roupagem dentro do 

cenário político, social, econômico e cultural uma vez que rompeu com os dogmas da 

Igreja Católica para lutar a favor dos menos favorecidos como um sujeito de direitos. 

Neste ínterim, observa-se que o assistente social transformou-se na medida em que 

transformou o cotidiano de trabalho, tornando-se propositivo e criativo para atender 

os interesses daqueles que acessam os serviços. Nesta senda, verifica-se que o 

Projeto Ético-Político não é tido como “algo palpável”, mas se materializa na prática 

diária do assistente social, que almeja e luta para que os usuários do serviço tenham 

o acesso aos seus direitos não mais no cenário da benevolência. No entanto, um dos 

grandes desafios para materialidade deste projeto atualmente está impresso no 

projeto neoliberal que busca fortalecer o sistema capitalista, intensificando cada vez 

mais a luta de classe dentro do sistema. A luta pela efetivação do Projeto Ético-Político 

é ancorada nos movimentos sociais, mas com o enfraquecimento desses movimentos, 

o projeto societário de Serviço Social encontra-se num momento crucial de sua 

trajetória, o que atinge também a própria profissão de Serviço Social, diante de tantos 

desmontes da atual conjuntura. O sucesso deste projeto dependerá da vanguarda 

profissional, pois cada vez mais a profissão é atingida com formação decadente, 

espaços restritos de trabalho, sem mencionar as ameaças de terceirização desta 

classe que luta não só pelos direitos dos seus usuários, mas por seus direitos 

enquanto classe trabalhadora e vendedora de sua força de trabalho. 

Neste cenário, a prática do assistente social se depara com a demanda dos 

moradores de rua, da efetivação dos direitos destes sujeitos, dos movimentos dos 

moradores de rua na tentativa de adquirir visibilidade diante do sistema e do Estado, 

e também do compromisso histórico do Serviço Social com a classe oprimida e por 

ser aquele que fala por eles. 

Cabe ressaltar que a política voltada para a população de rua inclui estes 

sujeitos na esfera política do Estado como cidadão de direitos. O real problema está 

na efetivação destes direitos. Pode-se afirmar que as propostas para efetivar estas 

políticas no cotidiano destes sujeitos ainda são precárias e singulares, dada a 
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propositura da ação, podem ser consideradas parte de um contexto de exclusão da 

pobreza, pois em qualquer histórico de pessoas em situação de rua, vê-se que sempre 

foram tidos como desajustados e impotentes desde que nasceram em um meio 

permeado pela desigualdade social ou até mesmo de pobreza absoluta. Fato estes 

comprovados diante do desmonte dos direitos conquistados através da ceifa de 

muitas vidas que sonhavam em um dia possuir um Estado democrático de direitos. 

 Neste enredo, entra o trabalho do assistente social, o qual, historicamente, tem 

no campo dos direitos sociais seu reconhecimento enquanto profissão inserida na 

divisão social e técnica do trabalho. No entanto, foi a partir da década de 1990 que o 

Serviço Social sofreu grandes transformações em seu campo social e econômico, em 

decorrência das mudanças no mundo do trabalho devido à criação de novas lei e 

diretrizes no âmbito mundial e nacional. Sabe-se que nem sempre o Serviço Social 

agiu desta maneira, com primazia na luta por direitos sociais. 

 

A origem do Serviço Social como profissão tem, pois, a marca profunda do 
capitalismo e do conjunto de variáveis que a ele estão subjacentes alienação, 
contradição, antagonismo -, pois foi nesse vasto caudal que ele foi 
engendrado e desenvolvido. (MARTINELLI, 2009, p. 66) 

 

Os novos paradigmas afetaram a profissão de forma que novos horizontes, na 

direção marxista, foram inseridos no interior do Serviço Social, possibilitando através 

de uma nova política, qual seja a política de Assistência Social, vitalizando o exercício 

de cidadania de seus usuários e do próprio profissional executor dos serviços voltados 

para a classe trabalhadora. 

 

3.3 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO ESTÁGIO DE SERVIÇO SOCIAL 

O estágio obrigatório de Serviço Social desenvolveu-se no Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), no município de Fraiburgo-

SC. Neste serviço, a profissão de Serviço Social está inserida no contexto geral da 

instituição. Devido ao número reduzido da equipe, os profissionais acabam realizando 

um trabalho polivalente, o que acaba muitas vezes fragilizando a oferta de serviço 

especializado aos usuários. No entanto, a intervenção da profissão de Serviço Social 

na instituição traz grande contribuição e busca identificar o perfil de cada usuário e 

atender respeitando crenças, raças e culturas de cada indivíduo. Aduz que cada 
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intervenção, mesmo que não atinja seu objetivo inicial, devido às contradições 

existentes nas relações sociais, causa de certa forma impacto e prepara o caminho 

para efetivar intervenções futuras e até alcançar os objetivos propostos inicialmente.  

A Política de Assistência Social nesta instituição é aplicada na tentativa de 

afiançar seguranças socioassistenciais na perspectiva de proteção social das famílias 

e indivíduos que tiveram seus vínculos fragmentados ou direitos violados.  

Os objetivos são desenvolvidos fundamentados na LOAS 1993, na PNAS 2004, 

na Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais 2009, que organizou os 

serviços dentro da Política de Assistência Social e na portaria n° 843 de 28/12/2010 

que efetivou os serviços de média complexidade dentro da Assistência Social. Busca 

no trabalho em rede, fortalecer os serviços de atenção especializada, garantindo 

qualidade nos atendimentos e tendo com centralidade de seu trabalho desenvolvido, 

a família. 

Os instrumentais técnicos operativos utilizados são aqueles necessários para 

realizar uma intervenção de qualidade. Entre eles destacam-se: Visita domiciliar; 

Observação; Entrevista; Reunião; análise de conjuntura; Estudo Social - quando 

solicitado pelo Juiz; levantamento socioeconômico e abordagem individual e grupal e 

em raras vezes realiza-se abordagem de rua. 

Neste serviço, o estágio supervisionado desenvolvido no decurso do 

aprendizado acadêmico, no período de julho de 2016 a julho de 2018, possibilitou 

conhecer as mazelas dos usuários do serviço CREAS, bem como buscar a 

transformação social destes sujeitos e ir além do espaço acadêmico, enriquecendo a 

práxis dos envolvidos. Acentuando o debate, a Política Nacional de Assistência Social 

descreve o estágio como:  

 

Configura-se em um processo coletivo de ensino-aprendizagem, no qual se 
realiza a observação, registro, análise e acompanhamento da atuação do (a) 
estagiário (a) no campo de estágio, bem como a avaliação do processo de 
aprendizagem discente, visando a construção de conhecimentos e 
competências para o exercício da profissão. Esta avaliação deve ser 
realizada continuamente, contemplando duas dimensões: a avaliação do 
processo de estágio e a avaliação do desempenho discente, assegurando a 
participação dos diferentes segmentos envolvidos (supervisores acadêmicos 
e de campo e estagiários (as)). (PNE, 2010, p. 15) 

 

 O estágio, ao ser caracterizado como uma exigência curricular obrigatória, 

visando subsidiar a prática curricular do acadêmico, trouxe acima de tudo, 

oportunidade de exercitar uma prática consciente, planejada e eficaz voltada para uma 
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formação de qualidade, uma vez que é no estágio que o perfil profissional do 

acadêmico começa a ser gestado e seu compromisso ético-político menciona sua 

prática profissional a ser desenvolvida ao longo de sua trajetória como assistente 

social.  

Depreende-se que a formação pela via de construção de conhecimento é 

processo gradativo, árduo, como nossa própria trajetória de vida. Nesta direção, ao 

repensar a prática de trabalho, o profissional não pode abdicar do compromisso de 

qualificar sua prática, tanto na direção da sustentação ética como na parte da função 

social na efetivação dos direitos dos usuários deste serviço, em cada segmento das 

políticas públicas, pois são histórias de vida que se estão transformando e intervindo. 

De forma simplificada, o autor Alayon exemplifica a importância de uma boa 

capacitação no âmbito do Serviço Social, de forma a comparar duas profissões de 

grande relevância social:  

 

Mas sim como, por exemplo, na neurocirurgia, a nossa simples vontade de 
ajudar (embora bem-intencionados) não nos habilita, aos não especialistas, 
a abrir cérebros a torto e a direito, também no que se refere a Ação Social se 
torna imprescindível pensar (e saber) o que se faz. (ALAYON, Norberto, 
pag.15, 1989) 

 

A capacitação constante permite que a equipe do CREAS reflita sobre as ações 

desenvolvidas, sobre o processo de trabalho adotado e os resultados alcançados. 

Nesta direção, o estágio significou um momento de grande aprendizado e contribuiu 

significativamente para a formação profissional e acadêmica, trazendo luz ao 

referencial teórico-metodológico ministrado em sala de aula, assim como uma 

bagagem valiosa que é adquirida através da intervenção profissional. Ressalta-se que 

em algumas intervenções houve um sentimento de desafio diante de algumas 

expressões da Questão Social encontradas durante a prática. Entre elas, será citada 

uma intervenção com um morador de rua, que se alojava na rodoviária municipal. 

Data: 13.02.2018 

Local: Rodoviária de Fraiburgo-SC 

Participantes: Assistente Social do Serviço CREAS, Estagiária, Assistente 

Social do SUS e Morador de Rua. 

Estagiária: Beatriz Ferreira Pontes 

Horário: 09h às 11h 

Duração: 02h 
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Objetivo: Realizar abordagem de rua 

Pauta: Esclarecimento sobre os serviços da seguridade social. 

Instrumental técnico operativo utilizado: Abordagem de Rua; Entrevistas, 

Observação, Contatos Colaterais, ficha cadastro, encaminhamentos e orientações. 
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Neste dia, a pedido da Secretaria de Ação Social, a equipe do Serviço CREAS 

acompanhou a assistente social do Sistema Único de Saúde (SUS) para realizar uma 

abordagem de rua. Quando chegou-se no local, foi observado que se tratava do Sr. 

Romeu (nome fictício), que viera do Estado de São Paulo e se alojava na rodoviária 

local, onde pernoitava temporariamente, alimentando-se de doações de um 

restaurante próximo da rodoviária.  

Romeu utilizava uma prótese na perna direita, a qual disse ter perdido em um 

acidente de caminhão. Ele havia solicitado há poucos dias, junto a unidade de saúde, 

a insulina que utilizava para controlar a doença diabetes. No entanto, este pedido lhe 

foi negado devido à falta de endereço fixo e da receita que havia ficado na casa de 

passagem do município de Caçador, por onde ele havia transitado. 

Durante o diálogo, Romeu questionou a equipe seu objetivo no local, que era 

de lhe enviar para sua cidade de origem ou qualquer outro lugar que desejasse ir, pois 

se não vieram para lhe garantir seu direito ao medicamento, então estava dispensada 

sua intervenção. 

 

3.3.2 Análise Técnica da Estagiária 

 As políticas públicas, na tentativa de afiançar direitos dispostos 

constitucionalmente à população, ao serem aplicadas como políticas focalistas e 

fragmentadas, acabam fadadas ao fracasso na oferta de seus serviços. Nas palavras 

do Sr. Romeu, evidencia-se que a demanda dos moradores de rua no Brasil sofre os 

estigmas de uma sociedade tradicionalista e conservadora, mas também são 

atingidos pela fragilidade dos serviços dispensados em suas direções.  

Sendo assim, o estudo de caso contemplado neste trabalho aponta para uma 

revisão dos serviços, programas e projetos desenvolvidos na direção da garantia de 
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fato dos artigos constitucionais e também dos Direitos Humanos no cotidiano deste 

segmento tão excluído socialmente. 

 

 

 

4  MORADORES NA RUA NO MUNICÍPIO DE FRAIBURGO E O DESAFIO DO 
ACESSO ÀS POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Para entender a proposta do presente estudo de caso, buscou-se demonstrar 

a formação do município de Fraiburgo-SC e compreender quem são os moradores na 

rua que fazem uso de álcool neste território. Também se objetivou avançar no 

entendimento em relação às políticas sociais públicas no enfrentamento desta 

expressão da Questão Social. Como reunião muito breve de conceitos, pontuou-se de 

que lugar foi falado, já que a observação não pode ser pautada no senso comum, 

tampouco dispor apenas de apontamentos empíricos, mas deve buscar na dialética 

da realidade em constante movimento, respostas para uma problemática real. 

A partir da Constituição Federal de 1988 e posteriormente com o advento da 

criação da política nacional da pessoa em situação de rua em 2009, estes sujeitos 

passaram a ser inseridos na esfera estatal como cidadãos credores de direitos. No 

entanto, apesar da luta pela efetivação desses direitos ser ainda um desafio para 

aqueles que executam esta política e para aqueles a quem ela dispensa esta atenção, 

deve-se considerar o contexto no qual os moradores de rua estão inseridos para 

melhor entender o trabalho a ser desenvolvido com esta política, na direção de garantir 

os direitos destes sujeitos. 

 

4.1 METODOLOGIA 

 Para a realização deste trabalho, o procedimento metodológico utilizado foi 

uma revisão bibliográfica e documental. Quanto ao procedimento metodológico optou-

se pelo qualitativo, conforme ensina Mynaio (2007, p. 21):  

 

A pesquisa qualitativa responde a questões muito particulares. Ela se 
preocupa, nas Ciências Sociais, com um nível de realidade que não pode ser 
quantificado, ou seja, trabalha com um universo de significados, motivos, 
aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um espaço mais 
profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não podem ser 
reduzidos à operacionalização de variáveis.  
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Para a pesquisa documental, ensina Gil (2012, p. 147): “são considerados 

documentos não apenas os escritos utilizados para esclarecer determinada coisa, 

mas qualquer objeto que possa contribuir para a investigação de determinado fato ou 

fenômeno”. Também os registros institucionais escritos têm valor para pesquisa 

social. No presente estudo, contemplam-se estudos sociais, relatórios do serviço 

CAPS, encaminhamentos do Sistema de Saúde, informações do Serviço CREAS e 

relatórios do CAD Único. 

No que diz respeito ao procedimento, para dar visibilidade à temática, optou-se 

pelo método dialético, por entender que a linha de pensamento precisa levar em conta 

o dinamismo dos fenômenos ou da história desses sujeitos e dos conflitos sociais, 

mostrando-se sensível às contradições que se apresentam. Disse Gil (2012, p. 14):  

 

a dialética fornece as bases para uma interpretação dinâmica e totalizante da 
realidade, já que estabelece que os fatos sociais não possam ser entendidos 
quando considerados isoladamente, abstraídos de suas influências políticas, 
econômicas, culturais etc. 

 

Quanto à coleta de dados, esta teve início com autorização Secretaria de 

Assistência Social deste município e o documento que autorizou a coleta de dados 

encontra-se anexado neste trabalho. Do universo de 25 atendimentos e cadastros no 

CAD Único, ocorridos nos anos de 2003 a 2018, foi selecionado para este trabalho 

um caso envolvendo 15 anos de acompanhamento da rede socioassistencial. Desta 

forma, realizou-se uma amostragem de forma intencional, optando pela pesquisa 

exploratória, a fim de compreender a temática por meio de estudo e análise da 

discussão contemporânea dos temas. 

Acredita-se que do ponto de vista do Serviço Social, a pesquisa pode 

oportunizar um momento favorável e necessário de tematizar com conhecimento 

apropriado um caso concreto, diante da tendência em curso da política social 

brasileira. 

Na direção da ética profissional, utilizou-se nomes fictícios para os sujeitos, 

bem como de dados estatísticos de modo geral, a fim de preservar suas identidades 

e não os expor a possíveis situações constrangedoras. 

Como últimas palavras, apresentar-se-ão algumas considerações, destacando 

que o estudo proposto não pretende esgotar suas análises e interpretação de dados, 
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já que “o pesquisador está sempre em estado de tensão porque sabe que seu 

conhecimento é parcial e limitado” Goldemberg (2013, p. 13), mas iluminar nossa 

atuação dentro de uma sociedade fortemente marcada pelo julgamento moral e 

estigmatizante, buscando contribuir para o processo de qualificação na direção da 

garantia de direitos nesse espaço. 

 

4.2  PROGRESSÃO HISTÓRICA DE FRAIBURGO-SC 

 

Inicialmente, para entender o processo histórico desse território, faz-se 

necessária uma breve digressão histórica, situando e identificando o processo de 

ocupação da região de Fraiburgo onde se desenvolveu a pesquisa, e, também, 

conhecer os principais serviços ofertados às famílias. Nesta direção, o estudo de caso 

a seguir abordou a história de um cidadão como parte fundamental para apontar um 

problema social bem como as dificuldades de acesso destes sujeitos às políticas 

públicas ofertadas pelo Estado. 

Situando o universo da pesquisa, vale ressaltar que os dados descritos abaixo 

foram coletados em pesquisa documental sobre a história da cidade de Fraiburgo, 

atualmente conhecida como “Terra da Maçã”. Verifica-se que o marco legal sobre sua 

história tem sua origem a partir da inserção dos posseiros no local em 1900. Este 

território foi parte da disputa de terras pelas famílias que participaram da Guerra do 

Contestado. O primeiro posseiro registrado foi Luiz Alexandre com 1221 ha, que em 

1917 vendeu suas terras para o Cel. Zacharias de Paula Xavier, que por sua vez 

vendeu aos irmãos Frederico e Albano Burger, os quais fixaram moradia permanente 

no território onde seria a atual cidade. 

Em 1919, o professor Carlos Guilherme Frey chega ao Brasil desembarcando 

na Bahia com seus quatro filhos. Sua história é parecida com a de milhares de 

refugiados europeus, que saíam de suas terras para escapar dos horrores causados 

pela Primeira Grande Guerra Mundial. Ali permaneceram por dezesseis dias, partindo 

para Porto Alegre, onde fixaram moradia e permaneceram por três anos. Em 1923, a 

família Frey muda-se para a cidade de Castro no Paraná. Os filhos Rene com 

dezenove anos e Arnoldo com quinze anos empregam-se para auxiliar o sustento da 

família. Rene começa a trabalhar em um açougue enquanto Arnoldo trabalha nas 

Indústrias Matarazzo. Ali permanecem até a década de 1930, constituem família e 

conseguem acumular capital suficiente para buscar a constituição de seu próprio 
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negócio. Com a notícia da colonização do Vale do Rio do Peixe, os irmãos Frey são 

atraídos para Perdizes, atual município de Videira. Rene compra um pequeno 

açougue e um matadouro. Os irmãos logo firmam sociedade ampliando o negócio de 

banha e derivados de carne, passando a exportar para grandes centros comerciais 

como São Paulo e Rio de Janeiro. Mais tarde os irmãos ainda constroem uma serraria 

para explorar os pinheirais da região, que ainda mantinha grande mata fechada. 

Enquanto isso, Santa Catarina ainda mantinha as intrigas ocasionadas pela 

divisão de terras de forma ilegal, o que gerou grandes conflitos entre posseiros e 

latifundiários. Assim, era necessária uma medida eficaz. Então, o governador 

catarinense da época, Adolfo Konder, visitou o Estado todo na busca pela solução do 

conflito na distribuição das terras, que permanecia mesmo com o fim da Guerra do 

Contestado. Na época, ele traçou um plano de distribuir grandes quantidades de terras 

a políticos influentes no Estado, a fim de colonizar e legalizar a situação dos posseiros, 

ficando com as áreas que sobrassem após a distribuição de lotes, fato que deu muito 

certo.  A área pertencente a atual cidade de Fraiburgo era conhecida na época como 

Campos do Nascimento, sendo subdividida posteriormente em Fazenda da Barra e 

Fazenda Butiá Verde, que originaram as fazendas Taboão, Baía, Liberata, Taquaruçú, 

Bom Futuro e Butiá Verde (ZIOLKOWSKI, 2010, p. 27). 

A primeira subdivisão das terras onde seria a cidade de Fraiburgo se deu em 

1928 para o político Demósthenes Bornhausen e sua família, com posseiros das 

famílias Pontes, de Deus, Oliveira, Abrahão, Gomes Lopes e Pereira, Ramos etc., 

com outras famílias de posseiros subdividida nas outras fazendas entregues ao Sr. 

Demósthenes e sua família.  Após o falecimento da esposa, ele transfere a concessão 

das terras ao seu genro, Wenceslau Breves, o qual nomeia como seu procurador, o 

Cel. Gasparino Zorzi do município de Campos Novos, o qual com auxílio da 

colonizadora Irmãos Formighieri, finalizou a escrituração das terras dos posseiros. 

Com tudo regulamentado, as terras passaram a se chamar de Campo da Dúvida. 

Em 1937, ocorreu o assassinato do filho de Frederico Burger, um dos primeiros 

posseiros da região, Sr. Augusto, fuzilado em cima de seu cavalo por posseiros 

descontentes com o comportamento agressivo de Augusto e com a divisão das terras. 

Fato este que deixou a família Burger temerária e decidida a mudar de cidade. Assim, 

as terras da família Burger foram vendidas à família Rocha. Nesta mesma década, a 

família Frey faz menção de serrar os pinheiros pertencentes às terras do Campo da 

Dúvida, visto que na região de Perdizes estes estavam minguando. Apesar da falta 
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de estradas na região dificultar o desenvolvimento e progresso, a produção regional 

cresce a passos largos com incentivo do Governo Federal e a nova medida 

empreendedora dos irmãos Frey de explorar as novas terras “ganha fôlego para 

crescer” (ZIOLKOWSKI, 2010, p. 35). 

Campo da Dúvida logo vira foco dos irmãos que agora vislumbram na grande 

área milhares de araucárias. Os Frey logo iniciam as negociações com a família 

Ramos, posseiros de parte das terras de Campo da Dúvida, onde estabelecem 

negócios com os Ramos de forma que os posseiros entram com a área de plantio e 

os Frey com a mão de obra na derrubada das árvores nativas. Ao final seria 50% para 

o dono dos pinheirais e 50% para quem cortava a madeira. Contudo, era necessária 

a construção de estradas para realizar o transporte da madeira para cidades da região. 

Assim, foram contratados oito homens para o trabalho, dentre eles Amâncio Chelli que 

liderou os operários, dentre os quais, participava o pai do Sr. Jonas, que trabalhava 

com máquinas pesadas e na derrubada dos pinheiros. Neste período foi construído o 

primeiro alojamento para os operários, feito à base de tronco e xaxim, coberto com 

folhas de butiazeiros, abundantes na região. 

Em 1939 Arnoldo muda com sua esposa e filhos para administrar de perto as 

obras em Campo da Dúvida. Em 1941 os irmãos resolvem transferir a fábrica de 

caixas de Perdizes para Campo da Dúvida. No entanto, a fábrica pega fogo na noite 

do dia 12 de agosto do mesmo ano e os irmãos são obrigados a vender a empresa 

Sociedade de Banha e a casa de Arnoldo em Perdizes para sanar as dívidas, além de 

realizar um empréstimo de oitenta mil réis, com carência de dois anos, para retomar 

as atividades em Campo da Dúvida e construir a serraria que desejavam, para seguir 

com o trabalho do corte de pinheiros no local. Arnoldo, apesar de triste com a venda 

da empresa Sociedade de Banha em Perdizes, sugeriu aos novos compradores, o 

nome que havia sonhado para a empresa, ou seja, Perdigão (ZIOLKOWSKI, 2010, p. 

47). 

Com a serraria pronta, Rene e sua família mudam para Campo da Dúvida. 

Neste mesmo ano os irmãos naturalizam-se brasileiros. Ainda o local passa da 

condição de Campo da Dúvida para chamar-se Butiá Verde, em referência aos muitos 

butiazeiros presentes no local. Iniciam-se construções como igrejas, açougues, 

escolas primárias e consequentemente, através da compra de um gerador de 

eletricidade, movido a gasogênio (vapor e carvão), a indústria e as casas dos 
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operários passam a receber energia elétrica, que era utilizada até as 22h e nos 

domingos e feriados não era fornecida. 

 Para aproveitar as folhas dos butiazeiros abundantes na região, os irmãos 

criam uma fábrica de crina vegetal. A matéria prima é utilizada para palhões que 

acomodam objetos e utensílios, bem como na fabricação de esteiras e colchões. As 

sobras de cavacos de madeira levam a outro empreendimento como uma fábrica de 

pasta mecânica (uma das matérias primas utilizadas na fabricação do papel). Este 

processo perdura até 1961 quando surge a empresa Papelose, atual Trombini.  

Aos poucos as terras da família Ramos foram sendo compradas pela empresa 

da família Frey. Com o tempo, tudo ao redor da indústria pertencia aos Frey, tornando-

os totalmente autônomos. Com a cidade crescendo de forma significativa, os irmãos 

vendem alguns terrenos aos funcionários mais antigos, diversificando o comercio 

local. Em 1953 é construído, todo em madeira, o primeiro hotel de Butiá Verde. 

Na década de 1950, prevendo a escassez dos pinheiros na região, os irmãos 

começam a diversificar os investimentos através de plantações de árvores frutíferas 

como uva e ameixas. Em 1959, a localidade de Butiá Verde adquire o nome de 

Fraiburgo em decorrência da escolha feita durante a realização de um plebiscito, 

aprovado na câmara de Curitibanos. Mas somente em 1961, Fraiburgo obtém sua 

emancipação política, através da Lei Estadual 797, em 20 de dezembro do mesmo 

ano. No dia 29 de dezembro é realizada a solenidade de instalação do novo município, 

sendo desmembrado dos municípios de Videira e Curitibanos. Foi, então, modificada 

a data de comemoração para o dia 31 de dezembro pelo prefeito Rene Frey eleito no 

ano de 1963.  

O vinho fabricado com o plantio de uvas na região traz grandes lucros para os 

irmãos Frey. No mesmo ano, Gabriel Evrard, vindo da França a convite dos irmãos 

Frey, chega a Fraiburgo com o propósito de colher amostras de solo para analisar nos 

laboratórios da França. A resposta foi de que este solo era impróprio para a 

fruticultura. Mesmo assim, Roger Biau, agrônomo e especialista em fruticultura, 

acreditou que poderiam ser criadas variedades que se adaptassem ao solo de 

Fraiburgo. Assim, em 1962, Biau prepara na França as mudas de várias frutas que 

traria para plantar em solo fraiburguense. Em 1963 chegam a Fraiburgo as primeiras 

mudas de macieira. Graças a esta iniciativa pioneira, nasce aqui a Terra da Maçã. 

Com o tempo, foram implantadas novas indústrias, comércios, construídas 

novas moradias e espaços públicos, como escolas, igrejas, bairros, etc., e a cidade 
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foi crescendo a passos largos com a nova situação econômica. O padrão de vida da 

população era considerado de qualidade visto que possuíam empregos, casas, 

escolas e a desigualdade social não era tão visível socialmente.  

Em pesquisa ao CENSO realizado pelo IBGE em 2010 e 2018, o município era 

habitado por 36.299 pessoas, caracterizando-o como município de pequeno porte, 

tendo 12% população rural e 88% da população urbana. Dentre estas, 1943 pessoas 

encontravam-se vivendo em situação de extrema pobreza, ou seja, com renda per 

capta inferior a R$ 70,00 mensais por pessoa. 

 

Gráfico 1 : População em extrema pobreza em Fraiburgo, por faixa etária, 

segundo CENSO demográfico 2010: 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010 

 

Isso significa que 5,6% da população vivem nestas condições. Deste total, 1085 

pertenciam ao meio rural (55,9%) e 858 (44,1%) no meio urbano. O CENSO de 2010 

apontou ainda um índice de desemprego maior do que o realizado no ano 2000, sendo 

11.658 admitidos em desfavor de 11.705 demitidos. Sendo que o crescimento 

populacional do município foi superior a estes índices.  

Em relação às despesas orçadas com assistência social, esta foi inferior à de 

outros municípios, visto que atingiu um índice de 2,32% apenas contra 3,11% dos 

outros estados. Observou-se que foi neste período que cresceu o número de pessoas 

vivendo em situação de rua e mendicância no município de Fraiburgo-SC. 
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Destaca-se que, em análise documental subsequente, verificou-se que em 

épocas da colheita da maçã, muitos patriarcas deslocam-se de seus municípios, 

localizados nos estados de Maranhão, Paraná e Mato Grosso, situados como estados 

com maior número de pessoas vivendo em condições precárias de sobrevivência, 

para trabalharem na safra e retornarem ao final da colheita à cidade natal com renda 

suficiente para manutenção de sua prole por um período de tempo. No entanto, outros 

trabalhadores resolvem ficar e tentar uma nova vida como forma de manter o status 

da família ou até mesmo trazê-la consigo para a nova terra. Depreende-se que o 

município possui um alto índice de empregabilidade somente na época da safra das 

frutas de caroço, o qual vai minguando com o término desta colheita.  

Nesta direção, através de informações oriundas do Serviço Social da Secretaria 

de Ação Social do município, denota-se que o índice de desemprego cresce e as 

políticas públicas dispostas neste município de pequeno porte não atendem de forma 

significativa a demanda que se apresenta. De outro modo, com o inchaço da cidade e 

de pessoas se sujeitando a trabalhar por menores salários ou de maneira informal, 

aqueles que carecem do emprego para sustentar a família e sustentar a manutenção 

da casa são jogados para o exército de reservas, causado pelo trabalho dentro das 

indústrias. 

 

4.3  HISTÓRIA DE UM HOMEM 

A história de vida de nosso objeto de pesquisa será contada, no entanto, a fim 

de preservar a identidade dele e de sua família, utilizaremos nomes fictícios no enredo 

deste estudo de caso. 

Jonas, 62 anos, nascido em uma família numerosa e de baixa renda, iniciou 

sua luta por sobrevivência aos 12 anos quando começou a tocar sanfona em bailes 

noturnos juntamente com seu tio para auxiliar no sustento da família. Durante a 

realização destes eventos, incentivado por seu tio, que vinha de histórico de 

alcoolismo, Jonas ingeria bebida alcoólica para perder o medo do público. Aos poucos 

foi tendo apreço pelo consumo da bebida. Casou-se aos vinte anos de idade e desta 

união tiveram oito filhos, sendo sete meninas e um menino, os quais se encontram em 

plena autonomia de seus direitos civis por terem atingido a maior idade.  

Jonas laborava com máquinas pesadas para garantir o sustento de sua família 

e nas horas vagas realizava trabalhos informais como pintor, chapeador, entre outros. 
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Vislumbrava um futuro promissor se não fosse o uso abusivo de bebida alcoólica 

lançá-lo ladeira abaixo. As violações familiares foram se intensificando de uma 

simples discussão para agressão física, psicológica e até chegar ao ápice da 

convivência familiar, quando o genitor foi denunciado por supostamente abusar 

sexualmente de uma de suas filhas.  Com o processo em andamento e os filhos do 

casal todos acolhidos institucionalmente, as equipes do abrigo e do judiciário 

orientaram a genitora de que deveria afastar o agressor do lar para que os filhos 

pudessem retornar para casa. Mariquinha, sem hesitar, optou pelos filhos, mas não 

cortou laço com o marido, tido que ele frequentava a casa de familiares, os quais 

faziam uso de bebida alcoólica e retornava ao lar furtivamente para realizar suas 

necessidades básicas como alimentação e higiene pessoal e rever a família. Foram 

tantas idas e vindas, sendo que inicialmente ele era o único provedor do lar, mas 

também o violador dos direitos de sua prole. Diante deste impasse, logo ele se 

desentendeu com os familiares e permanecia longe de sua casa, passando a morar 

na rua.  

Enquanto isso, a esposa, Sra. Mariquinha, mulher simples e preocupada com 

o desenvolvimento dos filhos e o sustento da casa, passou a trabalhar como 

empregada doméstica e a Secretaria de Assistência Social auxiliava através de 

benefícios eventuais e o programa Bolsa Família. Assim, a genitora foi mantendo a 

família em condições dignas de sobrevivência, não deixando lhes faltar alimento, 

educação, saúde e habitação, apesar das condições razoáveis de habitabilidade, 

aconchegava o amor e o carinho, mas acima de tudo a proteção social de que eles 

precisavam. Como muitas mantenedoras de família, Mariquinha atingiu êxito em seu 

pleito quando os filhos passaram a exercer atividades remuneradas e conquistaram 

os direitos autônomos da vida civil. 

Outrora, Jonas, cada vez mais pertencente às ruas, fazia delas seu lar e espaço 

de convivência familiar e comunitária. A família o buscava muitas vezes mortificado, 

caído na sarjeta que a calçada lhe oferecia. Ao ser inserido novamente em seu lar, 

permanecia por alguns dias neste e logo que se intensificavam os conflitos por conta 

do uso abusivo do álcool, então ele se evadia novamente para as ruas, onde buscava 

conforto e tranquilidade. Ali vivia na mendicância, no frio, na chuva, abaixo de sol 

escaldante e muitas vezes nem ele mesmo se identificava como um cidadão. 

As pessoas que possuíam algum comércio próximo da praça que Jonas 

permanecia durante o dia e parte da noite declaravam Jonas como amigo e sujeito 
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tranquilo. A igreja local tentou auxiliar Jonas para realizar tratamento para o 

alcoolismo, mas como este não aderiu à ideia, deixavam um minúsculo portão aberto 

para que Jonas colocasse um travesseiro e um colchão de bebê dobrado, devido ao 

espaço restrito do local, os quais ele recebeu através de doações, para dormir à noite 

e exilar-se da chuva e do frio intenso do inverno. 

A rede de atendimento não visava Jonas como um sujeito carente de políticas 

públicas por acreditar que este buscava esta condição de vulnerabilidade, aferindo 

mais uma vez que o indivíduo é responsável pela sua condição de degradação e não 

fruto da exploração dentro do sistema financeiro que produz e se alimenta das 

expressões da Questão Social. 

 

4.4 TENTATIVAS DE SOBREVIVÊNCIA DA FAMÍLIA E DIFICULDADE DE ACESSO 
AS POLÍTICAS PÚBLICAS 

Destaca-se que a esposa do Sr. Jonas, Sra. Mariquinha, passou a exercer 

atividade remunerada como empregada doméstica no município de Fraiburgo-SC, 

passando a manter parcialmente as despesas da casa, visto que o cônjuge recebia o 

salário, mas no trajeto de casa já havia gastado tudo com o vício do alcoolismo. A 

residência que a família habitava foi construída de forma improvisada num terreno 

cedido pela família de Mariquinha e mantinha razoáveis condições de moradia, com 

telhado precário, sem forração e divisas internas. Além de banheiro separado da 

residência, mal cabiam todos os membros da prole dentro de casa, que se 

acomodavam para dormir, todos na mesma cama. A situação era ainda pior durante 

os dias chuvosos quando a residência ficava toda molhada, prejudicando os poucos 

móveis e alimentos que dispunham. Em contrapartida, através da Política de 

Assistência Social, a família foi inserida no CAD Único para poder receber auxílios do 

governo tais como: benefício eventual (cesta básica) e tentativa de tratamento do Sr. 

Jonas via política de saúde através do Serviço do CAPS. No entanto, através de 

análise do CAD Único e dos relatórios das equipes da rede socioassistencial como 

saúde e assistência social, ficou claro que o foco destas políticas públicas visava 

apenas o tratamento do alcoolismo do Sr. Jonas, para que este se tornasse autônomo, 

deixando velado todos os direitos que Jonas detém constitucionalmente de ir e vir, 

bem como de existir como um cidadão de direitos diante do Estado e da sociedade, 

com oportunidades de educação através de cursos profissionalizantes e educação 
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para jovens e adultos conforme disposto na política do morador de rua em seu VIII 

princípio. Quanto aos cuidados deste cidadão, eram executados apenas pela família, 

que, ao ser inserida no tripé das instituições garantidoras de direitos, é obrigada a 

trabalhar de forma unilateral e apartada do Estado e da sociedade que dispensa 

somente para a família a execução e garantia de direitos destes sujeitos diante da 

esfera dos direitos de cada cidadão; quando esta não cumpre este papel, é unida e 

rechaçada por aqueles que se eximiram deste atributo. Contudo, Mariazinha, “aos 

trancos e barrancos”, conforme destacado empiricamente, mantinha as necessidades 

básicas da família. 

Tudo para eles é oneroso demais por viverem em situação de extrema pobreza 

nas ruas, são marginalizados e punidos socialmente. Mesmo assim, preferem as ruas 

onde se sentem livres dos julgamentos que realmente lhes importam, que são de 

pessoas próximas a eles como amigos e familiares.  

O Sistema Único de Saúde (SUS), quando os atende, não dispensa atenção a 

eles como sujeitos, pois, mesmo buscando atendimento por esta política devido a 

algum problema de saúde, só visualizam neles a tarja aferida pelo consumo da bebida 

alcoólica, que numa linguagem popular os caracteriza como “bêbados, bebum ou 

pudim de cachaça”. Fato este constatado pela equipe CREAS quando encaminhou 

um morador na rua alcoolista por ser idoso e estar com um quadro elevado das 

doenças crônicas como diabetes, hipertensão e reumatismo ao hospital do município 

e quando foi atendido, após muita insistência da equipe, o médico afirmou que o 

paciente só precisava de uma clínica de combate ao alcoolismo, sem ao menos 

examiná-lo ou prescrever uma receita médica para este sujeito aliviar os sintomas das 

doenças. O mesmo ocorre quando chegam ao hospital por outras vias. Ficam 

esquecidos no canto da sala de triagem até chegar ao óbito ou passar o efeito do 

álcool e poderem retornar para casa ou para rua, onde tudo recomeça. Numa situação 

como esta, nitidamente detectamos o despreparo e trabalho equivocado dos 

trabalhadores do SUS, que deveria ser universal e descentralizado. No entanto, 

executam uma prática dissocializada do disposto nos princípios da política de saúde 

como um direito de todo cidadão, independentemente de sua condição.  

As equipes socorristas como bombeiros e SAMU, ao serem acionados pela 

população quando um morador na rua alcoolista está em coma alcoólico ou devido 

aos problemas de saúde causados pelo consumo do álcool, não prestam socorro e/ou 

transportam para as entidades de saúde por acreditarem que estes sujeitos não são 
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dignos do empenho das equipes por desconhecer que o alcoolismo é uma doença e 

não uma opção. Isso dificulta o acesso deste público às políticas públicas e também 

ao seu tratamento, visto que são excluídos por elas. Durante o desenvolvimento do 

estágio curricular, ficou claro que muitas vezes nem mesmo a rede de atendimento 

socioassistencial caracteriza o alcoolismo como uma doença: “Eles dormem na rua 

porque querem, pois, têm família e têm casa”, frase extraída do diálogo de uma 

assistente social durante a abordagem de um morador de rua que se alojava na 

rodoviária de cidade e buscava junto ao SUS a insulina para seu problema de 

diabetes. 

  Educação, lazer, habitação são políticas desconhecidas por estes sujeitos que 

só ganham visibilidade quando ocupam logradouros públicos de lazer de outras 

pessoas consideradas normais. O resgate proposto pelas políticas públicas, 

principalmente pela Política de Assistência Social, que em seu art. 1º, dispõe a 

assistência social para quem dela necessitar, garantindo assim os mínimos sociais, 

advém de uma lógica extremamente neoliberal e focalista, sem defender de fato a 

efetivação dos direitos sociais.  

Enquanto isso, surgem, no terceiro setor, medidas de tentativas de proteção 

social, mesmo que baseada na caridade e na benevolência ao próximo. Para os 

trabalhadores do SUAS, ao mesmo passo que isso auxilia o trabalho em rede devido 

a ineficácia das políticas públicas ofertadas pelo Estado, é uma visita aos tempos do 

serviço social vinculado com a religião e com a caridade, no qual apenas as escolhas 

dos sujeitos eram postas na balança do julgamento, pesando mais que os interesses 

da burguesia que se alimentava das condições de vulnerabilidade que os sujeitos 

estavam expostos para explorá-los cada vez mais.  Apesar de o terceiro setor realizar 

um trabalho de grande valia, comprova-se a fragilidade das políticas públicas, que na 

verdade são focalistas e cercadas de muros que dificultam o acesso da população 

aos serviços ofertados por estas, o que acaba acirrando cada vez mais as mazelas 

das expressões da Questão Social, que nos deparamos no cotidiano de nossas ações. 

Isso leva o profissional a (re) pensar a prática diante da atuação, não só da Questão 

Social, mas assumir de fato um caráter transformador diante da própria Política de 

Assistência Social, fazendo com que ela assuma seu papel de política pública e não 

ser aplicada como uma política de governo, como ocorre na efetivação de outras 

políticas setoriais e de segmento. 
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4.5  TRABALHO DA REDE SOCIOASSISTENCIAL COM O MORADOR DE RUA 

Em consulta aos documentos dispostos pela Secretaria de Ação Social do 

município, verificou-se que todos os moradores de rua no município de Fraiburgo-SC 

foram inseridos no CAD Único de Assistência Social. O Cadastro Único para 

Programas Sociais ou CAD Único é um instrumento de coleta de dados e informações 

que objetiva identificar todas as famílias de baixa renda existentes no país para fins 

de inclusão em programas de assistência social e redistribuição de renda. Ao todo 

foram verificados 25 cadastros de sujeitos que se enquadram no perfil de morador na 

rua e que fazem uso de bebida alcoólica, sendo que os demais não se obtiveram êxito 

nas tentativas de atendimento ou encaminhamento para benefícios junto ao INSS. 

Com aqueles sujeitos que aderiram as intervenções, foram realizadas orientações, 

encaminhamentos de Benefício de Prestação Continuada (BPC), benefício eventual e 

inserção no Programa Bolsa Família e consequentemente encaminhamento para 

tratamento de dependência química via CAPS.  

No trabalho realizado pelas equipes técnicas, foram identificados alguns 

procedimentos como visita domiciliar as famílias dos moradores de rua na tentativa 

de reinseri-los no âmbito familiar, orientações, coleta de dados, entre outros, na 

perspectiva de retirada destes sujeitos das ruas. Em outras oportunidades, as técnicas 

da Política de Assistência Social transportavam-os para casa quando alcoolizados e 

em situação de risco pessoal. Realizavam ainda abordagem de rua com entrevistas, 

na tentativa de conhecer a realidade de cada um para melhor desenvolver o trabalho 

das equipes. Desta forma buscavam o trabalho juntamente com a rede 

socioassistencial, para tentar atender esta demanda de forma descentralizada. 

Contaram, inclusive, com a participação de algumas entidades filantrópicas as quais 

tentaram fazer com que este público aderisse a alguma forma de tratamento através 

do incentivo a religião, mas sem êxito. 

O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) os buscava para tomar banho e fazer 

a primeira refeição do dia na tentativa de inseri-los nos grupos de tratamento através 

do Projeto “Café com morador de rua”. Nos primeiros dias foram harmoniosamente, 

tão logo iniciaram os trabalhos nos grupos, pouco a pouco foi minguando a 

participação destes no projeto e vieram a esconder-se da equipe no horário que 

passavam para apanhá-los. 
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No A.A. XXXVIII Encontro de Alcoólicos Anônimos de Santa Catarina em 

Fraiburgo nos dias 22 e 23 de setembro de 2018, reuniram-se vários municípios com 

atividades como palestras, amostras culturais, desfile de bandeiras dos municípios 

etc. O objetivo principal foi divulgar o trabalho desta irmandade entre homens e 

mulheres, como se identificam e reafirmar seu compromisso no combate à doença do 

alcoolismo, através das experiências de cada sujeito envolvido e acima de tudo 

manterem-se sóbrios por um dia, pois acreditam que o alcoolista deve combater o 

vício do álcool todo dia na tentativa de vencer a batalha contra este mal que assola 

tantas pessoas e desestrutura várias famílias.  

O grupo Alcoólicos Anônimos de Fraiburgo é composto por ex-alcoolistas, 

voluntários empenhados em auxiliar outros dependentes no combate ao consumo do 

álcool. Dentro desta irmandade existem dois grupos baseados em princípios que 

direcionam os trabalhos dentro dos grupos. O AL ANON é um grupo voltado para a 

família e amigos do dependente, pois acreditam que quando um membro da família 

está doente, ela padece junto deste por estar inserida no contexto e sofrer as mazelas 

junto com ele. O outro grupo é formado pelos alcoolistas que buscam auxílio junto ao 

grupo, no qual trocam experiências e procuram manter-se sóbrios e esperançosos de 

que o tratamento é eficaz. Os membros voluntários do grupo direcionam os iniciantes 

que necessitam de tratamento para o Sistema Único de Saúde (SUS) para acessar as 

entidades para dependência química.  

O A.A se mantém com recursos próprios através de rifas, bingos, doações, etc. 

Nele o trabalho parece ser visivelmente produtivo e eficaz, dado o empenho dos 

membros e familiares no tratamento de seus entes queridos. São preservadas as 

identidades dos participantes sendo que fora do grupo todos são considerados 

pessoas “normais”. 

Diante dos fatos narrados acima, observa-se que ganha fôlego o terceiro setor, 

devido à mão de obra voluntária excedente, mesmo que baseada no assistencialismo, 

no combate vulnerabilidade social, a dependência química e no tratamento dos 

moradores de rua. A sociedade cansada das políticas falidas ofertadas pelo Estado e 

da escassez de profissionais na oferta dos serviços, busca suprir a necessidade de 

suas demandas.  

4.6  ÓBITO E LUTO DA FAMÍLIA 
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Jonas vivia em extrema vulnerabilidade social, pois as equipes da rede 

socioassistencial consideravam seu trabalho ineficaz e desnecessário, afinal, ele 

supostamente tinha uma casa para residir e família a quem deveria recorrer nas horas 

difíceis, ou seja, a família mais uma vez responsabilizada como única mantenedora 

das políticas sociais diante da ineficácia do papel do Estado e dos trabalhadores 

responsáveis pela efetivação destas políticas. Desta forma, a vida de Jonas não 

mudou e ele continuou sem direito à cidadania, sobrevivendo de práticas 

assistencialistas das ONGs, e mesmo tendo a família para recorrer e garantir seus 

direitos quando possível, a relação com esta instituição era conflituosa devido aos 

atritos causados pelo consumo do álcool. Sem voz e visibilidade diante da sociedade, 

numa noite friorenta, após tentativa de se deslocar da calçada gelada, Jonas 

procurara seu cubículo, localizado no canto de uma igreja, onde pernoitava em 

condições subumanas. Ele deitou-se no asfalto sem possuir condições de locomoção 

devido ao estado de embriaguez em que se encontrava. Minutos depois ele foi 

atropelado, chegando ao fim de uma vida errante, invisível e sem direitos. O motorista, 

que vinha de uma festa, alcoolizado, fugiu sem prestar socorro à vítima, como 

acontece com milhares de pessoas em todo país. Desta forma, chegou ao fim a luta 

de Jonas para existir dentro do sistema. 

A família, que teve suas tentativas frustradas de manter Jonas no seio familiar, 

realizou o funeral sentindo-se responsabilizada, visto que quando as políticas públicas 

e sociais e todos aqueles direitos expostos na CF de 1988 e nos Direitos Humanos 

fracassam, a família é a única punida diante da sociedade e das leis que deveriam 

assegurar que estes direitos fossem garantidos de fato. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Como objetivo principal da pesquisa que resultou no estudo de caso sobre o 

morador de rua no município de Fraiburgo, referiu-se que a dificuldade de acesso 

deste público às políticas públicas e sociais, bem como dos direitos assegurados 

constitucionalmente, trouxeram à tona a fragilidade na oferta dos serviços e 

benefícios, programas e projetos governamentais. Isso acaba afetando principalmente 

os moradores na rua que atentam para o alcance dos serviços ofertados por estas 

políticas. Observou-se que apesar da Constituição Federal e a Declaração dos 

Direitos Humanos assegurarem os direitos a todos os cidadãos, para a população em 

situação de rua essa realidade ainda é fática, visto que perambulam às margens dos 

direitos sem conseguir acessá-los de fato. Mesmo que as normativas existentes 

indiquem em detalhes os encaminhamentos na direção dos direitos, o processamento 

legal e oferta dos serviços é que muitas vezes se constitui num problema. 

Como ponto chave deste estudo, buscou-se compreender e relacionar a 

demanda dos moradores de rua com a Questão Social e o sistema econômico vigente, 

bem como o trabalho do Serviço Social com esta demanda; fato que requer analisar 

sua posição dentro deste sistema, bem como as consequências da exclusão sofrida 

pelos moradores de rua, permitindo que seres humanos passem a viver nas ruas de 

nossas cidades, sobrevivendo em condições piores que animais. 

Na elaboração do estudo de caso do Sr. Jonas, verificou-se que a oferta destas 

políticas e serviços ainda é mais grave, pois ao se inserir na rua, assim como outros 

sujeitos que buscam as ruas como moradia, ele aparentemente perdeu seus direitos 

de acessar tais políticas, pois quando o sujeito passa a viver nas ruas é apartado do 

contexto que os levou a viver nas condições de mendicância e miserabilidade e 

consequentemente de seus direitos como cidadão. Sabe-se que as intervenções da 

rede de atendimento neste território, quando se trata desta demanda, ainda decorrem 

de bases higienistas, assistencialistas e segregacionistas, alegando que eles buscam 

as ruas por uma opção, visto que possuem moradia e família, velando a necessidade 

de melhores intervenções na direção deste público. Ademais, quando o morador de 

rua vem de outra cidade, é convocado pela sociedade e pelos órgãos de intervenção 

a retornar ao seu local de origem ou para qualquer outro local que deseje ir negando-

lhes até mesmo o direito constitucional de ir e vir.  
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Durante a elaboração da pesquisa, ficou evidente que existe uma carência na 

oferta das políticas públicas que deem assistência às pessoas em situação de rua no 

Brasil e consequentemente no município de Fraiburgo. Vislumbrou-se como fatores 

que dificultam o acesso a estas políticas: ausência de documentação pessoal, higiene 

precária destes sujeitos, consumo de bebida alcoólica e outras drogas, mas acima de 

tudo pela falta de profissionais no quadro das equipes da rede de atendimento, que 

acabam fragilizando a oferta dos serviços afiançados pelas políticas públicas. Em 

contrapartida, o Estado torna-se responsável na medida em que não investe em 

capacitação das equipes que trabalham na oferta dos serviços de proteção e garantia 

de direito. Sendo assim, considera-se que o Estado brasileiro viola sistematicamente 

os Direitos Humanos de seus cidadãos. Outro fator determinante foi apontado na 

direção da sociedade, a qual precisa voltar seu olhar para estes invisíveis, revendo 

alguns de seus preconceitos e se esforçando por retirar os estigmas impostos a essa 

gente, fazendo a tão necessária e evidente, porém negligenciada, inclusão social. 

Diante destas constatações, foi possível concluir que, nos casos envolvendo os 

moradores de rua no município, há necessidade de receber uma atenção especial dos 

serviços de proteção pela situação de vulnerabilidade em que vivem. Entende-se que 

garantir o direito de cidadão é trabalhar para que realmente aconteça a efetivação 

destes direitos na vida de cada sujeito, evitando opiniões conservadoras e serviços 

paliativos.  

 Por fim, o caminho está aberto para novos estudos sobre o tema, diante da 

sua importância ética, social e política. Não é possível pensar em um país democrático 

sem oferta de proteção qualificada para este público que vegeta quando o assunto é 

acesso dos direitos fundamentais à sobrevivência do ser humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 



�� 

 

REFERÊNCIAS 

ABEPSS – Associação Brasileira de Ensino e Pesquisa em Serviço Social. Política 
Nacional de Estágio. Ano 2010. 
 
BASTOS, Celso Ribeiro. Curso de direito constitucional. 18. Ed. São Paulo: 
Saraiva 1997. 
 
BAUMAM, Zigmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 1998. 
 
BEHRING, ELAINE ROSSETTI. Acumulação Capitalista, fundo público e política 
social. IN Política social no capitalismo: tendências contemporâneas 
(organizadoras) Ivanete Boschetti…- 2. Ed. – São Paulo: Cortez, 2009. Vários 
autores. 
 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Disponível em: 
<www.planalto.gov.br>. Acesso em: 10 nov. 2018. 
 
_________. Presidência da República. Decreto n. 7.053 de 23 de dezembro de 
2009. Política Nacional para a População em Situação de Rua. Brasília (DF), 2009 a. 
 
_________. Código de Ética do Assistente Social. Lei 8.662/93 de regulamentação 
da profissão. 9ª. Ed. rev. e atual. Brasília. Conselho Federal de Serviço Social, 2011. 
 
CAMPOS, Flávio de. Resumão de história: O escravismo colonial, FOVEST, 
2000. Disponível em: <http://wwwl.Folha.uol.com.br/fsp/fovest/fo0512200010.htm> 
Acesso em 31 de jul. 2018.  
 
CASANOVA, Pablo G. “Globalidade, neoliberalismo e democracia”. In Leila da C. 
Ferreira (org.). A sociologia no horizonte do século XXI. São Paulo: Boitempo. 1997. 
 
CASTEL, Robert. As armadilhas da exclusão. In: WANDERLEI, Mariângela; 
BOGUS, Lúcia; YASBEK, Maria Carmelita. Desigualdade e a Questão Social. São 
Paulo: EDUC, 1997. 
 
_________.. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. 
Petrópolis: Vozes, 1998. 
 
CHESNAIS, François. A mundialização do capital. São Paulo: Xamã. 1996. 
 
COLETT, Clarice. Dependência química e relações sociais no centro de 
detenção provisória de São José dos Pinhais-PR. 2010.63 f. Dissertação 
(Mestrado em Serviço Social) Curso de Mestrado em Serviço Social: Questão Social 
na perspectiva Interdisciplinar. UFPR-Litoral UNIVERSIDADE FEDERAL DO 
PARANÁ-Litoral, São José dos Pinhais. 
 
GIL, Antônio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6ª. Ed.- São Paulo: 
Atlas, 2012. 



�� 

 

 

GOLDENBERG, Mirian. A arte de pesquisar: como fazer pesquisa. 13ª Ed. - São 
Paulo: Editora: UNESP. 2013. 107 p. 
 
HAMILTON, Gordon. Teoria e Prática do Serviço Social de Casos. Rio de Janeiro, 
Agir, 1958. 
 
IAMAMOTO, Marilda Vilela et al CARVALHO, Raul de. Relações Sociais e Serviço 
Social no Brasil: esboço de uma interpretação teórico-metodológica. 41ª Ed. 
São Paulo: Cortez, 2014. 
 
IAMAMOTO, Marilda Vilela. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e 
formação profissional. 2ª ed. São Paulo: Cortez, 1999. 
 
____________.. O Serviço Social na contemporaneidade: trabalho e formação 
profissional. 25ª Ed. São Paulo: Cortez, 2013. 
 
IBGE, 2010. Disponível em:<https://www.ibge.gov.br/ Acesso em 22 dez. 2018 
 
KARNAL, Leandro. História na sala de aula, (org.). In: PINSKY, Jaime; PINSKY, 
Carla Bassanesi. O que e como ensinar: Por uma história prazerosa e 
consequente. 6ª ed. São Paulo: Contexto, 2013. 
 
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Eva Maria. Metodologia do trabalho cientifico: 
procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projetos e relatórios, 
publicações. 6ª Ed. São Paulo: Atlas, 2001. 
 
MAGALHAES, Gustavo Celso de e HERMETO, Mirian. História, 6º ano: Ensino 
Fundamental 2. Belo Horizonte: Editora Educacional, 2015. 
 
MANFRED, A.Z. Do feudalismo ao capitalismo. 3ª ed. São Paulo, 1987. 
 
MARTINELLI, Maria Lúcia. Serviço social: Identidade e alienação. 14. Ed. São 
Paulo: Cortez, 
 
_________.___; KOUMROUYAN, Elza. Um novo olhar para a Questão dos 
instrumentais técnico-operativos em Serviço Social. Revista Serviço Social & 
Sociedade, nº 54. São Paulo: Cortez, 1994. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza (ORG.). Pesquisa social: teoria, método e 
criatividade.  25. Ed. Petrópolis, R7: Vozes, 2007. 108p 
 
Ministério Público do Estado de Minas Gerais. Direitos do Morador de Rua: Um 
guia na luta pela dignidade e cidadania. Disponível em <http://www.inclusive.org.br>  
Acesso em 05 ago. 2018. 
 
NETTO, Jose Paulo. Ditadura e Serviço social: uma análise crítica do serviço 
social no Brasil pós-64, 15 ed. São Paulo: Cortez, 2010. 
 



�� 

 

_________.__. Ditadura e Serviço Social: Uma análise do Serviço Social no Brasil 
pós 64. 3ª Ed.-São Paulo: Cortez, 1991. 
 

NINA Carlos Homero Vieira. Escravidão, ontem e hoje: aspectos jurídicos e 
econômicos. Brasília: ISBN, 2010  
 
OLIVEIRA Karol Freitas de. As Consequências da violência na vida das 
mulheres na ótica da profissão de Serviço Social. Trabalho de Conclusão de 
Curso Do Curso de Serviço Social, da Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, 
UNIARP Caçador/SC. 
 
OLIVEIRA, Marta Regina Alves de. Serviço Social no programa de prevenção e 
tratamento de dependência química dos trabalhadores das centrais elétricas 
do norte do Brasil S\A-Eletronorte. 2001. 45 f. Trabalho de Conclusão de curso: 
Curso de Serviço Social da Universidade da Amazônia-Belém-PA.  
 
OLIVEIRA, Pérsio Santos de. Introdução a Sociologia. 14ª Ed -São Paulo: Editora 
Ática S.A. 1995. 
 
PETRY, Eliane Maria. A inserção das famílias no tratamento e recuperação de 
usuários de drogas na clínica caminho do sol: a ação do assistente social. 
2005.157 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Curso de Serviço Social), Curso de 
Serviço Social. Departamento de Serviço Social, do Centro Socioeconômico, da 
Universidade Federal de Santa Catarina-UFSC, Florianópolis-SC. 
 
RAQUEL, Sara Alves. Desafios para o atendimento à população em situação de 
Rua em Florianópolis: um estudo do núcleo de apoio a família-rodoviário. 
Florianópolis, 2012. 
 
REIS, Marilia Freitas de Campos Tozoni. O Capitalismo no Brasil. Disponível em: 
<http://univesptv.com.br/?content_id=67&media_id=197> Acesso em 23 dez. 2018 
 
SILVA, Maria Lúcia Lopes da. Trabalho e População de rua no Brasil. São Paulo 
Ed. Cortez 2009. 
 
SIMÕES, Carlos: Curso de direito do serviço social. 4. Ed. São Paulo: Cortez, 
2010.  BRASIL. Política Nacional de Assistência Social. 2004 
 
VASCONCELOS, Eduardo Mourão. “O Movimento de higiene mental e a 
emergência do Serviço Social no Brasil e no Rio de Janeiro”. Serviço Social & 
Sociedade, nº 63, São Paulo, Cortez, 2000. 
 
_________.__.  A construção do projeto ético político contemporâneo. In: 
Capacitação em Serviço Social e política Social. Módulo 01. Brasília: 
CEAD/ABEPSS/CFESS,1999. 
 
WEDDERBURN, Carlos Moore. O racismo através da história. Da antiguidade à 
modernidade. Copyright, 2007. 
 



�� 

 

WIKIPÉDIA. História da Constituição do Brasil. Disponível 
em:<https://www.wikipedia.org/Acesso em 22 dez. 2018 
 
ZIOLKOWSKI, Gerda Maria. Fraiburgo: Marcos da História. 1ª Ed. Fraiburgo, 
Impressul, 2011. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



�� 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 


