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1. Resumo 

 

A presente pesquisa analisa a situação das pessoas em situação de rua em 

Catanduva-SP diante da problemática de acesso aos direitos socioassistenciais. 

Nesse sentido, procura compreender essa população, atualmente conceituada pela 

Política Nacional para a População em Situação de Rua (Decreto 7.053/2009). Em 

seguida passa a definir essa população no município de Catanduva, a partir de uma 

pesquisa realizada junto aos equipamentos e entidades locais de assistência social. 

Discute, ainda, o modo em que o sujeito passa a assumir essa condição, segundo 

dados da Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua,  realizada em 

2009 sob a coordenação do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social). 

Simultaneamente a investigação analisa e compreende a política municipal ante o 

princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1o, III), o direito à cidadania (CF, 

art. 1o, II) e a legislação de proteção social. Inicialmente verifica-se que diante da 

explicação domo como as pessoas chegam a essa situação a noção é vaga. Essa 

população é bastante oscilante e carrega um estigma que prejudica o acesso a 

direitos, que se dá por via da proteção social, instituída pela Lei 8.743/92 e pelos 

serviços estabelecidos na Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social 

no. 109/2009 que trata da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Em 

Catanduva, a contagem de Pessoas em Situação de Rua é feita somente quando se 

dá o "Acolhimento Social” e o município oferece um serviço especializado à 

população de rua e programas específicos de atendimento à família, bem como 

mantém a Casa do Migrante. O respeito à cidadania e dignidade da população que 

se encontra em situação de rua, por via da garantia de moradia, atendimento de 

saúde, alimentação e acesso ao emprego encontra-se distante. No entanto, o 

aprimoramento dos serviços permitem o enfrentamento da questão que inclui a 

compreensão dos motivos do fenômeno. 

 

 

2. Introdução 

 

Norberto Bobbio já anunciou, na obra A Era dos Direitos (1992, p. 26) que o grave 

problema em relação aos direitos do homem, não era mais de fundamentação e sim 

de garantia de sua proteção. Essa afirmação dita há anos, infelizmente, ainda 



continua presente nos dias de hoje. Ele ainda completou que o problema é jurídico 

e, se analisado mais profundamente, político. E é a partir desse problema que se 

inicia o estudo sobre a situação da população em Situação de Rua em Catanduva. 

As Pessoas em Situação de Rua, segundo o parágrafo único do artigo 1o do decreto 

7.053/2009, constituem um  

 

grupo populacional heterogêneo que possui em comum a 

pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 

fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e 

que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas 

como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária 

ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para 

pernoite temporário ou como moradia provisória.  

 

Segundo o art. 6° da CF, moradia e assistência aos desemparados integram dos 

direitos sociais. Segundo o professor Manoel Gonçalves Ferreira Filho, os direitos 

sociais são direitos subjetivos, garantem o direito de exigir (2011, p. 67) e são 

“meios” de satisfazer os interesses do homem. Institui-se o problema – o de proteger 

e garantir direitos a uma população frágil, exatamente pelo fato de ser carecedora 

desses direitos à moradia e assistência.  

Nesse contexto, insere-se o município de Catanduva e a discussão do respeito da 

possibilidade de respeito à dignidade e cidadania da população em situação de rua 

do município.  

 

 

3. Objetivos 

 

a) Compreender o conceito de “pessoas em situação de rua” e conhecer o modo 

como o sujeito chega a esta situação; 

b) Levantar e compreender a legislação de proteção e promoção dos direitos da 

população em situação de rua, bem como o direito de proteção social da 

população em situação de rua;  

c) Conhecer essa população em Catanduva-SP e analisar os serviços de 

proteção oferecidos; 



d) Avaliar o estigma atribuído à população em situação de rua que as considera 

diante da perspectiva isolada de pessoas usuárias de drogas ou alcoolistas. 

 

4. Metodologia 

 

A pesquisa foi iniciada no contexto de um projeto de extensão institucional 

denominado SUAS: usuário participativo e que se voltava aos direitos de assistência 

social em Catanduva-SP por via do acompanhamento dos serviços 

socioassistenciais no município. Em razão da complexidade do tema o grupo passou 

a investiga-lo ante o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito à 

cidadania e o associou a atividade de extensão à um projeto de pesquisa que 

discutia a efetividade dos direitos sociais no mesmo município.  

Ao faze-lo identificou a necessidade de estudar a doutrina, a legislação e as políticas 

públicas aplicáveis. Os pesquisadores então delimitaram a investigação, dentre os 

direitos sociais e os  serviços socioassistenciais, àqueles oferecidos às pessoas em 

situação de rua, Assim considerando, os métodos utilizados foram o fenomenológico 

e analítico na delimitação do tema e na análise e compreensão dos textos e da 

legislação. A pesquisa realizada foi inicialmente exploratória diante do fato de se 

tratar de um tema pouco estudado no direito.    

No contexto da foram realizadas visitas à Casa do Migrante de Catanduva e ao 

Centro de Referência Especializada em Assistência Social (CREAS), para 

observação, conhecimento dos serviços e realização de entrevistas com a equipe 

técnica e usuários dos serviços.  

 

5. Desenvolvimento 

 

5.1 Brasil e a População em Situação de Rua 

 

Em atendimento à Política Nacional instituída pelo Decreto 7.053/09, foi realizada 

em 2009 uma Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua1, sob a 

coordenação do MDS (Ministério do Desenvolvimento Social) e com o intuito de 

                                                             
1
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Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua. Brasília: MDS/SAGI/SNAS, 2009 



caracterizar a população em situação de rua no país e subsidiar a formulação de 

políticas públicas para esse segmento.  

Como se viu, a população em situação de rua é constituída por pessoas do sexo 

feminino e masculino, de diferentes idades e com motivos e situações diversas que 

os levaram a viver na condição em que se encontram, e que por não ter condição de 

estar em uma moradia convencional regular, seja por motivos financeiros, de 

conflitos familiares ou de droga dependência, utilizam as ruas como centro para as 

sua sobrevivência (dormir, comer) e para as suas relações. 

Essa população oscila entre munícipe e migrante. O munícipe é aquele sujeito que 

nasceu no município onde se encontra em situação de rua, ou que possui algum 

parentesco na cidade, mesmo que não mantenha contato. 

O migrante é aquele que esta em um município onde não é sua cidade natal e que 

não possua parentesco no local. 

A mencionada pesquisa, realizada em 71 cidades, apontou o número de 31.922 

pessoas adultas em situação de rua no país (2009, p. 11). Somando esta pesquisa 

com os números das pesquisas municipais relizadas em Porto Alegre, São Paulo, 

Belo Horizonte e Recife, foram identificadas cerca de 50.000 pessoas em situação 

de rua. A pesquisa não levou em consideração crianças e adolescentes, lembrando 

também que não abrangeu todos os municípios do país. Ou seja, o número de 

pessoas em situação de rua é muito maior do que o apresentado nas pesquisas. 

A pesquisa identificou uma população em situação de rua predominantemente 

formada por homens (82%), sendo que a proporção de negros (67% - levando em 

consideração a soma de pardos e pretos) era maior em relação a população 

brasileira (44,6%, segundo o Censo demográfico – IBGE, 2010).  

Essa população, em grande parte era constituída por aqueles que trabalham no 

mercado informal (52,6%), recebendo entre R$ 20,00 e R$ 80,00 semanais. A maior 

porcentagem (47,7%) nunca teve carteira assinada ou não trabalhava formalmente 

há muito tempo.  

Apesar dessas condições, ao contrário do que se imagina, apenas 15% pedia 

dinheiro nos espaços públicos como sua principal fonte de sobrevivência. 

Aproximadamente 25% dessa população afirmaram possuir qualquer documentação 

pessoal. Em relação à educação, 75% sabia ler e escrever, a metade tinha apenas o 

ensino fundamental incompleto e 15% nunca havia estudado. 



Os principais motivos para essas pessoas estarem em situação de rua, segundo a 

pesquisa (2009, p. 20), eram: alcoolismo e/ou uso de drogas (35,5%), problemas de 

desemprego (29,8%) e conflitos familiares (29,1%), ressaltando que, esses motivos 

também podem estar correlacionados entre si. 

A pesquisa mostrou uma população em situação de rua predominantemente urbana 

(72%), sendo que uma parcela significativa era originária do mesmo local em que se 

encontrava. 51,9% da população possuía algum parente residindo na mesma cidade 

em que se encontrava. Entretanto, 40% não mantinha qualquer contato com a 

família. Apenas 34,3% mantinha contatos mais frequentes com a família. Apenas 

10% dessa população estava acompanhada por algum familiar. 

A pesquisa ainda registrou que 48,8% dessa população estava há mais de dois anos 

dormindo nas ruas ou em serviços de acolhimento e 60% apresentava histórico de 

internação e/ou institucionalização em uma ou mais instituições. A maioria da 

população, 69,6% costumava dormir na rua, sendo que, apenas 20% preferia dormir 

em instituições. Entre estes, que preferiam dormir em instituições, 69,3% apontou a 

violência nas ruas como o principal motivo. Já para os que optam por não dormir nas 

instituições, a maior parte (44,3%) citou a falta de liberdade como motivo. 

A pesquisa ainda apontou que quase 80% da população em situação de rua 

conseguiam fazer ao menos uma refeição por dia, e, infelizmente, 19% dessa 

população não se alimentava todos os dias. 

Quase 90% da população em situação de rua afirmou não receber qualquer 

benefício de órgãos governamentais. 

Os dados são alarmantes e fazem ver uma população que normalmente é invisível 

diante dos direitos sociais. 

 

5.2 Proteção legal e social para a População em Situação de Rua 

 

A Lei n° 11.258 de Dezembro de 2005, incorporou à LOAS (Lei Orgânica da 

Assistência Social) a criação de programas de proteção social às pessoas em 

situação de rua no campo da Assistência Social. Nesse sentido, reafirmou o dever 

do Estado com a proteção social aos cidadãos brasileiros que se encontram em 

situação de rua no Brasil. Com a aprovação da Lei n° 12.435 de 6 de Julho de 2011, 

lei que alterou a LOAS e instituiu o Sistema Único de Assistência Social, propunha-



se fortalecer esse processo, assegurando o Sistema Único de Assistência Social no 

país como garantia de uma política pública eficaz. 

Com efeito, as políticas públicas são compostas de ações estratégicas para que 

sejam atendidos certos interesses (BUCCI, 2006, p. 19) e “são forjadas para a 

realização de objetivos específicos” (BUCCI, 2006, p. 25). A Loas e o SUAS são 

aplicáveis à famílias, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, 

entre outras; ou seja, pessoas em situação de vulnerabilidade e risco, incluindo 

inclusive pessoas em situação de rua.  

Assim considerando, o Decreto n° 7.492 de 2 de Junho de 2011 instituiu o Plano 

Brasil sem Miséria, “com a finalidade de superar a situação de extrema pobreza da 

população em todo o terriório nacional, por meio da integração e articulação de 

políticas, programas e ações”, sendo “executado pela União em colaboração com 

Estados, Distrito Federal, Municípios e com a sociedade.”  

A Resolução n° 109/2009 que trata da Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais, instituiu o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua, mediante a previsão de oferta de serviços como o Centro de Referência 

Especializado para População em Situação de Rua, popularmente conhecido como 

CENTRO POP e previsto no Decreto n 7.053/2009, representando um  

 

espaço de referência para o convívio grupal, social e para o 

desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade e 

respeito. Na atenção ofertada no Serviço Especializado para 

Pessoas em Situação de Rua deve-se proporcionar vivências 

para o alcance da autonomia, estimulando, além disso, a 

organização, a mobilização e a participação social. (2009, p. 

29). 

 

A Proteção Social Especial (PSE) volta-se a famílias e indivíduos em situação de 

risco pessoal e social, por violação de direitos, incidindo sobre as relações familiares 

e comunitárias, gerando conflitos, tensões e rupturas 

Para as pessoas em situação de rua é necessário a Proteção Social Especial de 

Media Complexidade, que “organiza a oferta de serviços, programas e projetos de 

caráter especializado” (Res. 109/09, p. 19) que requerem estrutura e técnica para o 



atendimento às famílias e aos indivíduos em situação de risco pessoal e social, por 

violação de direitos.  

A Lei n° 11.258 de 2005 incluiu no parágrafo único do Art. 23 da LOAS, a 

prerrogativa de que, na organização de serviços da Assistência Social, deverão ser 

criados programas destinados às pessoas em situação de rua. 

O Decreto s/n° de 25 de Outubro de 2006 instituiu o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI), coordenado pelo MDS, com a finalidade de elaborar estudos e 

apresentar propostas de políticas públicas para a inclusão social das pessoas em 

situação de rua. 

 

5.3 População em Situação de Rua em Catanduva 

 

Em Catanduva, segundo informações obtidas junto ao CREAS, não foi realizada 

nenhuma pesquisa institucional para se identificar a quantidade de pessoas em 

situação de rua na cidade. A única informação de que se tem certeza é que a maior 

parte dessa população é composta por homens. 

Nos dias 12 (doze) e 13 (treze) de Junho de 2013, das 21h à 1 hora da manhã, foi 

realizado o chamado “Acolhimento Social”, desenvolvido pela Prefeitura de 

Catanduva, por meio da Secretaria de Assitência Social em parceria com a Guarda 

Civil Municipal e a Polícia Militar. Naquele ato, segundo dados obtidos junto ao 

CREAS, foram identificadas 45 pessoas em situação de rua, sendo que 10 delas 

foram encaminhadas para a Casa do Migrante do município. Dessas 45 pessoas, 8 

eram mulheres e 37 eram homens. Sendo que, 23 pessoas não possuiam nenhum 

tipo de documento de identificação e 22 acreditavam que possuíam, mas não os 

encontrava. 

 A Casa do Migrante, localizada na Rua Ribeirão Preto n° 21, tendo como segmento 

de atendimento, o migrante, intinerante e moradores de rua. Os recursos humanos 

da Casa são, uma diretora (auxiliar de Assistêncial Social), cinco auxiliares de 

serviços gerais e três vigias.  

Em 2011, a Casa do Migrante de Catanduva atendeu 10.860 pessoas em situação 

de rua, oferecendo 2 tipos de cursos de formação.  

A Casa do Migrante de Catanduva, além de acolher as pessoas em situação de rua, 

também é uma Casa de Passagem. Em uma visita realizada no dia 08/07/2013, foi 

possível constatar como é o funcionamento da casa. 



A Casa do Migrante oferece aos seus usuários objetos de higiene pessoal, roupas 

intímas, peças de vestuário, além de, vale-refeição. A parte física da Casa do 

Migrante, conta com uma recepção, uma sala para a auxiliar da Assistência Social, 

uma sala para o psicólogo da assistência, um quarto para os usuários guardarem 

seus objetos, dois quartos masculinos, dois quartos femininos, banheiros, um 

refeitório, uma cozinha e lavanderia (tanto para os usuários, quanto para os 

funcionários). A Casa necessita de alguns reparos físicos e de uma Assistente 

Social.  

A Casa do Migrante funciona também aos feriados e finais de semana. Essa é 

mantida por uma verda federal e também pela Prefeitura. Quando o usuário chega à 

Casa e é constado que este não possui documento de identificação, ele é 

encaminhado para o CREAS, recebendo assim, um atestado e uma passagem para 

ir ao Poupa Tempo, localizado em São José do Rio Preto, município localizado à 57 

km (cinquenta e sete quilômetros) de Catanduva. 

Um dos graves problemas envolvendo as pessoas em situação de rua em 

Catanduva, é um barracão localizado na rua 15 de Novembro, que vem sendo 

considerado uma “Cracolândia”. A maioria das pessoas em situação de rua, chega à 

Casa do Migrante, toma banho, se alimenta, dorme, mas no dia seguinte volta ao 

barracão. Outros, nem sequer desejam sair do barracão. 

 

6. Resultados 

 

Diante dos dados nacionais e municipais apresentados e considerando o parâmetro 

legal, é possível notar que a assistência prestada às Pessoas em Situação de Rua 

não é totalmente eficaz, mas, não há como desconsiderar a dificuldade de acesso a 

elas e que, algumas dessas pessoas não possuem o desejo de sair dessa situação.  

O planejamento e execução de ações voltadas à proteção e promoção dos direitos 

dessa população encontra dificuldades diante desta oscilação, bem como deve se 

voltar também para as famílias dos atendidos, caso sejam encontradas.  

Verifica-se em Catanduva a dificuldade de diálogo entre os integrantes da rede de 

atendimento. O problema não está apenas na falta de conversas, mas também nas 

pessoas que prestam a assistência e que muitas vezes não possuem total 

compreensão sobre sua função. Função que se fosse realizada com eficácia ou que 

se buscasse ser realizada em sua totalidade, conseguiria realizar grandes atos. 



7. Considerações Finais 

 

O assunto abordado ainda é algo não muito discutido pela sociedade em geral, 

tampouco no direito. Sabe-se que, além de haver um certo pré-conceito sobre o 

estereótipo das pessoas em situação de rua ,a imagem  é associada a de um 

usuário de drogas ou alcoolista, mas nem sempre é assim. Em visita à casa do 

migrante, foram entrevistados diversos usuários, dentre eles O.H. Este chegou até a 

Casa do Migrante, porque, segundo ele, era submetido à trabalho escravo pelos 

irmãos.  

O.H. possui problema psicológico, não é usuário de drogas, tampouco de bebidas 

álcoolicas, sendo apenas dependente de medicamentos. O.H. chegou a ficar 4 

meses na Casa do Migrante, depois voltou para a casa dos seus irmãos, mas, após 

sofrer violência doméstica, decidiu retonar às ruas. O caso do O.H. ainda está sendo 

acompanhado por um psicólogo e pelo assistente social do CREAS. 

Para ser dado à devida atenção às pessoas em situação de rua, é importante a 

concretização dos Centros de Referência Especializados para a População em 

Situação de Rua (Centro Pop), e também é necessário a implantação de Centros de 

Defesa dos Direitos Humanos para a População em Situação de Rua, tendo como 

objetivos promover inclusão social, bem como a defesa dos direitos humanos, por 

via de suporte e atendimento para  denúncias de maus tratos e assistência jurídica. 

Além disso, deve-se aprimorar os meios de amparo a busca de emprego e o 

incentivo para a prática de ações artísticas e educativas, bem como ampliar o 

atendimento psico-social e médico. 
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