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 RESUMO 

 Este  trabalho  monográfico  visa  apresentar  as  características  do  processo  de 
 atendimento  e  os  desafios  do  acesso  no  âmbito  de  proteção  social  na  conjuntura 
 atual  às  pessoas  em  situação  de  rua  com  enfoque  no  trabalho  do  serviço  social. 
 Apresenta-se,  no  primeiro  capítulo,  a  conceituação  sobre  o  modo  de  produção 
 capitalista  e  seus  rebatimentos  na  pessoa  em  situação  de  rua,  uma  das  expressões 
 da  questão  social  na  atual  conjuntura.  A  questão  social  é  resultado  da  contradição 
 entre  capital  e  trabalho,  consistindo  no  objeto  de  intervenção  da  profissão  de  Serviço 
 Social.  As  pessoas  que  fazem  da  rua  um  lar  resultam  da  desigualdade  social,  a  qual 
 tem  como  gerador  o  capitalismo.  Aborda  também  a  caracterização  de  quem  são  as 
 pessoas  em  situação  de  rua,  bem  como,  de  forma  sucinta,  a  definição  desse 
 fenômeno  e  quais  são  suas  especificidades,  identificando  quais  as  particularidades, 
 ou  seja,  uso  abusivo  de  drogas,  vínculos  familiares  rompidos,  fome,  frio  entre  outros. 
 Fatos  esses  que  ferem  a  dignidade  da  pessoa  humana.  No  segundo  capítulo, 
 mencionam-se  as  políticas  sociais  voltadas  a  esse  segmento,  especialmente  o  tripé 
 da  seguridade  social:  saúde,  assistência  social  e  previdência  social,  dentro  de  um 
 contexto  de  desmonte  de  políticas  públicas  em  meio  a  uma  crise  endêmica  e 
 econômica  nos  anos  de  2021.  Expõe-se,  no  terceiro  capítulo,  um  ponto  de  vista 
 crítico  sobre  realidade  das  pessoas  em  situação  de  rua,  tendo  em  foco  o  trabalho  do 
 serviço  social  apresentado  e  executado  diante  desse  fenômeno.  Após  o  estudo,  nas 
 considerações  finais,  expõe-se  que  o  Estado  ainda  é  muito  falho  no  aspecto  da 
 proteção social para pessoas em situação de rua. 

 Palavras-chave:  Capitalismo.  Questão  social.  Pessoa  em  situação  de  rua.  Serviço 

 social. Seguridade Social. 



 ABSTRACT 

 This  monographic  work  aims  to  present  the  characteristics  of  the  care  process  and 
 the  challenges  of  access  to  social  protection  in  the  current  situation  to  homeless 
 people  with  a  focus  on  the  work  of  social  service.  It  is  presented,  in  the  first  chapter, 
 the  conceptualization  of  the  capitalist  production  mode  and  its  repercussions  in 
 homeless  people,  one  of  the  expressions  of  the  social  issue  in  the  current  situation. 
 The  social  issue  is  the  result  of  the  contradiction  between  capital  and  labor, 
 consisting  in  the  object  of  intervention  of  the  Social  Service  profession.  The  people 
 who  make  the  street  a  home  result  from  social  inequality,  which  has  capitalism  as  its 
 generator.  It  also  addresses  the  characterization  of  who  are  the  people  living  on  the 
 streets,  as  well  as,  briefly,  the  definition  of  this  phenomenon  and  what  are  their 
 specificities,  identifying  which  are  the  particularities,  i.e.,  drug  abuse,  broken  family 
 bonds,  hunger,  cold,  among  others.  These  are  facts  that  hurt  the  dignity  of  the  human 
 person.  In  the  second  chapter,  the  social  policies  aimed  at  this  segment  are 
 mentioned,  especially  the  tripod  of  social  security:  health,  social  assistance,  and 
 social  welfare  within  a  context  of  dismantling  public  policies  amidst  an  endemic  and 
 economic  crisis  in  the  years  2021.  It  is  exposed,  in  the  third  chapter,  a  critical 
 viewpoint  on  the  reality  of  homeless  people,  focusing  on  the  work  of  social  service 
 presented  and  executed  in  the  face  of  this  phenomenon.  After  the  study,  in  the  final 
 considerations,  it  is  exposed  that  the  State  is  still  very  flawed  in  the  aspect  of  social 
 protection for homeless people. 

 Keywords:  Capitalism. Social Issue. Street people.  Social Work. Social Security. 
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 INTRODUÇÃO 

 Quando  se  aborda  um  tema  tão  complexo  como  a  pessoa  em  situação  de  rua, 

 é  inevitável  conceituar  e  apontar  fatores  sobre  quem  é  realmente  e  como  está 

 inserida  na  realidade.  Tem-se  plena  convicção  de  que  todo  mundo  já  esbarrou  ou 

 chegou  a  presenciar  alguma  pessoa  em  situação  de  rua  e  de  mendicância,  mas 

 como  é  a  reação  e  qual  é  o  real  posicionamento  frente  a  esse  grupo  heterogêneo, 

 composto  por  indivíduos  com  diferentes  experiências,  diversas  condições  e  distintas 

 realidades?  Muitos  trocam  o  lado  da  rua,  desviam  o  olhar,  tendo  uma  reação 

 negativa,  pois  aquilo  que  veem  não  lhes  agrada.  É  fato  que  existe,  dentro  dessa 

 realidade,  uma  diversidade  de  várias  expressões,  porém  é  fundamental  expor  a 

 desigualdade  e  a  exclusão  que  se  manifesta  juntamente  a  essa  demanda  (MATTOS; 

 FERREIRA, 2004). 

 O  número  de  casos  de  pessoas  em  situação  de  rua  e  de  mendicância  vem 

 aumentando,  principalmente  agora  com  uma  crise  estrutural  que  se  agravou  por 

 consequência  da  pandemia.  Assim,  o  fato  que  moveu  a  escolha  por  essa  temática, 

 nesta  monografia,  foi  aprofundar  o  conhecimento  sobre  tal  realidade  (BRITO;  SILVA; 

 XAVIER 2021). 

 O  estudo  foi  realizado  por  meio  de  pesquisa  bibliográfica  com  abordagem 

 crítica  e  vivências  no  campo  de  estágio  em  Serviço  Social  nos  serviços  oferecidos 

 para  pessoas  em  situação  de  rua.  O  objetivo  é  apontar  os  desafios  vivenciados  no 

 acesso  à  proteção  social  especificamente  relacionado  a  pessoas  em  situação  de 

 rua,  as  características  que  compõem  os  serviços  para  esse  grupo  como  um  todo,  e 

 evidenciar  o  modo  de  produção  capitalista  como  produtor  da  questão  social 

 (INACIO; CURSIO; SILVA, 2021). 

 A  situação  de  rua,  em  suas  diferentes  extensões,  é  considerada  uma  das 

 expressões  da  questão  social,  sendo  essa  o  objeto  de  atuação  do  Serviço  Social. 

 Entende-se  que  é  de  extrema  importância  compreender  e  relacionar  a  análise  dessa 

 realidade,  considerando  que  o  assistente  social  e,  também,  outras  categorias 

 profissionais  que  atuam  nesse  campo,  carecem  entender,  compreender  e  conhecer 
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 essas  pessoas  e  sua  história  de  um  modo  aprofundado  a  fim  de  se  possibilite  a 

 intersetorialidade  e  o  êxito  de  atendimento,  pois  essa  demanda  caracteriza-se 

 muitas  vezes  fragilizada  e  com  vínculos  familiares  rompidos  (ABREU;  SALVADORI, 

 2017). 

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

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

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

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

 que  foram  interrompidos  ou  fragilizados  por  causa  de  vícios,  podendo  ser 

 mencionado  como  exemplo,  os  usuários  de  substâncias  psicoativas  e  pessoas  com 

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

 Mencionaram-se  os  serviços  e  as  políticas  sociais  relacionadas  à  proteção 

 social  voltada  à  realidade  contemporânea  das  pessoas  que  vivem  em  situação  de 

 rua,  embora  tal  temática  seja  extremamente  complexa  e  essa  demanda 

 apresenta-se  menosprezada  no  âmbito  central  dos  direitos  civis  e  políticos  em 

 detrimento  da  sociedade  e  do  Estado.  Ainda,  resulta-se  uma  análise  sucinta  e 

 reflexiva  diante  de  um  processo  de  construção  de  busca  de  conhecimento  de  uma 

 forma aprofundada e contínua (ABREU; SALVADORI, 2017). 

 Sendo  assim,  apontou-se  a  relação  e  a  necessidade  de  a  categoria 

 profissional  buscar  conhecer  e  intervir  na  realidade  vivenciada  de  um  modo  que  não 

 seja  conivente  a  culpabilização  da  pessoa  que  se  encontra  em  situação  de  rua, 

 mesmo  diante  o  desmantelamento  dos  mínimos  sociais,  em  relação  a  hipocrisia  e 

 incontestável  desproteção  do  estado  em  um  contexto  geral.  “  Essa  relação  parece 

 demonstrar  desinteresse  do  Estado,  o  que  acaba  influenciando  diretamente  no 

 comportamento  da  sociedade  perante  a  vida  nas  ruas,  devido  a  variação  da  forma 

 com que são tratados” (SILVA; GOMES 2021  p.1) 

 Quando  se  menciona  essa  categoria  profissional,  adentra-se  em  um  mundo 

 de  complexidades,  pois  o  assistente  social  enfrenta,  no  seu  cotidiano  de  trabalho, 

 desafios  e  inúmeras  tensões,  principalmente  quando  busca  por  possibilidades  de 

 acesso  e  mudanças  na  determinante  estruturante.  Por  se  tratar  de  intervenção 

 especificamente  a  pessoas  em  situação  de  rua,  ampliam-se  requisições, 
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 submissões,  multiplicidades  relacionadas  a  intervenção  e  emancipação  das  pessoas 

 em situação de rua (CUNHA; ALVES, 2019) 

 A  expectativa  e  a  relevância  de  caracterizar  e  apontar  tal  temática, 

 relacionando  a  atual  conjuntura  em  detrimento  do  que  foi  aprendido  no  curso  de 

 Serviço  Social  é  inexplicável  e  compensador.  É  claro  que  ainda  se  necessita 

 aprimorar  e  conhecer  de  modo  mais  amplo  tal  realidade  vivida  por  pessoas  que  não 

 têm  acesso  a  um  teto,  água,  entre  outros  meios  necessários  para  sobreviver.  Sendo 

 assim,  o  último  capítulo  refere-se  às  estratégias  de  intervenção  e  emancipação  a 

 pessoas que estão em situação de rua  (FREITAS, 2021). 
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 1 DELIMITAÇÃO METODOLÓGICA 

 A  pesquisa  concretiza-se  por  meio  de  uma  busca  que  possibilite  analisar  os 

 desafios  do  acesso  à  proteção  social  para  pessoas  em  situação  de  rua.  Tendo  em 

 vista  o  pensamento  de  Lima  (2021),  a  pesquisa  é  um  instrumento  fundamental  para 

 desenvolvimento  social,  econômico  e,  de  certo  modo,  cultural,  pois  enfatiza  um 

 processo  de  delineamento  do  saber,  analisando  com  criticidade  a  instrumentalização 

 e os métodos adotados no decorrer dessa busca. 

 A  Pesquisa  é  a  atividade  nuclear  da  ciência.  Ela  possibilita  uma 
 aproximação  e  um  entendimento  da  realidade  a  investigar.  A  pesquisa  é  um 
 processo  permanentemente  inacabado.  Processa-se  através  de 
 aproximações  sucessivas  da  realidade,  fornecendo-nos  subsídios  para  uma 
 intervenção no real (FONSECA, 2002 p. 20). 

 Sendo  assim,  é  possível  perceber  a  importância  de  todo  e  qualquer  tipo  de 

 busca  por  conhecimento  científico,  mesmo  que  ainda  deva  ser  aperfeiçoado  diante 

 da  complexidade  do  tema  e  do  problema  dentro  da  realidade  cotidiana  vivenciada.  É 

 extremamente  necessário  e  de  grande  impacto  para  o  conhecimento  de  como  estão 

 sendo  prestados  os  serviços,  e  quais  são  os  desafios  para  que  pessoas  em  situação 

 de  rua  acessem  seus  direitos.  Para  conhecer  os  serviços  e,  de  certo  modo,  saber 

 como  está  sendo  introduzido  na  vida  da  pessoa  em  situação  de  rua  na 

 contemporaneidade;  pois,  conforme  Mohammed  Haziz:  “Todo  morador  de  rua 

 merece ser acolhido pela sociedade e ter uma chance de vida digna” (2018, p.1). 

 Cabe  destacar  que,  diante  a  realidade  contemporânea,  pode-se  caracterizar 

 como  ponto  importante  a  questão  do  método  indutivo,  que,  por  sua  vez,  analisa  e 

 parte  da  realidade  consequente  de  suas  raízes  e  causas,  tendo  como  foco  a 

 observação  e  a  conclusão  para  uma  análise  como  se  destaca:  “Os  termos  indutivo  e 

 dedutivo  significam  que  (a)  se  parte  da  observação  para  extrair  um  princípio,  e  (b) 

 parte-se  da  observação  de  muitos  para  se  constituir  um  só  princípio”  (BEBBER; 

 MATINELLO, 2002 p. 48) . 

 A  pesquisa  busca  saber  como  está  o  acesso  à  proteção  social  neste 

 momento  atípico,  através  de  pesquisa  bibliográfica  relacionada  à  observação  de 

 intervenção  para  esse  público  no  campo  de  estágio,  através  da  relação  intrínseca 
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 unidade,  teoria  e  prática.  Buscando  conhecer  quais  as  expectativas  obtidas  pela 

 população  em  situação  de  rua,  se  existe  expectativa,  e  um  saber  mais  amplo  com 

 relação  à  realidade  que  vem  sendo  vivenciada  pelas  pessoas  em  situação  de  rua, 

 pois  como  se  pode  perceber,  “  A  relação  público-privado  se  mistura  no  cotidiano  do 

 povo da rua” (ROSA; SECCO; BRETAS 2006 p.1). 

 Pode-se  dizer  que  essa  pesquisa  é  de  caráter  qualitativo,  tendo  como  objetivo 

 conhecer  os  desafios  do  acesso  à  proteção  social  e  aos  serviços  prestados  para 

 pessoa  em  situação  de  rua,  sendo  importante  tornar  indubitável  que  o  que  se 

 pretendeu  identificar,  conhecer  os  desafios  para  as  pessoas  em  situação  de  rua 

 acessarem  a  proteção  social  e  serviços  através  de  uma  análise  crítica  e  não  obter 

 dados  (números)  de  prestação  de  serviços  (pessoas  atendidas).  Analisar  a 

 intensidade  de  atenção  que  está  sendo  transferido  para  esse  segmento,  para  essa 

 demanda  nos  serviços  e  a  condição  de  acesso.  Entende-se  que  pode  parecer  algo 

 utópico,  mas  não  é,  pois,  para  mudar  a  realidade,  é  preciso  saber  e  conhecer  o  real 

 alicerçado (CFESS; 2011). 

 Como abordado por Gerhardt e Silveira: 

 Os  pesquisadores  que  utilizam  os  métodos  qualitativos  buscam  explicar  o 
 porquê  das  coisas,  exprimindo  o  que  convém  ser  feito,  mas  não  quantificam 
 os  valores  e  as  trocas  simbólicas  nem  se  submetem  à  prova  de  fatos,  pois 
 os  dados  analisados  são  não-métricos  (suscitados  e  de  interação)  e  se 
 valem de diferentes abordagens (2009 p. 31). 

 Sendo  assim,  é  possível  afirmar  que  qualquer  pesquisa  que  mostre  a 

 realidade  vivenciada  pela  população  de  rua  é  de  extrema  relevância.  Assim,  para  se 

 apropriar  das  necessidades  e  para  conhecer  esse  público  como  um  todo,  faz-se 

 necessária  a  busca  por  conhecer  os  serviços  e  suas  especificidades  bem  como  a 

 interligação  com  a  pessoa  em  situação  de  rua.  A  pesquisa  não  é  ato  isolado, 

 intermitente,  especial,  mas  atitude  processual  de  investigação  diante  do 

 desconhecido  e  dos  limites  que  a  natureza  e  a  sociedade  nos  impõem  (ABREU; 

 ALMEIDA, 2018 p. 79) 
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 2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 2.1 CAPITALISMO E QUESTÃO SOCIAL 

 É  necessário  elencar  de  uma  forma  resumida  a  relação  intrínseca  do  modelo 

 de  produção  vigente  com  a  questão  social  pois  seu  modo  de  se  desenvolver  gera 

 expressões  que  se  manifestam  na  sociedade  de  uma  forma  intensa  e  desigual. 

 Podemos  afirmar  que  a  desigualdade  social  é  a  prova  viva  da  relação  de  poder  e  má 

 distribuição  de  renda  causando  assim  expressões  da  questão  social  como  fome, 

 pobreza,  dentre  várias  outras  realidades  que  se  manifesta  de  maneira  desigual  e 

 destrutiva. 

 Compreender  a  “questão  social”  como  expressão  das  desigualdades  sociais 
 oriundas  do  modo  de  produção  capitalista  é  uma  clara  inflexão  nos 
 fundamentos  do  debate  instaurado  pelas  ciências  sociais.  Este  toma,  como 
 argumento  central  para  a  abordagem  da  “questão  social”,  as  mudanças  nas 
 formas  de  “solidariedade”  ou  “coesão  social”,  donde  desaparecem  as 
 conexões  mais  essenciais  da  constituição  desses  valores  como  complexos 
 historicamente determinados da sociabilidade (FELIPPE, 2008 p.1). 

 Para melhor entender vale apontar que segundo Fontes (2017, p. 410) 

 O  capitalismo,  ou  a  forma  de  ser  histórica  sob  o  domínio  do  capital,  se 
 apresenta  a  partir  da  necessidade  abstrata  da  valorização  do  valor.  A 
 propriedade  altamente  concentrada  de  recursos  sociais  precisa  converter-se 
 em  capital,  extrair  valor  e  valorizar-se.  Essa  é  a  necessidade  de  suas 
 classes  dominantes  e  ela  é  imposta  a  todos.  Isso  significa  que,  do  ponto  de 
 vista  da  produção  da  vida  material,  massas  crescentes  de  seres  sociais 
 devem  estar  em  concorrência  e  aptas  para  assegurar  a  atividade  concreta 
 que permite valorizar o valor, isto é, o trabalho do qual se extrai mais-valor. 

 Essa  questão  nos  faz  refletir  sobre  o  modo  de  interação  que  se  obtém  dentro 

 do  processo  de  trabalho  e  as  formas  de  atendimento  voltadas  às  pessoas  em 

 situação  de  rua,  a  relação  do  valor  e  como  o  modo  de  produção  se  expressa.  Com 

 relação  a  conceituações  é  possível  perceber  a  interligação  que  obtém  entre  o  nosso 

 modelo  de  produção,  sistema  capitalista  em  relação  e  como  relutante  a  expressões 
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 que  se  intensificam  e  avolumam  com  decorrer  do  tempo,  “contudo,  a  lógica  de 

 acumulação  e  apropriação  não  se  limita  apenas  ao  fator  econômico,  ela  causa 

 impacto  também  nas  relações  e  representações  sociais,  portanto  afeta  os  campos 

 sociocultural, político e ideológico”(PATRICIO; SOUZA; CAVALCANTE). 

 A  questão  social  é  separada  dos  seus  fundamentos  econômicos  (a 
 contradição  capital/trabalho,  baseada  na  relação  de  exploração  do  trabalho 
 pelo  capital,  que  encontra  na  indústria  moderna  seu  ápice)  e  políticos  (as 
 lutas  de  classes).  É  considerada  a  “questão  social”  durkheimianamente 
 como  problemas  sociais,  cujas  causas  estariam  vinculadas  a  questões 
 culturais,  morais  e  com‑  portamentais  dos  próprios  indivíduos  que  os 
 padecem (MONTANO, 2012 p. 274). 

 Desse  modo  pode-se  fazer  a  relação  a  partir  de  uma  análise  voltada  a 

 realidade  contemporânea  unificando  a  pensamento  do  sistema  de  produção 

 capitalista  como  principal  causador  e  gerador  da  desigualdade  social  e  dos 

 problemas  sociais  pois  a  terminologia  “mundo  do  trabalho”  adotada  neste  ensaio 

 expressa  os  componentes  sóciohistóricos  caracterizados  pelas  diferentes  formas 

 sociais  e  técnicas  de  organizar,  gerir  e  regular  os  processos  produtivos  na 

 sociedade.  Analisar  as  profundas  alterações  desencadeadas  no  mundo  do  trabalho 

 na  atualidade  exige  a  apropriação  de  uma  perspectiva  histórica  e  ontológica,  para 

 que  seja  possível  desvendar  dialeticamente  as  contradições  contemporâneas  da 

 sociedade  burguesa,  baseada  no  trabalho  assalariado  e  na  lógica  de  valorização  e 

 reprodução ampliada do capital (GUIRALDELLI, 2014). 

 As  relações  sociais  têm  sua  transformação  conforme  o  desenvolvimento  das 

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

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

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

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

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

 feudal, dando impulso para o começo do capitalismo” (CA  LAINHO, 2019, p. 33). 
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 2.1.1  Modo De Produção Capitalista Como Produtor Da Questão Social 

 Observando  o  cenário  atual,  faz-se  necessário  apontar  o  modelo  de  produção 

 vigente,  o  sistema  capitalista,  como  responsável  e  condutor  da  desigualdade  social, 

 ou  seja,  a  má  distribuição  de  renda  e  as  mais  diversas  expressões  da  questão  social 

 são  resultado  de  um  sistema  desigual  e  opressivo.  “Trata‐se  de  “ativar”  trabalhos 

 precarizados, intensificados e superexplorados” (YAZBEK; 2018 p.186). 

 A  “questão  social”  é  indissociável  da  sociabilidade  capitalista  fundada  na 
 exploração  do  trabalho,  que  a  reproduz  ampliadamente.  Ela  envolve  uma 
 arena  de  lutas  políticas  e  culturais  contra  as  desigualdades  socialmente 
 produzidas.  Suas  expressões  condensam  múltiplas  desigualdades, 
 mediadas  por  disparidades  nas  relações  de  gênero,  características 
 étnico-raciais  e  formações  regionais,  colocando  em  causa  amplos 
 segmentos  da  sociedade  civil  no  acesso  aos  bens  da  civilização 
 (IAMAMOTO; 2008 p.119). 

 Sendo  assim,  pode-se  analisar  que  a  questão  social  é  resultante  do  modo  de 

 produção,  porém  sabe-se  que  tal  temática  é  desconhecida  da  sociedade  e  nesse 

 contexto  entra  a  relação  de  poder  e  de  alienação  bem  como  a  realidade  de  luta  pela 

 sobrevivência  do  proletariado:  “Alienação  e  transcendência  da  alienação  são 

 conceitos  centrais  no  pensamento  de  Marx,  para  o  qual  convergem  inúmeros 

 problemas  sócio-econômicos  e políticos” (MANGIA; 2003 p. 35). 

 Como  já  apresentado,  é  notório  não  se  tem  uma  compreensão  sem 

 mencionar  a  categoria  trabalho,  de  uma  forma  subjetiva  e  objetiva,  pois  tal  categoria 

 está  no  epicentro  da  relação  de  vida  e  no  cotidiano.  “Assim,  usando  os  meios  de 

 trabalho,  a  atividade  humana  realiza  um  produto,  que  se  transforma  em  valor  de  uso, 

 pois responde às necessidades específicas” (MAGIA; 2003 p. 36). 

 Nas  formas  sociais  pré-capitalistas  os  homens  produzem  valores  de  uso, 
 havendo  uma  clara  relação  real  e  consciente  entre  os  produtores  e  seus 
 produtos,  independentemente  da  forma  de  exploração  do  trabalho.  O  modo 
 de  produção  capitalista  ao  dirigir  a  produção  dos  homens  para  o  mercado, 
 para  a  troca,  produz  uma  ruptura  radical  com  o  processo  anterior.  Antes  de 
 chegar  ao  consumidor  como  valor  de  uso,  a  mercadoria  deve  passar  pelo 
 mercado  onde  é  comparada  a  outros  produtos  pelo  seu  aspecto 
 quantitativo.  Assim,  o  valor  de  uso  de  uma  mercadoria  só  se  realiza  quando 
 esta  sai  da  esfera  das  relações  inter-humanas  gerais  e  entra  na  esfera  das 
 relações privadas, onde s e dá o consumo (MAGIA; 2003 p.41). 

 Por  esse  motivo,  o  sistema  adentra  às  relações  sociais  e  humana,  pois  desse 
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 modo  resulta  na  questão  social,  na  desigualdade  social,  e  nos  tempos  atuais,  por 

 consequência  da  pandemia,  escancarou-se  ainda  mais  a  realidade  e  mostrou  que  o 

 sistema  consiste  em  um  contexto  de  degradação  e  crise  (SOARES;  CORREIA; 

 SANTOS 2021). 

 Essas  expressões  da  questão  social  são  a  matéria-prima  ou  o 
 objeto  do  trabalho  profissional.  Pesquisar  e  conhecer  a  realidade  é  conhecer 
 o  próprio  objeto  de  trabalho,  junto  ao  qual  se  pretende  induzir  ou 
 impulsionar  um  processo  de  mudanças.  Nesta  perspectiva,  o  conhecimento 
 da  realidade  deixa  de  ser  um  mero  pano  de  fundo  para  o  exercício 
 profissional,  tomando-se  condição  do  mesmo,  do  conhecimento  do  objeto 
 junto  ao  qual  incide  a  ação  transformadora  ou  esse  trabalho  (IAMAMOTO, 
 2012, p.62). 

 2.1.2 Caracterização Das Pessoas Em Situação De Rua 

 Para  caracterizar  pessoas  em  situação  de  rua  será  necessário  um 

 aprofundamento  dentro  do  campo  teórico.  Importante  também  destacar  que  existem 

 múltiplas  realidades  e  perfis  dentro  desse  segmento  complexo  e  heterogêneo. 

 Porém,  nos  campos  de  pesquisa  realizados  voltados  a  esse  público,  percebe-se  que 

 essa  demanda  está  aumentando.  Em  vista  disso,  exige-se  uma  preocupação  de 

 conhecer  de  um  modo  aprofundado  esses  sujeitos  sociais  para  cognominar 

 inteirar-se desse segmento (SICARI; ZANELLA, 2018). 

 Para  melhor  entender,  seguem  os  dados  apresentados  por  Sicari  e  Zanella 

 (2018) através dos dados da pesquisa nacional (2009); 

 De  acordo  com  a  pesquisa  nacional  supracitada,  os  principais  motivos 
 relatados  que  levaram  as  pessoas  a  viver  nas  ruas  é  o  uso  abusivo  de 
 álcool  e  outras  drogas  (35,5%),  o  desemprego  (29,8%)  e  conflitos  familiares 
 (29,1%).  A  justificativa  da  ida  e  permanência  nas  ruas  devido  a  uma  escolha 
 pessoal  também  aparece,  não  de  forma  frequente  e  expressiva,  porém  deve 
 ser  levada  em  consideração.  Ao  relatarem  a  escolha  como  a  responsável 
 pela  vida  nas  ruas,  justificam  que  a  busca  pela  sensação  de  liberdade  é  a 
 principal motivação (SICARI; ZANELLA, 2018, p.1). 

 Como  se  pode  observar  na  reportagem  realizada  pelo  canal  TV  Justiça,  os 

 dados  acerca  de  pessoas  em  situação  de  rua  são  imprecisos,  a  defensoria  pública 

 da  união  organizou  uma  ação  civil  que  solicita  a  organização  para  realização  de 
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 controle  de  dados.  A  falta  de  controle  do  IBGE,  dentre  outros  órgãos 

 governamentais,  dificulta  o  acesso  às  informações  necessárias  para  pesquisas 

 aprofundadas  e  para  a  tramitação  da  efetivação  de  políticas  públicas  destinadas  a 

 essa  demanda.  Observou-se  também  um  ponto  perceptível  em  que  as  pessoas  em 

 situação  de  rua  apresentam  transitoriedade  e  por  esse  motivo  não  se  deve 

 estigmatizar esse público (TV JUSTIÇA OFICIAL, 2019). 

 Seria  impossível  descrever  um  conceito  único  com  relação  a  esse  fenômeno 

 que  vem  se  intensificando  e  se  ajustando  dentro  do  processo  transitório  e  dialético 

 imposto  pela  sociedade  capitalista.  Percebe-se  que  quem  faz  da  rua  um  lar  tem 

 características  que  podem  ser  semelhantes,  porém  não  idealizadas.  As  pessoas  que 

 vivem  em  situação  de  rua  são  consequência  de  um  processo  ocasionado  pelo  uso 

 abusivo  de  drogas,  questões  relacionadas  aos  vínculos  familiares  rompidos,  como 

 também se constata um público voltado à questão cultural (FILGUEIRAS, 2019). 

 Vale  lembrar  que  as  pessoas  em  situação  de  rua  vivem  distintas  realidades 

 com  vulnerabilidades  semelhantes  que  tem  como  principal  fator  a  desigualdade 

 social,  processo  causal  do  sistema  de  produção  vigente,  ou  seja,  a  origem  dessa 

 realidade  está  ligada  com  a  anomia  que  desencadeia  má  distribuição  de  renda  e 

 distinção  de  classes.  Por  isso  é  de  relevante  importância  o  papel  do  Estado  em  nexo 

 a  esse  segmento,  tendo  em  vista  que,  para  realizar  e  efetivar  o  que  prevê,  o 

 arcabouço  judiciário  é  preciso  ir  às  ruas  e  existir  um  olhar  governamental 

 (FILGUEIRAS, 2019). 

 Para  que  seja  possível  contextualizar  uma  reflexão  acerca  do  papel  do 

 Estado  em  contraposição  ao  processo  judiciário,  concorda-se  com  Fernando 

 Abujamra  Aith,  em  sua  tese  apresentada  no  1º  Encontro  Brasileiro  de  Direitos 

 Humanos: 

 Os  Direitos  individuais  possuem  muito  mais  respaldo  jurídico  e  garantias 
 judiciais  efetivas  do  que  os  direitos  sociais.  Enquanto  existem  instrumentos 
 como  o  Habeas  Corpus,  Mandado  de  Segurança,  o  princípio  da 
 legalidade,  entre  outros,  destinados  à  garantia  do  cidadão  contra 
 arbitrariedades  estatais,  verificamos  a  absoluta  falta  de  instrumentos  e 
 garantias  jurídicas  que  protejam,  com  a  mesma  eficácia,  os  direitos 
 sociais,  culturais  e  econômicos.  Enquanto  os  direitos  civis  e  políticos 
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 exigem,  basicamente,  uma  abstenção  por  parte  do  Estado,  os  direitos 
 sociais exigem uma ação efetiva do Estado (HAMADA et al., 2018, p.1). 

 Observando  o  cenário,  verifica-se  que  esse  segmento  é  bastante  complexo, 

 merecendo  um  olhar  mais  profundo,  que  traga  visibilidade,  pois  é  uma  realidade  que 

 se  entrelaça  dentro  contexto  no  âmbito  social,  em  vários  e  em  diferentes  momentos. 

 Bem  como  é  notório  perceber  que  o  processo  que  delineia  a  relação  entre  o  papel 

 do  estado  introduz  também  o  papel  da  sociedade,  como  aponta  Filgueiras  (2019, 

 p.1):  “A  existência  de  pessoas  morando  nas  ruas  inquieta  quem  vive  ou  visita  uma 

 cidade,  os  comerciantes,  o  poder  público  responsável  pela  gestão,  regulação  e 

 fiscalização do território”. 

 Sendo  assim,  é  mais  do  que  necessário  o  poder  público,  em  todas  suas 

 esferas,  intensificar  ações  para  garantir  o  acesso  aos  serviços  e  aos  programas 

 oferecidos  e  disponibilizados  pela  Saúde,  Educação,  Previdência  e  Assistência 

 Social  de  um  modo  copioso  e  significativo,  pois  levando  em  consideração  o  quadro 

 de  dificuldades  enfrentado  pela  pessoa  que  está  em  situação  de  rua  em  meio  a 

 uma  pandemia  mundial,  a  questão  do  agravamento  contemporâneo  e  desafiador,  e 

 a grande luta pela sobrevivência (MDS, 2020). 

 Cabe  levantar  que  as  pessoas  em  situação  de  rua  encontram-se  em 

 condições  precárias  e  fragilizadas,  submetendo-se,  na  maioria  das  vezes,  de 

 modo  exorbitante  ao  Poder  Público  e  regularmente  permanecem  desalentadas, 

 sabendo  que   a  realidade  vivenciada  que  manifesta  diversas  expressões  da 

 questão  social  em  destaque  a  fome,  e  precarização  de  estrutura  e  EPIs  para 

 realização  de  higiene,  que,  neste  momento,  é  primordial  para  sobreviver.  Porém 

 vale  enfatizar  que  a  fome  também  ocasiona  a  morte.  Então  ambos  os  casos 

 demonstram  que  esse  público  vive  um  desafio  diariamente  lutando  pela 

 sobrevivência (CFESS, 2020). 

 De acordo com Ana Paula Cardoso da Silva (2020, p. 1): 

 As  pessoas  em  situação  de  rua  estão  inseridas,  em  sua  maioria,  no 
 mercado  informal  de  trabalho,  como  catadores/as  de  recicláveis, 
 vendedores/as  ambulantes,  etc.  No  entanto,  com  o  isolamento  social 
 (extremamente  necessário  e  vital)  recomendado  pelos  órgãos  sanitários, 
 aqueles  que  têm  como  sua  “casa”  a  rua  fica  à  deriva  neste  período,  com 
 relatos  alarmantes  de  fome,  insegurança  e  incerteza  ainda  mais  fortes. 
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 Merece  destaque  aqui  a  economia  invisível  movida  pela  população  em 
 situação  de  rua  (com  destaque  para  a  reciclagem)  para  a  capital,  a  qual  tem 
 a rua como fonte de recursos e de sobrevivência. 

 Também de acordo com o CREAS, 

 Pessoas  em  situação  de  rua  são  indivíduos  que  passam  as  noites  dormindo 
 nas  ruas,  nas  praças,  embaixo  de  viadutos  e  pontes.  Além  desses  espaços, 
 eles  também  fazem  uso  de  locais  degradados,  como  prédios  e  casas 
 abandonados  e  carcaças  de  veículos,  que  têm  pouca  ou  nenhuma  higiene. 
 Já  a  denominação  “moradores  de  rua”,  se  dá  para  grupos  de  pessoas  que 
 vêm  de  diferentes  vivências  e  que  estão  nessa  situação  pelas  mais  variadas 
 razões.  Há  fatores,  porém,  que  os  unem,  como:  a  falta  de  uma  moradia  fixa, 
 de  um  lugar  para  dormir  temporária  ou  permanentemente,  e  vínculos 
 familiares que foram interrompidos ou fragilizados (CREAS, 2020 p.1). 

 Por  essa  razão  é  excepcional  trazer  todo  e  qualquer  tipo  de  conhecimento 

 científico  que  estiver  correlacionado  à  existência,  à  experiência  e  a  realidade  da 

 pessoa  que  vive  em  situação  de  rua,  pois  o  número  de  indivíduos  que  se  encontra 

 nesta  condição  vem  aumentando,  e  a  vida  nas  ruas  é  algo  que  pode  se  considerar 

 enigmático,  e  eliminável,  e  transitório,  sendo  que  há  particularidades  que 

 distinguem  esse  conjunto  de  pessoas  como  também  há  questões  paralelas 

 comuns e vistas continuadamente (MEIRELES, 2017). 

 É  fato  que  a  pessoa  em  situação  de  rua  sofre  todo  tipo  de  preconceito,  pois 

 o  que  titula  as  pessoas  nessa  situação,  na  atualidade,  é  o  direcionamento  frente  e 

 dirigido  a  elas.  Mesmo  que  pareça  inaceitável,  é  real,  a  questão  de  ter  o 

 entendimento  que,  por  estar  na  rua,  é  vagabundo,  drogado,  entre  várias  outras 

 denominações,  mas  vale  destacar  aqui  que  essas  pessoas  têm  sim  sua 

 identidade,  e  mesmo  que  oprimidas  são  seres  humanos  de  direitos  (MATTOS; 

 FERREIRA 2004). 

 Como destacado por Mattos e Ferreira (2004, p. 1): 

 Observa-se,  assim,  a  existência  de  representações  sociais  pejorativas,  em 
 relação  à  população  em  situação  de  rua,  que  se  materializam  nas  relações 
 sociais.  Vagabundo,  preguiçoso,  bêbado,  sujo,  perigoso,  coitado,  mendigo... 
 São designações comuns dirigidas às pessoas em situação de rua. 

 Pode-se  concluir  que  não  poderia  haver  qualquer  tipo  de  preconceito  com  as 

 pessoas  em  situação  de  rua,  pois  mesmo  que  essa  demanda  tenha  suas 

 particularidades  similares,  ainda  assim  “a  população  em  situação  de  rua  não  se 
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 constitui  somente  de  indivíduos  ou  grupos  de  moradores  de  rua;  ela  não  se  constitui 

 num  grupo  homogêneo.  O  fenômeno  da  atualização  não  pode  ser  atribuído  a  uma 

 única  causa”  (SANTOS,  2011  p.18).  Consequentemente,  isso  nos  faz  perceber  a 

 importância  do  comprometimento  com  a  atenção  e  articulação  acerca  de  todas  as 

 políticas públicas. 

 Dentro  desse  contexto,  existe  um  fator  relevante  a  ser  mencionado,  pois  é  de 

 conhecimento  geral  que,  para  haver,  a  emancipação  das  pessoas  nesse  contexto  é 

 primordial  a  relação  entre  os  diferentes  níveis  de  proteção  e  de  articulação  em 

 conjunto  com  a  intersetorialidade.  Embora,  nem  sempre  tenha  se  sucedido  assim, 

 como  apontado  por  Junior  (2011),  antes  do  Decreto  Federal  n.  7053,  de  23  de 

 dezembro  de  2009,  que  criou  a  Política  Nacional  para  a  População  em  Situação  de 

 Rua  (PNPSR),  havia-se  uma  análise  ou  uma  percepção  próprias  com  relação  à 

 pessoa  em  situação  de  rua,  ou  seja,  justificava-se,  por  esse  motivo,  a  ausência  de 

 ações e intervenções, normas e outros por parte do poder público (JUNIOR, 2011). 

 Como  mencionado  pelo  Ministério  da  Mulher,  da  Família  e  dos  Direitos 

 Humanos (2011? p.1) 

 A  implementação  da  PNPSR  se  dá  de  forma  descentralizada  por  meio  de 
 assinatura  de  Termos  de  Adesão  e  constituição  dos  Comitês  estaduais  e 
 municipais  de  acompanhamento  e  monitoramento  das  políticas  locais  para  a 
 população  em  situação  de  rua.  Essa  estrutura  é  importante,  pois  permite  o 
 aprofundamento  da  institucionalização  da  PNPSR  e  a  construção  de  diálogo 
 entre  os  gestores  públicos  das  esferas  de  governo  com  o  objetivo  de 
 potencializar  ações  e  implementar  as  políticas  públicas  voltadas  para  a  este 
 público,  no  território,  de  forma  a  responder  à  diversidade  cultural  e  regional 
 do nosso país. 

     Pode-se  afirmar  que  a  pessoa  em  situação  de  rua  tem  se  tornado  um  tema 

 muito  emblemático,  pois  a  preocupação  com  elas  vem  aumentando 

 recorrentemente.  Inseriu-se  na  Lei  Orgânica  da  Assistência  Social  (LOAS),  “[...]  o 

 dever  de  criar  programas  de  amparo  às  pessoas  em  situação  de  rua”,  conforme 

 expressa  o  parágrafo  único  da  lei  n  11.258  “[...]  altera  a  lei  8.742,  de  7  de  dezembro 

 de  1993,  que  dispõe  sobre  a  organização  da  assistência  social,  para  acrescentar  o 

 serviço  de  atendimento  a  pessoas  que  vivem  em  situação  de  rua”  (BRASIL,  2005 

 p.1). 
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 É  importante  mencionar  que  essa  responsabilidade  não  é  unicamente  da 

 assistência  social,  mas  de  todas  as  políticas  públicas  e  da  sociedade,  como  é 

 explicitado  no  decreto  de  lei  n  7.053  ,  “[...]  participação  da  sociedade  civil,  por  meio 

 de  entidades,  fóruns  e  organizações  da  população  em  situação  de  rua,  na 

 elaboração,  acompanhamento  e  monitoramento  das  políticas  públicas”  (BRASIL, 

 2009,  p.  1)  em  virtude  de  desempenhar  uma  prática  que  possibilite  a  pessoa  em 

 situação  de  rua  estratégias  e  resultados  positivos  para  a  construção  de  uma 

 autonomia e emancipação (BRASIL, 2009). 

 Assegura-se  por  lei  o  acesso  a  políticas  sociais  em  diversas  entidades 

 especificamente  para  pessoas  em  situação  de  rua,  ou  seja,  esse  segmento  é 

 atendido  em  diversos  tipos  de  equipamentos  tudo  varia  de  sua  necessidade,  por 

 exemplo:  “Está  assegurado  por  lei  o  atendimento  no  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS) 

 de  famílias  e  indivíduos  em  situação  de  vulnerabilidade  ou  risco  social,  mesmo  que 

 eles  não  apresentem  comprovante  de  residência”  (COFEN,  2018  p.  1).  Vale  destacar 

 que,  muitas  vezes,  existe  um  preconceito  enraizado  dentro  dos  serviços  que 

 ocasiona dificuldade para pessoas em situação de rua acessarem seus direitos. 

 Para  que  realmente  ocorra  o  atendimento  e  seja  realizada  essa  ação  de 

 controle,  segurança  e  identificação  dessa  demanda,  é  fundamental  ter  domínio  e 

 conhecimento  sobre  a  rede  intersetorial,  a  função  e  responsabilidade  de  cada 

 serviço,  construindo  um  trabalho  contínuo  de  um  modo  que  apresente  resultados: 

 “É,  então,  ao  traçar  as  conexões  dos  diferentes  atores,  descrevendo  e  construindo  a 

 rede  heterogênea  de  elementos  que  constitui  e  sustenta  a  existência  do  vínculo  na 

 Política,  que  se  torna  possível  visibilizar  sua  produção”(RODRIGUES;  GUARESCHI; 

 2018 p.163). 

 Todavia  é  necessário  entender  a  dinâmica  e  o  verdadeiro  objetivo  e  objeto  do 

 trabalho  frente  aos  diferentes  contextos  sociais  voltado  a  pessoas  em  situação  de 

 rua.  Além  disso,  destaca-se  a  importância  da  realização  do  trabalho  nas  efetivações 

 das  políticas  públicas  voltadas  a  esses  indivíduos.  De  nada  vale  um  arcabouço 

 jurídico  se  a  concretização  dos  serviços  não  se  detém  no  objeto  e  nos  reais 

 objetivos  a  serem  expostos,  realizados  para  que  possibilite  a  garantia  dos  direitos 

 como  aponta  a  cartilha  do  movimento  nacional  da  população  de  rua:  “Política 
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 Pública  é  uma  ferramenta  que  deve  concretizar  os  direitos  na  vida  das  pessoas. 

 Pouco  adianta  existir  o  direito  à  moradia,  ao  trabalho  ou  à  saúde,  se  o  Estado  não 

 diz como irá concretizá-los”  (MNPR,  2010  p.19). 

 Vale  destacar  que  a  interação  e  a  preocupação  com  esse  público,  no  que  diz 

 respeito  ao  estado,  é  muito  recente.  Por  consequência  disso,  ainda,  observa-se  um 

 processo  de  adaptação  e  de  concretização  das  medidas  a  serem  executadas.  Como 

 aponta  a  nota  técnica  do  Instituto  de  Pesquisa  Econômica  Aplicada:  "É  possível 

 verificar  um  fluxo  crescente  de  iniciativas  governamentais  voltadas  a  essa 

 população,  especialmente  a  partir  do  I  Encontro  Nacional  da  População  em  Situação 

 de Rua, na década de 2000” (IPEA, 2020 p.1). 

 Concorda-se  com  José  Ulisses  do  Nascimento  e  Thais  Augusta  de  Oliveira 

 Máximo (2021, p.1); 

 Neste  sentido,  as  políticas  públicas  foram  se  consolidando  ao  longo  das 
 últimas  décadas  e  novos  instrumentos  de  proteção  social  e  de  promoção  de 
 cuidados,  ainda  que  precários,  se  estabeleceram  numa  vanguarda  para  o 
 atendimento de populações em situação de rua. 

 Importante  mencionar  que  anteriormente  se  detinha  um  posicionamento  do 

 estado  voltado  ao  assistencialismo  e  centrado  em  um  contexto  voltado  ao  agir 

 amenizador  e  compensatório.  Ao  avaliar-se  o  contexto  como  um  todo,  analisando  a 

 iniciativa  das  ações  governamentais,  pode-se  afirmar  que  é  resultado  das  lutas 

 impostas  pela  organização  da  sociedade  civil.  Após  essas  lutas,  é  possível  se  deter 

 na  participação  de  entidades  públicas  de  um  modo  intensificado  e  estimulador. 

 Voltado  ao  modelo  crítico  com  viés  de  proteção  social  relacionado  na  questão  de 

 direito  à  seguridade  social,  depara-se  com  um  modelo  ainda  inconsistente  e 

 suscetível (NASCIMENTO; MÁXIMO, 2021). 

 Diante  desse  contexto,  observa-se  que  os  conjuntos  de  direitos  com  ênfase  à 

 proteção  social,  podendo  também  fazer  menção  à  saúde,  detém-se  a  uma  mudança 

 significativa  no  âmbito  das  organizações  políticas.  Fator  importante  a  ser  levantado  é 

 o  resultado  de  um  processo  que  também  ocasionou  a  desestabilidade  entre  a 

 administração  municipal  e  federal  por  consequências  interligadas  mutuamente  às 
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 drogas,  entre  vários  outros  fatores  que  são  resultantes  de  um  sistema  desigual  e 

 incivil com comportamento facinoroso (NASCIMENTO;  MÁXIMO 2021). 

 Dentro  dessa  realidade,  é  notável  entrever  diversos  fatores  que  impulsionam 

 e  ocasionam  uma  deficiência  no  processo  organizacional  do  trabalho  social,  por 

 consequência  de  distintas  e  inúmeras  circunstâncias  voltadas  à  precarização  dos 

 serviços.  Bem  como  no  âmbito  de  experiência  quanto  à  insuficiência  da  quantidade 

 e  não  exclusiva  e  unicamente  na  qualidade  dos  serviços,  programas  e  projetos 

 voltados  especificamente  prestação  de  serviços  às  pessoas  em  situação  de  rua  em 

 busca de uma reinserção social (ROBAINA, 2018). 

 Embora  se  possa  trazer  à  tona,  a  importância  do  trabalho  social  vem  se 

 intensificando  lentamente  e  se  tornando  incontestável,  promovendo  para  pessoas 

 em  situação  de  rua  o  acesso  aos  direitos,  possibilitando-lhes  qualidade  de  vida 

 digna,  tendo  como  fator  principal  a  priorização  da  vida,  ou  seja,  o  trabalho  real 

 apresenta-se  unicamente  e  afetivamente  interligado  e  comprometido  com  o  sujeito 

 (RAMALHO, 2020). 

 Como  elencado  por  José  Ulisses  do  Nascimento  e  Thais  Augusta  de  Oliveira 

 Máximo (2021, p.1) 

 A  gestão  concreta  da  lacuna  entre  o  prescrito  e  o  real  depende  da 
 mobilização  dos  impulsos  afetivos  e  cognitivos  da  inteligência.  O  trabalhador 
 deverá  mobilizar  uma  inteligência  inventiva  e  criativa  para  encontrar 
 artimanhas e astúcias da profissão que não podem ser ensinadas  . 

 Embora  se  perceba  uma  necessidade  de  mudança  diante  desse  segmento, 

 vale  destacar  que  o  propósito  do  trabalho  não  é  elencar  fatores  com  relação  à 

 extrema  necessidade  dos  sujeitos,  mas  sim  fatores  colaborativos  para  que 

 futuramente  haja  dados,  apresentando  como  se  tem  efetivado  o  trabalho  na 

 seguridade  social  com  as  pessoas  em  situação  de  rua;  apontando  também  a 

 características  desse  movimento  em  prol  da  garantia  dos  mínimos  sociais,  e 

 buscando efetivar o acesso aos direitos (PIMENTA, 2019). 

 Levando em consideração a análise apontada por Siqueira e Palhares: 

 É  premente  destacar  a  necessidade  de  romper  com  o  paradigma  dos 
 programas  assistencialistas,  paternalistas,  autoritários  e,  por  vezes,  de 
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 “higienização  social”,  a  fim  de  adotar  ações  inclusivas  com  o  propósito  de 
 reinserção  das  pessoas  em  situação  de  rua  na  família,  trabalho,  moradia  e 
 saúde,  para  que  o  segmento  possa  ter  o  direito  à  cidadania  (SIQUEIRA; 
 PALHARES; 2012? p.1). 

 A  grande  questão  a  ser  levantada  e  discutida  é  como  propor  uma  mudança 

 dentro  do  contexto  e  da  realidade  das  pessoas  que  estão  em  situação  de  rua,  e  não 

 denominá-las  de  um  modo  conceitual  e  estratégico  pejorativo  nas  palavras  de 

 Tiengo  (2019,  p.  2):  “Discordamos  de  concepções  moralizantes  e  culpabilizadoras 

 que  reduzem  a  situação  de  rua  ao  chamado  “vício”  e  à  “vagabundagem”,  visto  que 

 essas concepções escondem o cerne do modo de produção capitalista”. 

 Por  fim,  para  explicar  esse  primeiro  capítulo  “[...]  o  que  são  pessoas  em 

 situação  de  rua”,  pode-se  dizer  que  são  sujeitos  sociais  da  classe  subalternizada, 

 sujeitos  sociais  autores  de  suas  próprias  histórias,  seres  humanos  que  muitos  não 

 veem  e  que  muitas  vezes  têm  a  necessidade  de  serem  vistos.  Mas  os  olhos  que 

 enxergam  devem  estar  distantes  do  preconceito  formado  ou  postulado  pela 

 sociedade:  “Em  nossa  contemporaneidade,  de  tempos  em  tempos,  eclodem  ações 

 de  violência  contra  a  PSR  em  uma  espécie  de  limpeza  das  cidades,  que  expulsam 

 essa população para espaços invisíveis” (PAIVA et al., 2016, p.1). 
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 2  POLÍTICAS  SOCIAIS  QUE  NORTEIAM  O  TRABALHO  SOCIAL  COM  A 

 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

 O  debate  sobre  políticas  sociais  no  Brasil  se  apresenta  polarizado  na  escolha 

 entre  dois  estilos  de  política  focalizada  e  a  universal.É  bem  possível  que  tanto 

 concepções  divergentes  do  caráter  "social"  de  uma  política  pública  quanto  distintas 

 visões  de  "justiça  social"  estejam  na  raiz  do  dilema  brasileiro.  Mas  não  é  garantido  e, 

 certamente, não é necessário que assim seja (KERSTENETZKY, 2006). 

 Nesta  perspectiva  a  Política  Social  será  abordada  como  modalidade  de 

 intervenção  do  Estado  no  âmbito  do  atendimento  das  necessidades  sociais  básicas 

 dos  cidadãos,  respondendo  a  interesses  diversos,  ou  seja,  a  Política  Social  expressa 

 relações,  conflitos  e  contradições  que  resultam  da  desigualdade  estrutural  do 

 capitalismo.  Interesses  que  não  são  neutros  ou  igualitários  e  que  reproduzem 

 desigual  e  contraditoriamente  relações  sociais,  na  medida  em  que  o  Estado  não 

 pode  ser  autonomizado  em  relação  à  sociedade  e  as  políticas  sociais  são 

 intervenções  condicionadas  pelo  contexto  histórico  em  que  emergem(SOUZA, 

 2008). 

 O  papel  do  Estado  só  pode  ser  objeto  de  análise  se  referido  a  uma  sociedade 

 concreta  e  à  dinâmica  contraditória  das  relações  entre  as  classes  sociais  nessa 

 sociedade.  É  nesse  sentido  que  o  Estado  é  concebido  como  uma  relação  de  forças, 

 como  uma  arena  de  conflitos.  Relação  assimétrica  e  desigual  que  interfere  tanto  na 

 viabilização  da  acumulação,  como  na  reprodução  social  das  classes  subalternas.  Na 

 sociedade  capitalista  o  Estado  é  perpassado  pelas  contradições  do  sistema  e  assim 

 sendo,  objetivado  em  instituições,  com  suas  políticas,  programas  e  projetos,  apóia  e 

 organiza  a  reprodução  das  relações  sociais,  assumindo  o  papel  de  regulador  e  fiador 

 dessas  relações.  A  forma  de  organização  desse  Estado  e  suas  características  terão 

 um  papel  determinante  na  emergência  e  expansão  da  provisão  estatal  face  aos 
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 interesses dos membros de uma sociedade (SOUZA,2008). 

 Ao  colocar  a  “questão  social”  como  referência  para  o  desenvolvimento  das  políticas 

 sociais,  estou  colocando  em  questão  a  disputa  pela  riqueza  socialmente  construída 

 em  nossa  sociedade.  "Questão  que  se  reformula  e  se  redefine,  mas  permanece 

 substantivamente  a  mesma  por  se  tratar  de  uma  questão  estrutural  que  não  se 

 resolve  numa  formação  econômico  social  por  natureza  excludente”  (YAZBEK,  2001 

 p.33). 

 Do  ponto  de  vista  político,  é  importante  que  a  análise  contemple  o  papel  do  Estado 

 em  sua  relação  com  os  interesses  das  classes  sociais,  sobretudo  na  condução  das 

 políticas  econômica  e  social,  no  sentido  de  identificar  se  atribui  maior  ênfase  nos 

 investimentos  sociais  ou  prioriza  políticas  econômicas;  se  atua  na  formulação, 

 regulação  e  ampliação  (ou  não)  de  direitos  sociais;  se  possui  autonomia  nacional  na 

 definição  das  modalidades  e  abrangência  das  políticas  sociais  ou  segue  imperativos 

 dos  organismos  internacionais;  se  investe  em  políticas  estruturantes  de  geração  de 

 emprego  e  renda;  se  fortalece  e  respeita  a  autonomia  dos  movimentos  sociais;  se  a 

 formulação  e  implementação  de  direitos  favorece  os  trabalhadores  ou  os 

 empregadores.  Enfim,  deve-se  avaliar  o  caráter  e  as  tendências  da  ação  estatal  e 

 identificar  os  interesses  que  se  beneficiam  de  suas  decisões  e  ações  (BOSCHETTI, 

 2009). 

 Da  mesma  forma,  é  fundamental  identificar  as  forças  políticas  que  se  organizam  no 

 âmbito  da  sociedade  civil  e  que  interferem  na  conformação  da  política  social,  no 

 sentido  de  identificar  sujeitos  coletivos  de  apoio  e  ou  de  resistência  a  determinada 

 política  social,  bem  como  sua  vinculação  a  interesses  de  classe.  Essas  forças 

 sociais  tanto  podem  se  situar  no  âmbito  dos  movimentos  sociais  de  defesa  de 

 trabalhadores  quanto  de  defesa  de  interesses  de  empregadores  e  empresariado, 

 como  também  de  organizações  não  governamentais  que  muitas  vezes  se 

 autoproclamam  “imparciais”,  mas  que  uma  análise  mais  minuciosa  acaba  revelando 

 seus interesses de classe (BOSCHETTI, 2009). 
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 2.2.1 Política Social 

 Aponta-se  uma  definição  de  política  social  para  que  seja  possível 

 compreender  o  processo  que  delineia  o  trabalho  com  pessoas  em  situação  de  rua. 

 “A  principal  característica  das  políticas  sociais  é  a  sua  transversalidade” 

 (CARVALHO;  2007,  p.74),  ou  seja,  impulsiona-se  um  processo  complexo  e 

 contraposto  entre  sapiência  e  poder.  “Assim  como  a  questão  ambiental,  as  políticas 

 sociais  devem  ser  um  objetivo  presente  e  permanente  em  todas  as  atividades  do 

 governo, e não uma ação setorial e conjuntural'' (CARVALHO, 2007 p.74). 

 Como apresentado por Rosa (2011?, p.2)  a definição de Pereira (2008) 

 A  política  social  como  um  componente  ou  produto,  que  é,  da  velha  e 
 conflituosa  relação  entre  Estado  e  sociedade,  no  marco  das  formações 
 sociais  de  classe  (não  importam  a  natureza  e  a  idade  que  tenham),  vai 
 sempre  lidar  com  interesses  opostos,  já  que  ela  resulta  da  pressão 
 simultânea de sujeitos distintos (ROSA, 2011?, apud PEREIRA, 2008, p.28). 

 Sendo  assim,  é  possível  perceber  que  esse  contexto  está  associado  à 

 questão  das  responsabilidades  (direitos  e  deveres)  do  estado  /  sociedade  dentro  do 

 processo  de  atendimento  e  emancipação  que  norteia  o  trabalho  social,  bem  como  é 

 através  das  políticas  públicas  que  se  concretiza  a  interação  e  o  conhecimento  das 

 iniciativas  deliberadas.  “É  de  conhecimento  geral  que  a  Constituição  Federal  de 

 1988  estabeleceu  que  a  Assistência  Social,  junto  com  a  Saúde  e  Previdência  Social, 

 integraria  a  Seguridade  Social,  para  que  todos  detenham-se  da  proteção  social'' 

 (SANTOS, 2011 p. 16). 

 Por políticas sociais entende-se: 

 Política  Social  será  abordada  como  modalidade  de  intervenção  do 
 Estado  no  âmbito  do  atendimento  das  necessidades  sociais  básicas  dos 
 cidadãos,  respondendo  a  interesses  diversos,  ou  seja,  a  Política  Social 
 expressa  relações,  conflitos  e  contradições  que  resultam  da  desigualdade 
 estrutural  do  capitalismo.  Interesses  que  não  são  neutros  ou  igualitários  e 
 que  reproduzem  desigual  e  contraditoriamente  relações  sociais,  na  medida 
 em  que  o  Estado  não  pode  ser  autonomizado  em  relação  à  sociedade  e  as 



 31 

 políticas  sociais  são  intervenções  condicionadas  pelo  contexto  histórico  em 
 que emergem (YAZBEK, 2007, p. 4) 

 Em  detrimento  ao  que  foi  mencionado,  expõe-se  a  necessidade  do 

 compromisso  que  se  faz  imprescindível  com  relação  à  prestação  de  serviços  nas 

 esferas  públicas  e  ao  trabalho  social  no  âmbito  da  proteção  social  e  do  controle 

 social.  Além  disso,  deve  dar-se  a  busca  para  que  haja  nos  campos  de  pesquisa 

 resultados  que  possibilitem  um  conhecimento  acerca  das  pessoas  que  se  encontram 

 em  situação  de  rua  e  a  realidade  do  contexto  de  ações  e  de  iniciativas  em  que  elas 

 estão inseridas socialmente (SANCHEZ, 2020). 

 2.2.2  Tripé da Seguridade Social 

 Com  base  nisso,  pode-se  afirmar  existir  um  tripé  que  compõe  e  assegura  um 

 compromisso  com  a  prestação  de  serviços  para  pessoas  em  situação  de  rua.  Tendo 

 em  vista  as  indagações  contextualizadas,  considera-se  que  “essa  questão  afeta  toda 

 a  estrutura  social,  principalmente  a  relação  do  homem  com  a  sociedade,  do  homem 

 com o homem e do homem consigo mesmo” (SANTOS, 2011 p.20). 

 De  um  modo  resumido,  apontam-se  alguns  aspectos  importantes  com  relação 

 às  características  do  trabalho  social  em  detrimento  às  políticas  voltadas  para  esse 

 segmento.  Pode-se  levar  em  consideração  que  a  maioria  das  pessoas  em  situação 

 de  rua  insere-se  no  contexto  das  políticas  públicas  não  contributivas.  Não  cabe  aqui 

 a  intenção  de  vulgarizar,  mas  sim  analisar  os  fatores  similares  e  compatíveis  com 

 relação  às  características  desse  público,  tendo  em  vista  que  é  um  ponto  significativo 

 (SANTOS, 2011). 

 como o art. 194 do Constituição Federal Conforme consta no artigo: 

 Art.194.  A  seguridade  social  compreende  um  conjunto  integrado  de 
 ações  de  iniciativa  dos  poderes  públicos  e  da  sociedade,  destinadas  a 
 assegurar  os  direitos  relativos  à  saúde,  à  previdência  e  à  assistência  social. 
 Parágrafo  único.  Compete  ao  poder  público,  nos  termos  da  lei,  organizar  a 
 seguridade  social,  com  base  nos  seguintes  objetivos:  I  universalidade  da 
 cobertura  e  do  atendimento;  II  uniformidade  e  equivalência  dos 
 benefícios  e  serviços  às  populações  urbanas  e  rurais;  III  seletividade  e 
 distributividade  na  prestação  dos  benefícios  e  serviços;  IV  irredutibilidade 
 do  valor  dos  benefícios;  V  equidade  na  forma  de  participação  no  custeio; 
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 VI  diversidade  da  base  de  financiamento;  VII  caráter  democrático  e 
 descentralizado  da  gestão  administrativa,  com  a  participação  da 
 comunidade,  em  especial  de  trabalhadores,  empresários  e 
 aposentados (BRASIL, 1988). 

 De  acordo  com  Viviane  de  Melo  Resende  e  Daniele  Gruppi  de  Mendonça 

 (2019, p. 12). 

 O  fato  de  o  governo  falar  mais  sobre  ações  e  políticas  públicas  não  nos 
 surpreende,  mas  sim  o  fato  de  ser  acionado  quase  seis  vezes  mais  que  a 
 população  em  situação  de  rua.  Isso  porque  a  parte  mais  interessada  na 
 formulação  de  políticas  públicas  é  quem  delas  necessita  e  cujas  demandas 
 e  apreciações  deveriam  ser  observadas.  São  as  pessoas  em  situação  de 
 rua,  detentoras  de  conhecimento  vivencial,  que  podem,  realmente,  apontar 
 suas  necessidades  e  avaliar  as  políticas  disponíveis  e  as  ações  públicas 
 executadas. 

 Tais  apontamentos  são  cruciais  para  atentar-se  sobre  o  trabalho  social  e  a 

 viabilização  da  ação  proposital  criativa  estratégica,  com  fundamento  da  realidade 

 dentro  da  totalidade  do  processo  junto  a  essa  demanda.  Conforme  Milena  Cassal  e 

 Talita  Fernandes  (2020,  p.99),  “Visualizar  os  fatos,  ouvir  as  vozes  e  sentir  as  ilusões 

 e  decepções  desses  sujeitos  aciona  uma  série  de  mecanismos,  dentre  os  quais  a 

 ciência  é  um  dos  que  auxiliam  na  percepção  do  jogo  entre  determinados  atores  e 

 cenários”. 

 2.2.3 A Política De Assistência Social Para Pessoas Em Situação De Rua 

 Inclui-se  nesse  contexto  a  política  de  Assistência  Social,  sustentada  pela  Lei 

 8742,  de  7  de  dezembro  de  1993,  (LOAS)  Lei  Orgânica  da  Assistência  Social,  que 

 tem  como  objetivo  prover  os  mínimos  sociais  através  de  um  conjunto  composto  por 

 ações  públicas  e  da  sociedade  (LOAS,1993).  Vale  lembrar  que  o  atendimento 

 especificamente  para  pessoas  em  situação  de  rua  implementado  pela  política  de 

 assistência  social  é  distribuída  em  seus  diferentes  níveis  de  proteção,  bem  como 

 realizada  a  intersetorialidade  dentro  desse  segmento,  reforçada  pela  Lei  11.258  que 

 propõe a criação de programas de amparo para esse público (BRASIL, 2005). 

 Como aponta Gilmar Trindade dos Santos (2011, p.16), 

 A  proteção  social  de  assistência  social  consiste  no  conjunto  de  ações, 
 cuidados,  atenções,  benefícios  e  auxílios  ofertados  pelo  SUAS,  para 
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 redução  e  prevenção  do  impacto  das  vicissitudes  sociais  e  naturais  do  ciclo 
 de  vida,  à  dignidade  humana  e  à  família  como  núcleo  básico  de  sustentação 
 afetiva, biológica e relacional (SANTOS, 2011 p. 16). 

 Importante  citar  o  artigo  49  da  resolução  nº  40  do  Conselho  Nacional  dos 

 Direitos Humanos, de 13 de outubro de 2020: 

 O  trabalho  social  com  a  população  em  situação  de  rua  deve  garantir  o 
 direito  à  convivência  familiar  e  comunitária,  atuando  para  o  fortalecimento 
 e/ou  reconstrução  de  vínculos  familiares  e/ou  comunitários,  seja  estando 
 com a família na rua ou não (BRASIL, 2020 p.1). 

 Para  que  seja  possível  compreender  os  serviços  socioassistenciais  oferecidos 

 a  pessoas  que  estão  em  situação  de  rua  é  necessário  deter  um  conhecimento  e 

 aprofundamento  da  tipificação  nacional  de  serviços  socioassistenciais  para  que  se 

 possibilite  o  atendimento  conforme  aponta  a  tipificação  e  a  padronização  da 

 organização  dos  serviços  na  resolução  nº  109,  de  11  de  novembro  de  2009 

 publicada no diário oficial da união em 25 de novembro (MDS, 2009). 

 Tendo  em  vista  todos  os  níveis  de  proteção,  o  serviço  de  proteção  social 

 básica,  serviço  de  proteção  especial  de  média  complexidade,  serviço  de  proteção 

 especial  de  alta  complexidade.  Vale  ressaltar  a  diferenciação  entre  a  relação  e  o 

 detalhamento  de  cada  serviço  em  cada  unidade,  embora  esse  segmento  detenha-se 

 mais  vinculado  ao  serviço  de  proteção  de  média  e  alta  complexidade  por  questões 

 relacionadas às caracterizações dos serviços (MDS, 2009). 

 Como  apontado  na  tipificação  os  serviços  de  proteção  social  de  média 

 complexidade são: 
 a)  Serviço  de  proteção  e  atendimento  especializado  a  famílias  e  indivíduos 
 (PAIF); 
 b) Serviço especializado em abordagem social; 
 c)Serviço  de  proteção  social  a  adolescentes  em  cumprimento  de  medida 
 Socioeducativa  de  liberdade  assistida  (LA),  e  de  prestação  de  serviços  à 
 comunidade (PSC); 
 d)Serviço  de  proteção  social  especial  para  pessoas  com  deficiência,  idosas 
 e suas famílias; 
 e) Serviço especializado para pessoas em situação de rua (MDS, 2014 p.5). 

 E os serviços de proteção social especial de alta complexidade: 

 a)  Serviço  de  acolhimento  institucional  nas  seguintes  modalidades,  abrigo 
 institucional, casa-lar, casa de passagem, residência inclusiva; 
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 b) Serviço de acolhimento em república; 
 c)Serviço de acolhimento em famílias acolhedoras; 
 d)Serviço  de  proteção  em  situação  de  calamidade  pública  e  emergência 
 (MSD, 2014 p.6). 

 Sendo  assim,  serão  mencionados,  de  forma  sucinta  e  resumida,  alguns 

 serviços  acima  elencados  em  relação  aos  serviços  oferecidos  em  cada  unidade  para 

 pessoas  em  situação  de  rua.  Porém  será  necessário  ter  em  vista  a  complexidade  de 

 tal  processo  e  dos  serviços  em  si  mesmos.  Vale  destacar  que  é  no  Centro  de 

 Referência  Especializado  de  Assistência  Social  -CREAS,  que  se  implementa  parte 

 dos serviços voltados a esse público (SOUZA; ROMAGNOLI 2021). 

 De  acordo  com  Ministério  da  Cidadania,  Secretaria  Especial  do 

 Desenvolvimento Social (2015, p.1): 

 O  Centro  de  Referência  Especializado  de  Assistência  Social  (CREAS)  é 
 uma  unidade  pública  da  Assistência  Social  que  atende  pessoas  que 
 vivenciam  situações  de  violações  de  direitos  ou  de  violências.  Uma  pessoa 
 será  atendida  no  CREAS,  entre  outras  situações,  por  sofrer  algum  tipo  de 
 assédio,  de  discriminação,  de  abuso,  de  violência  ou  por  demandar 
 cuidados em razão da idade ou deficiência (MDS, 2015) 

 Importante  mencionar  e  caracterizar  o  serviço  especializado  para  pessoas  em 

 situação de rua: 

 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  fortalecimento  de  vínculos  interpessoais  e/ou  familiares  que 
 oportunizem a construção de novos projetos de vida (  BRASIL, 2018? p.1). 

 Mostra-se  importante  analisar  que  dentro  dos  amplos  e  de  diversificados 

 serviços  obtém-se  a  noção  de  que  cada  órgão,  técnico  e  cada  política  pública  se 

 detêm  e  aprimoram  seu  atendimento  de  acordo  com  a  realidade.  Porém  quando  se 

 mencionam  os  serviços  socioassistenciais,  deve-se  ter  compreendido  que  a 

 tipificação  vem  orientando  e  separando  os  serviços.  Reconhecer  também  que  foi 

 através  das  lutas  e  dos  movimentos  voltados  às  pessoas  em  situação  de  rua  que  foi 

 conquistado  um  espaço  e  a  inserção  dentro  do  processo  de  organização  dos 

 serviços com uma atenção específica a esse público (MDS, 2014). 
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 De  fundamental  importância  apontar  o  serviço  especializado  em  abordagem 

 social,  que  é  um  serviço  o  qual  deve  ser  oferecido  de  forma  continuada,  tendo  como 

 principal  finalidade  o  estabelecimento  de  vínculos  de  confiança,  como  também  a 

 intenção  e  objetivo  de  resgatar  e  construir  novos  projetos  de  vida.  Oferecido  para  as 

 pessoas  e  às  famílias  que  estão  em  situação  de  risco  pessoal  e  social,  cria-se  um 

 processo  de  trabalho  que  de  forma  significativa  e  muito  voltado  para  pessoas  em 

 situação de rua por questões específicas do processo dos serviços (MDS, 2013). 

 Cabe  destacar  aqui  a  importância  do  compromisso  com  a  prestação  de 

 serviço  de  qualidade,  como  também  é  de  extrema  necessidade  que  exista  dentro 

 dos  órgãos  com  relação  ao  serviço  especializado  em  abordagem  social  a 

 proatividade,  "[...]  capacidade  técnica  para  responder,  antecipadamente,  às 

 mudanças  que  se  avizinham  ou  até  mesmo  para  criar  a  mudança  de  forma 

 deliberada”  (MDS,  2013,  p.10).  Não  unicamente  dentro  desse  serviço  em  específico, 

 é  possível  perceber  que  entre  os  diversos  campos  é  necessário  que  o  técnico  tenha 

 um  posicionamento  eficaz  que  busque  pela  prestação  de  um  serviço  de  qualidade 

 (MDS, 2013). 

 Proatividade  requer  capacidade  de  prontidão,  de  agilidade  nas  iniciativas  e 
 providências,  de  estar  atento,  cotidianamente,  ao  contexto  das  situações  e  a 
 dinâmica  dos  territórios,  de  maneira  a  prever  novos  cenários  e  antecipar-se, 
 com  o  planejamento  necessário,  a  cada  situação.  Requer  do  Serviço  e  sua 
 equipe  autonomia  e  capacidade  técnica  e  humana  de  intervenção  diante  de 
 situações  emergenciais,  imprevisíveis  e/ou  daquelas  que  podem  decorrer  do 
 agravamento  das  situações  de  risco  pessoal  e  social  vivenciadas  pelos 
 indivíduos e famílias (MDS, 2013, p.10) 

 Tendo  em  vista  a  reflexão  exposta,  cabe  buscar  tais  características  que  fazem 

 diferença  nos  serviços,  principalmente  quando  se  trata  do  público  em  situação  de 

 rua.  No  seio  dos  serviços  voltados  a  essa  demanda,  exige-se  que  seja 

 desmistificada  a  imagem  de  limpeza  de  rua,  e  adota-se  a  ideia  de  inclusão  e  de 

 reinserção  social,  no  método  geral  de  atuação  e  não  unicamente  no  serviço 

 especializado  de  abordagem  social,  claramente  em  todos  os  serviços  de 

 atendimento para pessoas em situação de rua (PALHARES, 2021). 

 Também  faz  parte  dos  serviços  ofertados  para  pessoas  em  situação  de  rua  o 

 serviço de acolhimento como destaca Juliana Medeiros; 
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 O  acolhimento  institucional  é  um  dos  serviços  de  Proteção  Social  Especial 
 de  Alta  Complexidade  do  Sistema  Único  de  Assistência  Social.  Seu  principal 
 objetivo  é  promover  o  acolhimento  de  famílias  ou  indivíduos  com  vínculos 
 familiares  rompidos  ou  fragilizados,  de  forma  a  garantir  sua  proteção  integral 
 (MEDEIROS, 2020 p.1). 

 Deve-se  levar  em  consideração  que  o  parâmetro  dos  serviços  dependerá  das 

 características  de  cada  região  e  localidade,  porém,  cabe  destacar  a  importância  de 

 haver  uma  preocupação  com  relação  aos  serviços  específicos  para  pessoa  em 

 situação  de  rua,  bem  como  para  que  seja  possível  também  construir  o  processo  de 

 saída das ruas (RUI, 2021). 

 Promoção  de  ações  para  reinserção  familiar  e  comunitária  realiza-se  o 

 reconhecimento  do  usuário,  que  procederá  ao  referenciamento  do  sujeito  ao  técnico 

 de  referência,  aos  serviços  socioassistenciais  e  aos  demais  serviços  intersetoriais 

 que  poderão  garantir  oferta  de  direitos  ao  sujeito  que,  na  maioria  das  vezes,  é 

 itinerante, ou está em situação de rua (RUI, 2021). 

 Existem  outros  serviços  oferecidos  que  fazem  parte  do  atendimento  frente  a 

 pessoas  em  situação  de  rua,  porém,  por  questões  do  limite  imposto  pelo  trabalho, 

 apresentaram-se,  de  uma  maneira  sintetizada,  os  serviços  mais  vinculados 

 diretamente  esse  segmento.  Sabe-se  existirem  vários  outros  serviços  que  poderiam 

 ser  citados  aqui,  mas  vale  lembrar  que  aquilo  que  realmente  se  deseja  é  ter  um 

 conhecimento  do  real  sentido  desses  serviços  e  analisar  como  vêm  sendo 

 implantados e executados (CARMO, 2021). 
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 2.2.4 A política de Saúde para pessoas em situação de rua 

 Para  os  moradores  de  rua,  “o  corpo  é  seu  único  bem  e  instrumento 

 indispensável  para  a  garantia  da  sobrevivência”  (AGUIAR;  IRIART,  2012,  p.  120), 

 “problemas  de  saúde  que  não  afetem  a  capacidade  de  trabalhar  ou  de  se  locomover 

 para  buscar  alimentos  são  relativizados  diante  da  necessidade  de  garantir  a 

 sobrevivência”. (PAIVA et al, 2016, p. 2601). 

 Grande  parcela  da  população  em  situação  de  rua,  aprisionada  às  condições 

 instáveis  de  sobrevivência,  entende  o  significado  de  doença  de  uma  forma  diferente. 

 “Estar  doente  depende  diretamente  da  cultura  e  do  trabalho”.  Muitos  que  dependem 

 do  trabalho  para  sobreviver,  não  percebem  “os  sinais  e  sintomas  da  doença  até  que 

 surja uma situação de emergência”. (SCHERVINSKI, A. C. et al, 2017, p. 59). 

 Faz-se  necessário  apontar  aqui  o  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS)  em  face  do 

 atual  cenário,  sendo  de  conhecimento  geral  que  se  vive  em  um  momento  atípico.  Já 

 se  entrou  em  contraposição  à  determinante:  “Fique  em  casa”  que  influenciou  de 

 forma  intensificada  no  Âmbito  "Saúde",  principalmente,  quando  se  trata  de  pessoas 

 em  situação  de  rua,  “Não  há  água,  não  há  casa,  não  há  sabão  e  não  há  máscaras.  A 

 realidade das ruas é outra e precisamos ouvi-la” (CASSAL; FERNANDES  , 2020). 

 As  mortes  estão  se  tornando  cada  vez  mais  comuns  frente  à  doença  e  o 
 cotidiano  das  pessoas  em  situação  de  rua  está  cada  vez  mais  crítico.  Muitas 
 dessas  pessoas  têm  apresentado  sintomas  e  em  caso  de  agravamento,  por 
 não  possuírem  documentos  de  identificação,  tem  dado  entrada  nos  serviços 
 de  saúde  como  Pessoas  Não  Identificadas  (PNI).  Consequência  de  muitas 
 limitações  na  articulação  entre  Assistência  Social  e  Saúde,  essa  realidade 
 tem  gerado  uma  série  de  desinformações  a  respeito  da  pessoa  em  situação 
 de  rua  que,  por  ventura,  tenha  vindo  a  óbito.  Ocorre  que  esse  público 
 geralmente  é  enquadrado  como  sendo  exclusivo  da  assistência  social.  E 
 quando  estes  são  expostos  à  uma  situação  de  pandemia,  ou  seja, 
 envolvendo  implicações  de  saúde,  são  criados  critérios  e  limitações, 
 burocratizando  o  atendimento/acompanhamento  tanto  por  parte  da 
 assistência  social,  quanto  da  saúde,  em  um  jogo  de  “batata  quente”  (ZINEK; 
 PASSOS; 2020 p. 178). 

 Tendo  como  ponto  central  o  Sistema  Único  de  Saúde  neste  capítulo,  vale 

 ressaltar  que,  apesar  das  vicissitudes  e  da  falta  de  legitimação,  o  Sistema  Único  de 
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 Saúde  é  direito  de  todos  e  um  dever  do  Estado,  não  se  pode  esquecer  que  a 

 Constituição  de  1988,  prevê  “o  direito  à  saúde  a  todos  e  o  acesso  universal  e 

 igualitário  às  ações  e  serviços  para  sua  promoção,  proteção  e  recuperação” 

 (BRASIL,  1988,  p.  118).  Embora  se  saiba,  o  déficit  existente  no  epicentro  dessa 

 política  pública  se  deve  ao  fato  de  estar-se  vivendo  retrocessos  em  meio  a  uma  crise 

 sanitária,  podendo-se  ver  o  desmonte  não  unicamente  do  SUS  como  de  outras 

 políticas  públicas.  Assim,  visualiza-se  nitidamente  o  desmantelamento  da 

 democracia e dos direitos humanos instituídos por lei (JÚNIOR; AGUIAR; 2020). 

 Cabe  mencionar  que  as  pessoas  em  situação  de  rua  deveriam  ter  fácil  acesso 

 a  todas  as  políticas  públicas,  bem  como  seria  propício  e  necessário  que  houvesse 

 uma  gestão  intersetorial  entre  os  serviços  e  ações  voltadas  a  esse  público,  e  não 

 uma  “desresponsabilização”  como  mencionado  acima,  mais  uma  vez  o  que  prevê  a 

 lei número 7053 não se efetiva como necessitaria (BRASIL, 2005). 

 Assim,  após  a  aprovação  da  Constituição  de  1988,  houve  a  aprovação  da 
 Lei  Orgânica  da  Assistência  Social/LOAS,  em  1993;  a  reforma  psiquiátrica  e 
 a  legitimidade  dos  atendimentos  nos  CAPS,  em  2001;  a  criação  do  CAPS 
 AD  –  para  álcool  e  outras  drogas  –,  em  2002;  a  criação  da  Política  Nacional 
 de  Assistência  Social,  em  2004,  e  a  aprovação  da  Política  Nacional  para  a 
 Inclusão  da  População  em  Situação  de  Rua  (PNIPSR),  em 
 2009(VASCONCELOS, 2019 p.25). 

 Cabe  levantar  que  mesmo  diante  obstáculos,  obriga-se  a  entusiasmar  e 

 encorajar-se,  considerando  que  mesmo  obtendo  limites  ainda  assim  foram 

 conquistados  direitos  no  âmbito  do  SUS  através  de  lutas  e  de  conflitos  no  meio 

 social  e  político.  Por  esse  motivo,  é  de  extrema  necessidade  um  olhar  crítico,  porém 

 distante  de  uma  crítica  exacerbada,  a  fim  de  se  procure  um  caminho  próximo  à 

 criticidade  resolutiva  e  construtiva  para  futuramente  haver  resultados  (AHLERT; 

 MOREIRA; LELES 2021) 

 Seguem  alguns  pontos  relevantes  com  assimilação  ao  que  foi  mencionado 

 com detrimento ao SUS; 

 De  acordo  com  o  princípio  doutrinário  do  SUS,  ‘equidade’,  infere-se  que 
 populações  mais  vulneráveis  devem  ser  tratadas  com  maior  atenção. 
 Ademais,  as  pessoas  em  situação  de  rua  fazem  parte  do  escopo  das 
 Políticas  de  Promoção  da  Equidade  em  Saúde,  o  que  as  consolidam  como 
 população  que  deve  ter  uma  maior  atenção  (16).  Porém,  na  prática,  apesar 
 de  estarem  sujeitas  a  mais  riscos  do  que  a  média  da  população  em  geral, 
 elas  não  recebem  maiores  cuidados.  Dentre  os  fatores  que  sustentam  essa 
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 afirmação  encontra-se  a  grande  prevalência  do  uso  de  drogas,  tanto  lícitas 
 quanto  ilícitas,  que,  por  seus  efeitos  lesivos  à  saúde,  colocam  essa 
 população  em  uma  condição  de  grande  vulnerabilidade  (QUEIROZ,  2021 
 p.1). 

 Tendo  em  vista  que  a  realidade  diante  essa  demanda  com  relação  ao  acesso 

 aos  serviços  públicos  se  deu  através  da  PNPSR,  mas  as  preocupações  e  as 

 iniciativas  voltadas  a  esse  público  em  específico  é  anoso,  pois  já  havia  ações 

 paliativas  e  caritativas  que  atendiam  esse  segmento.  “Estudos  sócio-históricos 

 relacionados  à  análise  de  políticas  públicas  têm  se  mostrado  imprescindíveis  para  a 

 compreensão  das  origens  de  determinados  programas  estatais  e  suas  configurações 

 atuais”  (BORYSOW;  MOTA;  FURTADO  p.1  2020).  Importante  fazer  essa  menção, 

 pois  deve-se  observar  que  a  preocupação  com  essa  demanda  no  contexto  de  direito 

 ainda é recente, porém não inexistente, só necessita de estabilização. 

 Sendo  assim,  torna-  se  imprescindível  relacionar  o  conceito  de  direito  e 

 buscar  conhecer  e  transformar  a  realidade  de  pessoas  em  situação  através  da 

 intervenção  profissional  principalmente  no  contexto  de  saúde.  “O  acesso  aos 

 serviços  de  saúde  está  relacionado  à  aceitação,  ao  atendimento  e  à  aproximação  do 

 contato  entre  o  profissional  e  o  usuário,  permitindo  a  inclusão  deste  na  rede  pública 

 de  serviços,  resultando  na  consolidação  do  SUS  no  país”  (SALGADO,  2020 

 p.51). 

 Para  melhor  fundamentar  tal  temática  vasta  de  complexidade  e  de 

 transitoriedade,  devem-se  elencar  alguns  serviços  específicos  para  o  segmento, 

 apresentando-os  de  forma  sucinta,  pois  se  sabe  que  as  pessoas  em  situação  de  rua 

 podem  apresentar  diferentes  tipos  de  atendimentos  no  âmbito  do  SUS,  haja  vista  a 

 questão  da  saúde  mental,  abstinência  resultante  do  uso  abusivo  de  drogas,  bem 

 como o acesso básico os diversos e diferentes serviços ofertados( MARTINS, 2021). 

 Inevitável  não  mencionar  o  uso  abusivo  de  drogas  quando  se  trata  de 

 pessoas  em  situação  de  rua,  pois  é  um  dos  fatores  similares  nesse  segmento.  Óbvio 

 que  não  de  um  modo  geral,  pois  não  se  deve  estigmatizar,  mas  é  possível  observar 

 que  o  uso  de  drogas  está  associado  à  real  condição  dos  sujeitos.  “A  Organização 

 Mundial  da  Saúde  (OMS),  em  2001,  definiu  a  dependência  química  como  uma 
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 doença  crônica  e  progressiva,  ou  seja,  que  piora  com  o  passar  do  tempo,  gerando 

 outras doenças e podendo ser fatal” (VASCONCELOS, 2019 p.17). 

 Existem  diferentes  tipos  de  atendimentos  para  essa  especificidade  na  relação 

 de droga e pessoa em situação de rua um deles é: 

 Centro  de  Atenção  Psicossocial  para  álcool  e  outras  drogas  (CAPS  AD)  que 
 possui  uma  equipe  de  enfermeiros,  psicólogos,  médicos  e  assistentes 
 sociais  que  realizam  atendimento  à  indivíduos  com  uso  abusivo  de 
 substâncias  psicoativas,  promovendo  o  seu  tratamento  clínico  e  tentativa  de 
 reinserção  social,  através  de  atendimentos  individuais,  em  grupos,  também 
 de  geração  de  renda,  dinâmicas,  etc.  Atende  indivíduos  em  situação  de  rua, 
 mas não apenas estes (VASCONCELOS, 2019 p.26). 

 Embora  se  saiba  que  o  processo  para  saídas  da  rua  quando  se  trata  de 

 pessoas  usuárias  de  drogas  é  mais  intensificado  e  desafiador,  uma  vez  que  se  torna 

 mais  complexo  por  consequência  da  dependência.  A  questão  do  apoio  familiar 

 nesse  momento  é  decisivo  e  crucial,  pois  o  processo  para  saída  das  ruas  é 

 imensurável  e  impossível  de  abordar  como  todo,  porém  incluir  pessoas  em  situação 

 de  rua  ao  acesso  ao  Sistema  Único  de  Saúde  é  determinante  (SANTOS;  WIESE 

 2021). 

 Com  a  finalidade  de  ampliar  o  acesso  da  população  em  geral  à  atenção 
 psicossocial,  promover  o  vínculo  aos  pontos  de  atenção  básica,  articular  e 
 integrar  os  serviços  de  atenção  psicossocial,  foi  instituído  a  Rede  de 
 Atendimentos  Psicossocial  (RAPS)  pela  Portaria  nº  3.088,  de  23  de 
 dezembro  de  2011  do  Ministério  da  Saúde  (HACK;  ROHWEDER;  2021 
 p.33). 

 A  saúde  da  população  que  vive  na  rua  é  fortemente  comprometida  devido  às 

 dificuldades  de  acesso  aos  serviços  públicos  de  saúde.  É  possível  reconhecer  a 

 ineficácia  de  alguns  instrumentos  que  não  garantem  o  acesso,  a  educação  e  saúde, 

 ainda  que  de  direitos  comum  a  todos  que  tem  o  seu  espaço  privado.  Carneiro  Junior 

 et  al  (1998,  p.  54)  citam  os  problemas  que  ainda  permanece  quanto  as  políticas  de 

 saúde:  “acesso,  estigma,  preconceito,  desarticulação  entre  setores,  despreparo 

 profissional,  atenção  a  saúde”.  A  existência  de  políticas  para  este  segmento  não 

 limita  as  dificuldades  enfrentadas  pelos  moradores  de  rua  na  sua  inclusão  no 

 sistema de saúde. 

 O  preconceito,  a  discriminação,  a  exclusão,  a  invisibilidade  e  a  falta  de 
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 compromisso  do  poder  público  prejudicam  a  inserção  de  novas  medidas  que 

 possibilitam  a  efetivação  dos  direitos  básicos.  É  essencial  haver  reorganização 

 quanto  aos  serviços  de  saúde  levando  em  consideração  a  disponibilidade  senão 

 imediata,  mas  resolutiva  quanto  aos  atendimentos  a  esse  grupo  social,  como 

 inserção  no  atendimento  a  consulta;  escuta  qualificada,  informe  sobre  a  oferta  de 

 serviços  pelo  estabelecimento,  exposição  clara  quanto  a  disponibilidade  para  novo 

 contato, acolhimento humanizado (DANTAS, 2007). 

 A  estigmatização  dessa  população,  seja  pela  aparência  pessoal,  pela  higiene 

 corporal  ou  por  qualquer  outra  forma  é  um  agravante  tanto  para  quem  precisa  do 

 serviço  e  às  vezes  por  sentir  medo,  vergonha,  incômodo,  insegurança,  deixa  de 

 procurar  o  estabelecimento,  quanto  para  os  profissionais  de  saúde  que  por  absorver 

 sentimento  de  repulsa  pode  não  ofertar  o  atendimento  digno  ao  usuário  (DANTAS, 

 2007).  A  ausência  de  documentos  que  comprovem  a  identificação  dos  indivíduos 

 também  é  um  entrave  para  o  acesso  a  unidades  de  saúde,  uma  vez  que  se  faz 

 necessária  para  continuidade  no  tratamento  e  agendamentos  de  média  e  alta 

 complexidade fora do domicílio (CARBONE, 2000). 

 A  realidade  comprova  a  falta  de  equipamentos  sociais  com  capacidade  para 

 acolhimento  integral  e  equânime  as  demandas  desse  grupo  populacional.  Dantas 

 (2007)  enfatiza  a  falta  de  capacitação  e  treinamentos  para  os  atuantes  no  setor  de 

 saúde,  que  não  sabe  lidar  com  as  especificidades  desta  população.  O  preconceito,  o 

 acolhimento  inadequado,  falta  de  estrutura,  o  despreparo  técnico  das  equipes  de 

 saúde dificulta a operacionalização dos serviços prestados. 

 Aspectos  relacionados  às  concepções  do  adoecimento  e  do 
 processo  do  cuidado  desses  indivíduos,  também,  contribuem  para  sua  não 
 adesão  aos  serviços.  Outras  questões  referem-se  à  própria  organização  do 
 serviço,  que  exerce  papel  fundamental  no  acesso,  entre  as  quais  se  citam: 
 exigência  de  documentação,  restrição  no  atendimento  da  demanda 
 espontânea,  limites  na  atuação  intersetorial,  preconceitos,  entre  outras  que 
 criam vínculos precários. (PAIVA et al, 2016, p. 26). 

 Varanda  e  Adorno  (2004)  relatam  em  seu  artigo  algumas  dificuldades, 

 resistências  da  população  em  situação  de  rua  em  procurar  algum  serviço  de  saúde, 

 preferindo  conviver  com  os  agravos  da  doença  até  chegar  ao  ponto  de  não  mais 
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 suportar  a  situação  e  ser  obrigado  a  deslocar  para  as  unidades  de  emergências, 

 outros  se  submetem  ao  tratamento  somente  quando  o  serviço  de  abordagem  ou 

 resgate  atua  e  os  convencem  a  deslocar-se  para  as  instituições  assistenciais.  Nesse 

 contexto,  a  prevenção,  promoção  e  recuperação  da  saúde  ficam  negligenciadas. 

 Outro  problema  citado  por  Carneiro  Junior  et  al  (1998)  envolve  a  inexistência  de 

 locais,  albergues  e  instituições  adequadas,  com  profissionais  capacitados,  que 

 possam  acolher  os  pacientes  que  moram  na  rua  e  possibilitar  a  continuidade  no 

 tratamento  quando  solicitado,  uma  vez  que  a  má  administração  de  medicamentos 

 controlados,  contínuos,  a  necessidade  de  fazer  curativos,  higiene  corporal,  ausência 

 dos  recursos  terapêuticos  compromete  todo  o  processo  de  cura,  contribuindo  para 

 reincidência ou permanência do agravo. 

 Perante  todas  as  dificuldades  apresentadas,  a  saúde  das  pessoas  em 

 situação  de  rua  está  “ainda  mais  comprometida  porque  são  infringidos  os  princípios 

 da  universalidade  do  acesso  aos  serviços  de  saúde,  da  equidade  no  acesso  as 

 ações  e  serviços  de  saúde  e  da  integralidade  da  assistência”.  (HINO;  SANTOS; 

 ROSA,  2018,  p.  736).  Esse  cenário  necessita  de  reestruturação  e  medidas  técnicas 

 que garantam a efetividade dos direitos desse grupo populacional. 

 2.2.5 A Política De Previdência Social Para Pessoas Em Situação De Rua 

 Quando  se  menciona  a  previdência  social,  avalia-se  que  a  maior  parte  das 

 pessoas  em  situação  de  rua  não  tem  acesso  e  não  contribui  mensalmente,  pois 

 essa  demanda  se  detém  do  trabalho  informal,  não  tendo  possibilidade  de  contribuir 

 com  a  previdência.  Tal  política  foge  da  realidade  das  ruas.  “A  Previdência  Social  é 

 uma  política  que  tem  por  objetivo  repor  a  renda  dos  indivíduos  nas  situações  em  que 

 eles  perdem,  temporária  ou  permanentemente,  sua  capacidade  de  trabalho”  (IPEA; 

 2019 p.1). 

 No  que  tange  à  relação  de  contribuição  e  de  trabalho,  nota-se  um  obstáculo, 

 pois  as  pessoas  em  situação  de  rua  vivem  desprendidos  de  bens  materiais,  com 

 uma  ideologia  completamente  diferenciada,  por  exemplo,  na  sociedade 
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 contemporânea,  obtém-se  o  trabalho  como  forma  central  para  sobrevivência. 

 Inclinando-se  nessa  diferenciação,  conclui-se  que  essa  relação  está  intrinsecamente 

 ligada  ao  modo  de  produção  capitalista.  Dessa  forma,  é  fato  que  esse  segmento  se 

 constitui  como  parte  da  população  que  passa  despercebida  e  esquecida,  e  isso  não 

 é  diferente  quando  se  apontam  os  direitos  à  política  previdenciária  (CAMPOS; 

 GIACOMELLI 2020). 

 Para uma melhor compreensão concordamos com Palhares (2021 p.1): 

 Não  raro,  as  políticas  públicas  são  utilizadas  desvirtualmente  como  um 
 “abre-tesésamo”  a  permitir  desmandos  sobre  a  pessoa  humana,  por  isso, 
 destaca-se  que  o  agente  público  não  é  dono  dos  bens  e  interesses  públicos, 
 exercendo  apenas  uma  função  administrativa  delimitada  pelo  respectivo  rol 
 de  suas  competências  funcionais.  Não  lhe  é  lícito  dispor  de  bens,  interesses 
 ou  agir  segundo  qualquer  ordem  de  conveniência,  paixões  ou  demandas 
 diversas da anunciada pela juridicidade normativa constitucional  . 

 Existe  uma  dupla  relação  nesse  âmbito,  pois  é  muito  complexo  explicar  e 

 levantar  todas  as  contraposições  existentes  no  tocante  à  pessoa  em  situação  de  rua 

 frente  à  previdência,  embora  não  se  possa  fazer  menção  se  há  pessoas  em  situação 

 de  rua  que  são  contribuinte,  pois  os  dados  relativos  a  esse  segmento  é 

 completamente  incerto.  Não  é  impossível  haver  pessoas  que  vivem  em  situação  de 

 rua  que  acessem  o  sistema  previdenciário,  mas  a  questão  é  como  apreender  e 

 analisar  de  forma  correta  essa  realidade  quando  se  trata  de  um  grupo  heterogêneo  e 

 que não se deve estigmatizar (MOREIRA; FERREIRA; FOGUEL 2021). 

 Não  é  criado  mecanismo  que  possa  auxiliar  para  esse  fenômeno  acessar 

 seus  direitos  no  atrelamento  à  previdência,  bem  como  não  se  tem  uma  preocupação 

 com  essas  pessoas  quando  impossibilitadas  de  trabalhar  de  modo  informal  como 

 catadores  de  reciclagem,  etc.  Isso  leva  as  pessoas  a  ficarem  mais  dependentes  da 

 Política  de  Assistência  Social,  resultando  uma  sobrecarga  de  demanda  que  limita  o 

 acesso,  influenciando  também  a  qualidade  de  como  são  prestados  os  serviços. 

 “Nota-se  que  a  busca  por  reconhecimento  é  componente  essencial  do  conceito 

 jurídico e filosófico do princípio da igualdade” (CESAR; PANCOTTI 2021 p.1). 

 Para  o  primeiro  quadrimestre  de  2020,  ocorreu  uma  redução  de  mais  de  1 
 milhão  de  contribuintes,  indicando  uma  forte  queda  na  proteção 
 previdenciária  para  a  população  em  idade  ativa.  Ou  seja,  a  retração  forte  da 
 economia  e  as  perdas  de  empregos  com  carteira  assinada  já  mencionadas, 
 aliadas  aos  primeiros  impactos  negativo  da  implementação  da  Reforma  da 
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 previdência  promovida  pelo  governo  Bolsonaro,  que  aumentou  o  tempo  de 
 contribuição,  ampliaram  a  idade  mínima,  dificultaram  a  aposentadoria  em 
 tempo  integral,  diminuíram  os  valores  dos  benefícios,  entre  outros  pontos, 
 prejudicando  a  proteção  social  dos  trabalhadores  ativos  e  inativos  e  seus 
 dependentes (CASTRO; 2020 p.1) 

 Sendo  assim,  de  forma  breve,  apontou-se  a  relação  da  política  de  previdência 

 frente  à  pessoa  em  situação  de  rua  em  ligação  à  desigualdade  social  e  à  exclusão, 

 na  incidência  de  desmonte  geral  de  direitos  do  povo  brasileiro.  De  maneira  mais 

 acentuada,  focou-se  nas  pessoas  que  se  encontram  em  situação  de  rua  até  mesmo 

 por  esse  fenômeno,  sob  as  várias  e  mais  complexas  relações,  não  ter  e  não  se  deter 

 na  necessidade  e  na  escolha  de  ter  um  teto,  um  trabalho  assalariado,  ou  as 

 imposições  expostas  pela  padrão  da  sociedade.  É  sabido  que  quando  se  trata  de 

 direitos,  deveria  haver  uma  consciência  e  preocupação  no  âmbito  geral,  mas 

 principalmente político (SOUZA; SILVA 2021). 
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 2.3 SERVIÇO SOCIAL E PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA 

 Apresenta-se  neste  capítulo  o  Serviço  Social  e  seus  desafios  e  contexto 

 histórico  em  relação  a  pessoas  em  situação  de  rua.  Ressalta-se  que  a  atuação  do 

 assistente  social  está  interligada  à  contradição  do  sistema  capitalista,  sendo  esse 

 um  de  seus  maiores  desafios.  Porém,  é  necessário  ter  incorporado,  dentro  dos 

 profissionais  na  atualidade,  a  ideia  de  que  a  classe  à  qual  o  profissional  assistente 

 social deve comprometer-se eticamente é a trabalhadora (SICARI; ZANELLA, 2018). 

 Martinelli  (2011,  p.  66)  afirma  que  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  .  Vale  lembrar  que  a  atuação  do 

 assistente  social  está  interligada  com  a  contradição  do  sistema  capitalista,  este  é  um 

 de  seus  maiores  desafios.  Porém,  é  necessário  ter  incorporado  dentro  dos 

 profissionais  na  atualidade,  a  ideia  de  que  a  classe  na  qual  o  profissional  assistente 

 social  deve  estar  comprometido  eticamente,  é  a  trabalhadora.  Embora  certas 

 entidades  busquem  e  atuem  ainda  fortemente  e  submissamente  a  um  agir 

 relacionado  e  que  vai  de  encontro  com  o  serviço  social  tradicional  conservador,  um 

 agir que foge do foco e do real objeto. 

 Certas  entidades  buscam  e  atuam  ainda  de  maneira  forte  e  submissa  a  um 

 agir  que  vai  de  encontro  ao  serviço  social  tradicional  conservador,  um  agir  que  foge 

 do  foco  e  do  real  objeto,  como  destaca  Iamamoto  (2008,  p.20):  “Em  primeiro  lugar, 

 para  garantir  uma  sintonia  do  Serviço  Social  com  os  tempos  atuais,  é  necessário 

 romper  com  uma  visão  endógena,  focalista,  uma  visão  "de  dentro"  do  Serviço  Social, 

 prisioneira em seus muros internos”. 

 Conforme (IAMAMOTO, 2011, p. 18): 

 Como  profissão  inscrita  na  divisão  do  trabalho,  o  Serviço  Social 
 surge  como  parte  de  um  movimento  social  mais  amplo,  de  bases 
 confessionais,  articula-do  à  necessidade  de  formação  doutrinária  e  social  do 
 laicato,  para  uma  pre-sença  mais  ativa  da  Igreja  Católica  no  ‘mundo 
 temporal’,  nos  inícios  da  déca-da  de  30.  Na  tentativa  de  recuperar  áreas  de 
 influências  e  privilégios  perdidos,  em  face  da  crescente  secularização  da 
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 sociedade  e  das  tensões  presentes  nas  relações  entre  Igreja  e  Estado,  a 
 Igreja procura superar a postura con-templativa 

 Pretende-se  explanar,  ainda,  sobre  a  relação  do  conceito  da  profissão  de 

 serviço social e seu objeto. 

 Ao  reconhecer  o  Serviço  Social  como  profissão  e  área  do  conhecimento, 
 poder-se-á  objetar  que  estou  advogando  em  favor  de  uma  divisão  técnica 
 do  trabalho  profissional,  entre  os  que  investigam  e  os  que  têm  um  exercício 
 profissional  vinculado  às  mais  diversas  práticas  sociais.  Ao  contrário,  o  que 
 defendo  é  a  existência  de  uma  unidade  entre  essas  dimensões,  o  que  não 
 significa  uma  identidade,  visto  que  há  uma  distinção  entre  o  âmbito  da 
 produção intelectual e o da ação prático-operativa (MOTA, 2013, p.19) 

 Conforme  afirmam  Iamamoto  e  Carvalho  (1982  p.  1),  “[...]  o  Serviço  Social  é 

 uma  especialização  do  trabalho  da  sociedade,  inscrita  na  divisão  social  e  técnica  do 

 trabalho  social,  o  que  supõe  afirmar  o  primado  do  trabalho  na  constituição  dos 

 indivíduos sociais” 

 Como  destaca  Telles  (1996  p.  85)  “[...]  a  questão  social  não  se  reduz  ao 

 reconhecimento  da  realidade  bruta  da  pobreza  e  da  miséria”.  Para  Netto  (1992, 

 p.71): 

 [...]  a  questão  social,  como  matéria  de  trabalho,  não  esgota  as  reflexões”. 
 Sem  sombra  de  dúvidas,  ela  serve  para  pensar  os  processos  de  trabalho 
 nos  quais  os  assistentes  sociais,  em  uma  perspectiva  conservadora,  eram 
 “executores  terminais  de  políticas  sociais”,  emanadas  do  Estado  ou  das 
 instituições  privadas  que  os  emprega.  No  processo  de  ruptura  com  o 
 conservadorismo,  o  Serviço  Social  passou  a  tratar  o  campo  das  políticas 
 sociais,  não  mais  no  campo  relacional  demanda  da  população  carente  e 
 oferta  do  sistema  capitalista,  mas  acima  de  tudo  como  meio  de  acesso  aos 
 direitos sociais e à defesa da democracia. 

 Tendo  em  vista  a  vasta  amplitude  de  conceitos  e  de  definições  com  relação  à 

 conceituação  de  tal  temática,  vai-se  além  do  que  poderá  explanar  aqui.  Sendo 

 assim  será  levantado  o  conceito  de  autores  que  buscam  fuga  da  visão 

 conservadora,  como  se  pode  observar  “Diferente  da  visão  conservadora,  a  análise 

 marxista  da  “questão  social”  parte  da  sua  gênese  e  tenta  desvendar  as  suas 

 determinações” (JUNIOR; SILVA; MEDEIROS p. 5) 

 Segundo  Iamamoto, a questão Social pode ser definida  como: 

 O  conjunto  das  expressões  das  desigualdades  da  sociedade  capitalista 
 madura,  que  têm  uma  raiz  comum:  a  produção  social  é  cada  vez  mais 
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 colectiva,  o  trabalho  torna-se  mais  amplamente  social,  enquanto  a 
 apropriação  dos  seus  frutos  se  mantém  privada,  monopolizada  por  uma 
 parte da sociedade (IAMAMOTO,1999 p.27, apud, HEIDRICH 2006 p.1) 

 Para  introduzir  esse  contexto,  a  relação  do  agir  profissional,  no  seu  campo  de 

 trabalho,  em  detrimento  de  seu  objeto,  é  importante  mencionar  e  expor  um  breve 

 apontamento  acerca  do  objeto  da  profissão,  tendo  em  vista  as  mais  diversas 

 expressões  da  questão  social  à  qual  a  pessoa  em  situação  de  rua  se  depara.  Assim, 

 podem-se  citar  exemplos  como  a  fome,  violência,  dentre  outras  que  afetam  a 

 sociedade  e  de  um  modo  mais  intenso  pessoas  que  estão  em  situação  de  rua 

 (ARAUJO; CARVALHO, 2019). 

 Iamamoto (1997) define o objeto do Serviço Social nos seguintes termos: 

 Os  assistentes  sociais  trabalham  com  a  questão  social  nas  suas 
 mais  variadas  expressões  quotidianas,  tais  como  os  indivíduos  as 
 experimentam  no  trabalho,  na  família,  na  área  habitacional,  na  saúde,  na 
 assistência  social  pública,  etc.  Questão  social  que  sendo  desigualdade  é 
 também  rebeldia,  por  envolver  sujeitos  que  vivenciam  as  desigualdades  e  a 
 ela  resistem,  se  opõem.  É  nesta  tensão  entre  produção  da  desigualdade  e 
 produção  da  rebeldia  e  da  resistência,  que  trabalham  os  assistentes  sociais, 
 situados  nesse  terreno  movido  por  interesses  sociais  distintos,  aos  quais 
 não  é  possível  abstrair  ou  deles  fugir  porque  tecem  a  vida  em  sociedade 
 (IAMAMOTO, 1997, p.14). 

 Cabe  ressaltar  que,  como  base  teórica,  o  Serviço  Social  na 

 contemporaneidade  está  ancorado  em  três  dimensões  constitutivas:  ético-política, 

 teórico-metodológica  e  técnico-operativa.  É  necessária  a  capacidade  de  estabelecer 

 (saber)  o  equilíbrio  entre  as  dimensões,  como  também  compreender  o  real  sentido  e 

 conceito do serviço social(AZEVEDO; 2021). 

 Ao  falar  especificamente  da  relação  teoria  e  prática  no  /serviço  Social, 

 afirma-se  que  não  se  pode  deter  em  um  conceito  formal  superficial  e  inexistente  na 

 prática,  por  isso  destaca-se  a  importância  do  “equilíbrio”  que,  sem  dúvida,  é  e 

 sempre  será  necessário  na  atuação  e  na  incorporação  da  real  sentido  e  do  rumo  do 

 serviço  social,  não  importando  o  momento,  ou  o  tempo  que  se  vive(LIMA; 

 CARVALHO; BORGES 2021). 

 Conforme  Babiuk  e  Fachini  (2015,  p.1)  “Quando  se  considera  as  dimensões 

 da  teoria  e  da  prática  no  estágio  supervisionado  em  Serviço  Social,  muitas  podem 
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 ser  as  interpretações”,  por  isso  a  importância  de  se  ter  a  consciência  que  ambas  se 

 complementam (BABIUK; FACHINI 2015). 

 Diante  do  processo  de  estágio,  é  possível  entrever  a  intervenção  do 

 assistente  social,  relacionando-a  ao  atendimento  a  pessoas  em  situação  de  rua,  ou 

 seja,  nas  ações  e  nos  planejamentos  feitos  pelo  técnico  que  esse  segmento  pode 

 aderir  e  esperançar-se  de  mudança  de  modo  intensificado.  Quando  se  trata  dessa 

 demanda,  percebe-se  que  esse  segmento  é  atendido  em  diferentes  políticas 

 públicas,  sobre  as  quais  vai  necessitar  que  o  assistente  social  mantenha  relação  e 

 noção de intersetorialidade, além de um posicionamento ético-crítico (PAZ; 2021). 

 Para  finalizar  o  detalhamento  do  conceito  do  serviço  social,  a  busca 

 incessante  por  uma  autonomia  e  independência  dentro  dos  serviços  no  tocante  a 

 pessoas  em  situação  de  rua,  denota-se  a  necessidade  de  desmistificar  a  ideia  de 

 preconceito  e  de  julgamento  estereotipados  para  pessoas  em  tal  situação 

 (PEREIRA; FANTUCCI, 2021). 

 Há  uma  imensa  necessidade  de  ocultar  essa  percepção  analítica, 

 momentânea,  que  resulta  em  uma  execução  de  serviço  assistencial  e  multifuncional 

 imposta  pelas  organizações  e  instituições  que  prestam  serviço  a  pessoas  em 

 situação  de  rua.  Deve-se  olhar  para  a  essência  e  a  real  necessidade  delas  e  não 

 deduzir o que é ou não é melhor para as mesmas (MATOSO, 2018). 

 A  história  conduziu  o  estudo  até  aqui  atada  ao  posicionamento  crítico  e  face  a 

 face  com  as  classes  subalternizadas.  Mesmo  que  muitas  vezes  limitadas  e 

 quebrantadas,  ainda  assim  persistentes  e  em  pleno  desenvolvimento,  tem-se  a 

 moldagem  no  processo  e  a  busca  por  uma  nova  ordem  societária.  Então,  que  se 

 busquem  mudanças  para  haver  transformação  da  realidade  a  fim  de  que  se  olhe 

 para quem não é visto (BORYSOW; MOTA; FURTADO, 2020). 

 Sabe-se  que  as  ações,  principalmente  quando  se  trata  de  intervenção  para 

 pessoas  em  situação  de  rua,  devem  ser  melhoradas  dia  após  dia,  desde  os  mínimos 

 detalhes,  como  destaca  (Lima;  2021  p.  1):  “A  sociedade  precisa  conhecer  os  fatores 

 que  geram  essa  triste  realidade,  para  que  se  rompa  com  o  discurso  da  meritocracia, 

 e  com  os  conceitos  conservadores  acerca  da  população  em  situação  de  rua, 

 retirando e exigindo a responsabilidade do Estado”. 
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 2.3.1  Contexto  Histórico  Do  Serviço  Social  E  Percurso  Do  Trabalho 

 Social   Com Pessoas Em Situação De Rua. 

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

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

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

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

 condição,  mas  também  traziam  consigo  um  conjunto  de  problemas  sociais 

 econômicas  e  culturais  (expressões  da  “questão  social”)  surgidas  do  conflito  entre 

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

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

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

 assistencialistas  e  caritativas,  surgindo  à  necessidade  de  ensinar  pessoas,  como  se 

 comportar,  vestir  diante  das  ações  de  caridade,  e  também  eram  chamadas  de 

 “Visitadoras  Amigáveis”,  e  visitadoras  sociais,  surgiu  também  na  época  cursos 

 específicos:  filantropia  aplicada,  e  a  partir  de  1887  que  surge  cursos  de  trabalho 

 social (SILVA, 2019). 

 No  contexto  brasileiro,  a  profissão  de  Serviço  Social  surge  das  contradições 

 capitalistas  da  década  de  1930,  momento  no  qual  a  classe  trabalhadora  estava 

 organizada  em  sindicatos  e  mobilizada  na  busca  por  direitos  trabalhistas.  Outro  fator 

 importante  foi  o  grande  número  de  pessoas  que  migraram  do  campo  para  a  cidade 

 em  busca  de  trabalho,  provocando  o  inchaço  das  periferias  e  da  pobreza.  “No  Brasil, 

 a  configuração  da  "questão  social",  no  bojo  da  economia  capitalista,  deu-se  a  partir 

 de  1930,  refletindo  o  avanço  da  divisão  social  do  trabalho,  vinculando-se,  portanto,  à 

 emergência do trabalho assalariado” (  KAMEYAMA, 1998  p.2  ). 

 A  profissão  de  serviço  social  é  resultante  de  diversas  modificações,  sendo 

 políticas,  sociais  e  econômicas.  Ressalta-se  que  a  profissão  nasce  no  âmbito  da 

 Igreja  Católica,  no  ano  de  1936,  na  Pontifícia  Universidade  Católica,  e  teve  grande 

 influência  neotomista,  que  norteava  os  preceitos  católicos  naquele  momento.  Sua 
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 finalidade  era  amenizar  o  sofrimento  da  população,  mas  de  modo  algum  com  a 

 concepção  de  direito,  no  entanto  relacionado  com  o  ato  de  carência  e 

 assistencialismo (LACERDA, 2014). 

 Uma  sociedade  onde  homens  e  mulheres  forem  governados  pela  crença  em 
 uma  ordem  moral  duradoura,  por  um  forte  sentido  de  certo  e  errado,  por 
 convicções  pessoais  sobre  a  justiça  e  a  honra,  será  uma  boa  sociedade  - 
 não  importa  que  mecanismo  político  se  possa  usar  (apud  BARROCO,  2015, 
 s.p). 

 A  concepção  de  profissão  em  1940  ligava-se  à  base  filosófica  neotomista  e 

 passou  a  ser  influenciada  pelo  positivismo  e  pelo  norte  americano.  Os  conjuntos 

 históricos  do  serviço  social  estão  completamente  interligados  à  caracterização 

 mútua  do  entendimento  do  processo  de  intervenção  em  detrimento  às  pessoas  em 

 situação  de  rua,  tendo  em  vista  que,  inicialmente  era  idealizado  pela  caridade  e 

 ajuda  .  Posteriormente.  a  partir  dos  anos  de  1960,  iniciou-se  o  processo  de 

 reconceituação  da  profissão.  A  conjuntura  de  lutas  e  de  mobilizações  no  Serviço 

 Social  desaguam  na  intenção  de  ruptura  com  o  conservadorismo  e  na  construção  do 

 Projeto Ético-Político, no Código de Ética de 1993 (CABRAL, 2017 p.1). 

 A  partir  da  década  de  1980,  o  Serviço  Social  passa  a  adquirir  caráter  crítico  e 

 um  modo  novo  de  atuação  voltado  a  uma  sociedade  mais  justa  e  ao  compromisso 

 com  a  classe  trabalhadora.  Pode-se  dizer  também  que  a  Lei  de  Regulamentação  da 

 Profissão,  também  de  1993,  e  no  Projeto  de  Formação  Profissional  assentado  na 

 referência da teoria social crítica (CABRAL, 2017 p.1). 

 O  objeto  da  profissão  de  Serviço  social  e  as  expressões  da  questão  social 

 instauradas  na  sociedade,  vêm  cada  vez  mais  se  intensificando  e  crescendo.  Desde 

 quando  realmente  se  entendeu  a  funcionalidade  do  capital  e  do  trabalho,  e 

 observou-se  o  contexto  tempestuoso  de  lutas  sociais,  o  Serviço  Social  passou  a 

 buscar  outra  instrumentalidade,  sendo  que:  “No  início  do  processo  de 

 institucionalização  do  Serviço  Social,  a  questão  social  já  se  apresentava  no  seio  da 

 luta  de  classes  conduzida  pela  classe  operária;  contudo,  a  Igreja  e  o  Estado 

 intercederam de forma repressiva (FREITAS, 2018? p.10) 
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 Através  das  mudanças  estabelecidas  no  decorrer  histórico  dessa  profissão, 

 hoje  possibilita-se  que  o  assistente  social  adote  a  opinião  crítica  e  busque 

 desempenhar  um  trabalho  em  correlação  ao  seu  real  objetivo  em  detrimento  ao  seu 

 objeto.  No  tocante  a  ações  e  a  intervenções  a  pessoas  em  situação  de  rua  também 

 se  observaram  avanços,  pois  pode  se  dizer  que  hoje  já  há  legislações  no  campo 

 jurídico  que  preveem  e  incluem  essas  pessoas  e  as  reconhecem  como  seres 

 humanos de direitos (FERREIRA, 2021). 

 Com  relação  a  conceituações,  é  possível  perceber  a  interligação  entre  o 

 modelo  de  produção  do  sistema  capitalista  como  relutante  a  expressões  que  se 

 intensificam  e  avolumam  com  decorrer  do  tempo,  “[...]  contudo,  a  lógica  de 

 acumulação  e  apropriação  não  se  limita  apenas  ao  fator  econômico,  ela  causa 

 impacto  também  nas  relações  e  representações  sociais,  portanto  afeta  os  campos 

 sociocultural,  político  e  ideológico”  (PATRICIO;  SOUZA;  CAVALCANTE  2013  p.34) 

 Tendo  em  vista  a  relação  do  serviço  social,  pode-se  afirmar  que,  através  das  diversas 

 transformações  ocorridas,  construiu-se  uma  categoria  profissional  voltada  ao 

 posicionamento  crítico.  É  possível  deter-se-à  importância  do  profissional  assistente  social 

 na  busca  pela  emancipação  de  pessoas  em  situação  de  rua,  como  também  do 

 compromisso  com  a  qualidade  dos  serviços  que  serão  prestados  para  esse  público,  tendo 

 como principal respaldo o código de ética (PERUSSATTO, 2021). 
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 2.3.2  Estratégias E Intervenção Para Emancipação De Pessoas Em Situação 

 De Rua 

 Foi  possível  observar  como  é  o  trabalho  para  pessoas  em  situação  de  rua, 

 mesmo  que  de  modo  sucinto,  percebeu-se  que  existem  aspectos  que  diferenciam 

 esse  público  dos  demais.  No  modo  como  se  realizam  o  atendimento  e  a  execução 

 dos  serviços  para  quem  faz  da  rua  um  lar,  essa  realidade  faz  com  que  se  descubra 

 um  imenso  desafio:  criar  um  processo  de  intervenção  e  de  emancipação  dos  sujeitos 

 em  situação  de  rua  e  o  mais  importante,  ou  seja,  conhecer  a  realidade  em  que  esse 

 público  está  inserido  sem  posicionamento  voltado  à  “limpeza  das  ruas”  ou  pelo  fato 

 de se obrigar a executar o serviço (SOUSA; MACEDO, 2019). 

 É  preciso  se  apoderar  dessa  realidade  com  um  olhar  diferente,  um  olhar  que 

 realmente  venha  acompanhado  do  compromisso  com  o  posicionamento  ético,  que 

 envolve  a  necessidade  do  sujeito  como  prioridade,  livre  de  todo  e  qualquer 

 preconceito.  Tendo  consciência  da  importância  e  do  real  sentido  que  envolve  a 

 construção  de  vínculo  com  esses  sujeitos  sociais,  objetiva-se  e  busca-se  uma 

 mudança. 

 Anseia-se  e  busca-se  desmistificar  esses  cidadãos  que  moram  na  rua.  Não 

 se  deve  e  não  se  pode  denegrir  a  imagem  deles  como  sendo  preguiçosos, 

 vagabundos  e  bêbados.  Independentemente  da  condição  em  que  se  encontrem,  é 

 primordial  que  se  conheçam  as  reais  circunstâncias  que  ocasionaram  e  resultaram 

 tal condição. 

 Importante  destacar  que  agora  mais  do  que  nunca  as  pessoas  em  situação 

 de  rua  buscam  pela  sobrevivência  de  uma  forma  mais  acentuada  devido  à  pandemia 

 como mencionado na nota técnica Ipea (2020): 

 Diante  de  todas  essas  emergências,  a  atenção  à  população  em  situação  de 
 rua  consegue  congregar  toda  a  sorte  de  dramas  e  demandas,  não  raro 
 subestimados  e  naturalizados  nas  grandes  cidades.  A  necessidade  de 
 isolamento  social  e  higiene  para  quem  não  tem  sequer  moradia  (ou  dispõe 
 de  residências  provisórias  coletivas)  e  a  limitação  repentina  e  severa  dos  já 
 precários  meios  de  sobrevivência  (doações  e  pequenos  serviços), 
 aprofundam  o  abismo  social  que  esse  grupo  vivência  (SILVA;  NATALINO; 
 PINHEIRO, 2020 p.7) 

 Sendo  assim,  é  de  conhecimento  geral  e  de  fácil  visualização  a  necessidade 
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 de  se  reinventar  quanto  ao  processo  de  atendimento  para  pessoas  em  situação  de 

 rua.  É  fato  que  nem  sempre  será  obtido  o  resultado  esperado,  como  também  pode 

 ocorrer  o  caso  de  se  defrontar  com  uma  gestão  e  uma  organização  burocratizadas  e 

 sistematicamente  impossibilitadas.  A  questão  é  buscar,  dentro  desse  contexto 

 complexo,  transitório  e  contraditório,  ações  que  realmente  venham  a  oferecer 

 intervenções  que  darão  resultados  ou  que  seja  o  início  de  estratégias  voltadas  ao 

 atendimento a esse público com eficácia (AZEREDO, 2021). 

 Um  fator  importante  que  deve  ser  mencionado  é  o  fato  de  as  pessoas  em 

 situação  de  rua,  muitas  vezes,  preferirem  dormir  na  rua  a  se  deslocarem  para 

 albergues,  casas  de  passagem  ou  qualquer  outro  tipo  de  equipamento  que  ofereça 

 acolhimento.  Vale  destacar  que  o  resultado  disso  nos  diversos  campos  estudados  é 

 o  modo  como  os  sujeitos  são  tratados.  Aponta-se  que  os  servidores  e  os  técnicos, 

 na  maioria  das  vezes,  possuem  comportamento  policialesco  e  autoritário,  dando 

 ênfase  à  consequente  falta  de  respeito  que  existe  dentro  desses  ambientes 

 (MACHADO, 2021). 

 No  caso  da  questão  do  abrigamento,  chama-se  atenção  para  o  fato  de  que 
 a  rede  hoteleira,  atualmente  operando  com  capacidade  ociosa,  pode  ser 
 uma  solução  adequada  em  diversos  municípios.  Mas  que  o  sucesso  dessa 
 iniciativa  depende  i)  do  treinamento,  ainda  que  breve,  dos  profissionais  da 
 hotelaria  para  o  respeito  às  especificidades  desse  público  tão  sujeito  a 
 preconceitos;  e  ii)  do  estabelecimento  de  regras  de  convivência  com  um 
 mínimo  de  flexibilidade,  para  não  afastar  aqueles  que  se  deveria  proteger.  A 
 questão  da  liberdade  de  movimento  segue  sendo  um  valor  fortemente 
 arraigado  entre  essa  população,  e  quaisquer  iniciativas  de  abrigamento, 
 para  se  fazer  efetiva,  deve  considerar  essa  questão  (SILVA;  NATALINO; 
 PINHEIRO; 2020 p.16). 

 Essa  questão  leva  a  refletir  sobre  o  modo  de  interação  que  se  obtém  dentro 

 do  processo  de  trabalho  e  as  formas  de  atendimento  voltadas  às  pessoas  em 

 situação  de  rua.  Sendo  assim,  pode-se  avaliar  e  afirmar  que  caso,  realmente, 

 busque-se  por  emancipação,  devem-se  criar  arranjos  estratégicos.  O  ponto  que  se 

 pretende  destacar  é  que,  com  certeza,  é  necessário  uma  mudança  dentro  do  modelo 

 de  atendimento.  No  entanto,  podem-se  alcançar  diferentes  resultados  se  se  detiver 
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 aos  objetivos  concretos  com  uma  intervenção  capacitada.  O  que  se  pretende 

 destacar  é  que  é  inegável  a  necessidade  de  uma  mudança  no  âmbito  político  e 

 ético. Acima de tudo, ela se faz essencial na prática (VALDUGA, 2019). 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Tendo  em  vista  o  exposto  nesta  monografia,  finaliza-se  por  meio  de  uma 

 análise  crítica  relacionada  a  pessoas  em  situação  de  rua  tomando-se  por  base  tanto 

 a  realidade  conhecida  bem  como  as  pesquisas  bibliográficas  realizadas.  No 

 município  de  Caçador-  SC,  faz-se  o  acolhimento  das  pessoas  em  situação  de  rua  na 

 casa  de  passagem  São  Francisco  de  Assis,  a  qual  não  é  unicamente  específica  para 

 pessoas  em  situação  de  rua,  mas  haja  vista  a  realidade  do  município,  o  qual  tem 

 como  fator  importante  a  identificação  dos  usuários  em  situação  de  rua  e  o 

 acolhimento  na  casa  de  passagem,  sem  dúvida,  é  um  trabalho  desafiador   mas  ao 

 mesmo  tempo  que  se  faz  preventivo,  na  medida  que  oferecerá  atendimento  social 

 para o sujeito ainda não institucionalizado. 

 Importante  mencionar  também  a  lei  municipal  nº  2301,  de  19  de  abril  de  2006, 

 a  qual  prevê  que  no  município  de  Caçador  é  realizado  o  regime  de  sobreaviso, 

 execução  de  serviços  essenciais  de  natureza  especializada  ou  excepcional.  Além 

 disso,  sendo  possível  realizar  atendimentos  no  período  noturno  bem  como  nos 

 sábados  e  domingos.  Como  exemplo,  realizam-se  rondas  nos  dias  de  muito  frio  ou 

 mediante  ligações  da  comunidade,  dando-se  o  deslocamento  para  diversos  lugares 

 como  nos  cemitérios,  praças,  viadutos  e  diversos  locais  para  que  se  ofereça 

 acolhimento para pessoas que estão em situação de risco pessoal social. 

 Esses  serviços  são  extremamente  necessários  para  auxiliar  no  atendimento 

 com  essa  demanda  como  qualquer  outro  serviço.  Porém,  é  válido  lembrar  que  diante 

 da  atual  conjuntura  e  também  pela  questão  histórica  e  Cultural,  esses  serviços  têm 

 um  elo  muito  interligado  com  limpeza  de  rua.  Na  maioria  das  vezes,  pessoas  que 

 estão  em  praças  e  em  espaços  públicos  se  sentem  reprimidas  e  constrangidas,  pois 

 pelo  fato  de  estarem  “mal  vestidas”  ou  algo  semelhante  já  se  aciona  o  sobreaviso 

 para “recolhimento do cidadão”. 

 É  fácil  esconder  ou  simplesmente  pôr  essas  pessoas  em  um  lugar  específico. 

 A  questão  que  leva  a  refletir  é:  será  que  nesses  espaços  a  condição  e  os  serviços 

 atendem  à  necessidade  para  que  realmente  haja  inclusão  e  emancipação?  Não  se 
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 tem  inclusão  quando  o  intuito  é  esconder  e  ocultar  essas  pessoas  dos  espaços 

 públicos,  não  se  tem  mudança  quando  não  há  preocupação  dentro  do  contexto 

 político, cultural, também por questões relacionando a sociabilidade. 
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