
 

 

 

TÍTULO: DIREITOS SOCIOASSISTENCIAIS PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  EM
CATANDUVA/SP:A IMPLANTAÇÃO DOS SERVIÇOS DO CENTRO POP
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAISÁREA: 

SUBÁREA: DIREITOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS PADRE ALBINOINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): ALEXANDER RODRIGUES SONAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ANA PAULA POLACCHINI DE OLIVEIRAORIENTADOR(ES): 



1. Resumo 

Esta pesquisa analisa a situação das pessoas em situação de rua em Catanduva/SP 

diante da problemática de acesso aos direitos socioassistenciais e as garantias 

fundamentais elencadas pela Constituição Federal (CF). Procura compreender essa 

população, atualmente conceituada pela Política Nacional para a População em 

Situação de Rua (Decreto 7.053/2009). Em seguida define essa população no 

município, a partir de uma pesquisa realizada junto aos equipamentos públicos e 

entidades locais de assistência social, como o Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS), a Casa do Migrante, associação sem fins 

econômicos, e o Centro de Referência Especializado para População em Situação 

de Rua (Centro Pop). Simultaneamente a investigação analisa a política municipal 

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

cidadania (CF, art. 1°, II). Apesar do sistema de proteção e da rede que se 

configuram, essa população, bastante oscilante, carrega um estigma que prejudica o 

acesso a direitos. O respeito à cidadania e à dignidade dessa população, por via da 

garantia de moradia, atendimento de saúde, alimentação e acesso ao emprego 

encontra-se ainda distante.  

 

2. Introdução  

Norberto Bobbio anunciou, na obra A Era dos Direitos que o grave problema em 

relação aos direitos do homem, não mais reside em sua fundamentação, mas sim na 

garantia de sua proteção1. Essa afirmação infelizmente ainda lança um desafio 

jurídico nos dias de hoje e, se analisada profundamente, assume uma feição política. 

Segundo informações obtidas através de pesquisa de campo, as pessoas em 

situação de rua do município de Catanduva se situam entre o não reconhecimento, a 

invisibilidade e a exploração. 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 1°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 
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ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou 

como moradia provisória”2.  Segundo o art. 6° da CF, moradia e assistência aos 

desamparados integram os direitos sociais. Segundo o professor Manoel Gonçalves 

Ferreira Filho3, os direitos sociais são direitos subjetivos, garantem o direito de exigir 

e são “meios” de satisfazer os interesses do homem. Assim considerando, a 

problemática jurídica-política se faz presente: a de proteger e garantir direitos a uma 

população frágil, dificilmente identificada, exatamente pelo fato de ser carecedora 

desses direitos à moradia, aos demais direitos sociais e à assistência. Nesse 

contexto nacional, 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 diante do processo de implantação de políticas socioassistenciais. 

 

3. Objetivos  

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

como o sujeito chega a esta situação através do contato direto com essa população;  

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 (art.6° assistência aos desamparados);  

c) Conhecer essa população em Catanduva-SP e analisar os serviços ofertados no 

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua;  

d) Avaliar, a partir de entrevistas e do acompanhamento dos usuários, o estigma 

atribuído à população em situação de rua que as considera diante da perspectiva 

isolada de pessoas usuárias de drogas ou alcoolistas a partir da hipótese mais 

difundida do preconceito que, como marca o valor moral atribuído pela sociedade, 

que taxa a maioria como  bandido, malandro, vagabundo, viciado e perigoso. 

4. Metodologia  

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

denominado: Democracia e Cidadania - SUAS: usuário participativo e que se voltava 
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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  associou a atividade de extensão à um projeto de pesquisa que 

discutia a efetividade dos direitos sociais no mesmo município.  

Ao fazê-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. Inicialmente procurou conhecer a população e o acesso à direitos. 

Em seguida, passou a acompanhar a implantação do Centro Pop. 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 pesquisa foram realizadas visitas ao Centro Pop para observação, 

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

usuários dos serviços e vivências para restaurar e preservar a integridade e 

autonomia dessa população. 

 

5 Desenvolvimento 

5.1 A concretização do Centro Pop no município de Catanduva 

 O Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua é 

uma unidade pública e estatal, ambiente de referência e atendimento especializado 

à população adulta em situação de rua, no âmbito da Proteção Social Especial de 

Média Complexidade do SUAS. A unidade representa espaço de referência para 

convívio grupal, social e o desenvolvimento de relações de solidariedade, afetividade 

e respeito. Nessa atenção são realizadas vivências para o alcance da autonomia, 

estimulando, além disso, a organização, a mobilização e a participação social (que é 

realizada através de uma parceria com as Faculdades Integradas Padre Albino, com 

alunos do curso de Direito, integrando os projetos de pesquisa e extensão de âmbito 

social).  

Para promover uma acolhida adequada e escuta qualificada dos usuários, o 

ambiente físico procura assegurar espaços para atendimentos individual e em grupo, 

em condições de sigilo e privacidade. O Centro foi implantado em edificação com 

espaços essenciais para o desenvolvimento das atividades. O ambiente é acolhedor, 



de postura ética, de respeito à dignidade, diversidade e não-discriminação, que é 

compartilhada por toda a equipe, o espaço físico contém condições que asseguram 

o atendimento com privacidade e sigilo, adequada iluminação, ventilação, 

conservação, salubridade, limpeza, segurança dos profissionais e público atendido, 

acessibilidade a pessoas com deficiência, idosos, gestantes, dentre outras. O 

espaço é reservado e de acesso restrito à equipe para a guarda de prontuários. Em 

relação aos serviços ofertados, atividades desenvolvidas e horários de 

funcionamento da unidade, as informações são disponibilizadas em local visível. O 

espaço físico é compatível com os serviços ofertados em seu interior, com as 

atividades desenvolvidas, recursos humanos e também com o número de usuários 

atendidos. Todos os profissionais envolvidos no cotidiano dos serviços ofertados 

pelo Centro possuem uma postura ética e atitude acolhedora, proporcionando aos 

usuários um ambiente de respeito e bem-estar. O Centro Pop é de responsabilidade 

do gestor da política de Assistência Social e exige flexibilidade, reflexões periódicas 

sobre os trabalhos desenvolvidos e resultados atingidos, com possibilidades de 

contemplar sugestões, considerações e a participação dos usuários atendidos. É 

feito o uso de estratégias que possibilitam a adoção de gestão participativa, de modo 

a favorecer a participação dos usuários no planejamento, execução, monitoramento 

e avaliação das ofertas garantidas pelo Centro de Referência. O acesso dos 

usuários a esse Serviço pode ser feito por meio de demanda espontânea, já que a 

unidade é de fácil localização. Por se tratar de complexa situação que acarreta um 

número significativo de demandas a serem supridas, para um efetivo atendimento à 

população que se encontra nas ruas, a atuação do Serviço Especializado se baseia 

no paradigma da incompletude institucional, ou seja, para que as demandas 

advindas da população de usuários sejam supridas concretamente, faz-se 

necessária a atuação das diversas políticas e setores da sociedade de forma 

sinérgica, convergente e complementar. Nessa direção, a Tipificação Nacional, 

destaca a importância da articulação deste Serviço com algumas parcerias 

importantes: a política de saúde (em razão das demandas desta natureza 

comumente observadas nesta população, como o uso/abuso de substâncias 

psicoativas e saúde mental, além daquelas decorrentes do contexto de insegurança 

e insalubridade a que estão expostas cotidianamente. Como estão expostas a 

diversas situações de risco e violadoras de direitos, as pessoas em situação de rua 

podem acessar os órgãos de defesa de direitos, tais como: Ministério Público e 



Defensoria Pública. A articulação para o acesso à documentação pessoal 

representa, igualmente, importante ação intersetorial para o atendimento às 

demandas das pessoas em situação de rua que, geralmente, não possuem 

documentação de identificação. Finalmente, destaca-se que a articulação 

proporciona o planejamento e o desenvolvimento conjunto de estratégias de 

intervenção, tornando fundamental que, no âmbito desse serviço é feito um 

mapeamento da rede de serviços local e a definição de fluxos de articulação 

construídos em conjunto com a rede. 

Para melhor definição das ações a serem concretizadas junto à sua população de 

usuários, este Serviço está sintonizado com as necessidades específicas das 

pessoas em situação de rua da localidade em que atua. Dessa forma, a equipe do 

serviço considera, dentre outras coisas, a história da localidade, suas relações e 

redes sociais, suas dificuldades e, principalmente as potencialidades e as 

capacidades. Ao partir de um profundo respeito a essa realidade, a equipe busca a 

construção de vínculos de confiança, de modo a somar esforços para o melhor 

atendimento a essa população. Assim, o serviço se orienta por uma perspectiva 

crítica dessa realidade, o que resulta em oportunidades concretas para atender as 

demandas das pessoas em situação de rua e reduzindo situações violadoras de 

direitos que estejam vivenciando. 

Nessa perspectiva, este Serviço tem importante papel na instrumentalização dos 

usuários para o conhecimento e defesa de seus direitos, elemento essencial de 

contribuição para o protagonismo social e, consequentemente, o fortalecimento da 

participação social e exercício da cidadania. 

Com sua integração a outras políticas públicas, redes sociais e movimentos sociais, 

o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua poderá se configurar 

como importante canal para o desenvolvimento de ações que visem ao 

fortalecimento da cidadania e à garantia de direitos das pessoas em situação de rua. 

O confinancimento do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

constitui corresponsabilidade dos entes federados4.  

5.2 Emoções, impactos, vivências e questionamentos subjetivos sobre as 

pessoas em situação de rua 
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 O início da investigação se viu orientada por razões de ordem pessoal.  Como 

acadêmicos de direito, nos questionamos o porquê da invisibilidade da sociedade 

em relação às pessoas em situação de rua. E, ainda, diante dessa invisibilidade, 

como se daria o exercício do direito junto a essas pessoas, bem como pelo modo 

como estas poderiam exercer seus direitos na sociedade.  

Tivemos a oportunidade de ouvir e acompanhar muitas histórias, sendo que duas 

delas acabaram por orientar nosso olhar no cotidiano das pessoas dentro da Casa 

do Migrante e do Centro Pop. 

Essa abordagem inicial fez perceber que a realidade difere do contexto dos livros 

jurídicos. Alguns dos sujeitos se veem deslocados do mundo, sem família e 

referencial. Nesse caso surgia a indagação se essa condição constituía um estado 

de anomia, de desregramento5. Uns trabalham, outros roubam, mas como qualquer 

ser humano essas pessoas em situação de rua possuem uma identidade. Talvez a 

identidade da “sociedade” seja situacional, seja ela moldada pelo individualismo 

egocêntrico humano, em que o mais importante e significativo não é ajudar aos 

semelhantes, mas concorrer para enriquecer – assim como impõe o sistema 

capitalista.  

Isso faz com que muitas pessoas que vivem nas ruas se distanciem da sociedade 

buscando um refúgio na liberdade, essa de forma a se isolar de todos, e que por não 

serem semelhantes em quase nenhum aspecto de quem não vive nas ruas, se 

tornam cada vez mais invisíveis e insignificantes perante o sistema capitalista. 

Dentro desse contexto, cabe a questão sobre o modo como se constroem a 

identidade das pessoas em situação de rua. 

Para grande parte da sociedade, essas pessoas são consideradas como “bandidos 

e malandros”, como personagens no estudo do crime. Cabe lembrar que ambas as 

definições são distintas da caracterização da população em situação de rua, e não 

podem ser relacionadas de forma generalizada sob tal tema. São pessoas em 

situação de rua, segundo o artigo 1o  da Política Nacional para a População em 

Situação de Rua, “o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a 

pobreza extrema, os vínculos familiares fragilizados ou rompidos e a inexistência de 

moradia convencional regular”6. 
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Antes de iniciar a presente pesquisa e as visitas `a Casa do Migrante e ao Centro 

Pop, a perspectiva do grupo sobre as pessoas em situação de rua era outra, 

inclusive de questões que se tem desde a infância, sobre o porquê algumas 

pessoas, dentre elas, crianças, não possuíam onde morar e o porquê elas pediam 

dinheiro. Nesses momentos percebíamos nossa distinta realidade.  Acreditávamos 

que de forma generalizada o problema estava exclusivamente ligado à própria 

pessoa, ou seja, se ela estava na rua era por sua própria escolha. Tampouco 

refletíamos sobre questões como o motivo que leva determinada pessoa a viver nas 

ruas, ou as razões pelas quais se rompe um vínculo familiar e social, se a falta de 

estrutura e apoio familiar e educacional, se as entidades socioassistencias estão 

colaborando e trabalhando para que a inclusão possa ser feita de forma correta e se 

a própria sociedade está cumprindo seu papel de forma que a discriminação seja 

combatida. Percebemos estarmos diante de seres humanos como nós, que sentem 

as mesmas necessidades como ter fome, tristeza, frio, saudade de estar com a 

família; que choram, riem, e possuem esperança de alcançar alguma meta ou 

realizar algum sonho adormecido pelas amarguras e dificuldades até então impostas 

pela realidade vivida nas ruas. Sonho de ganhar um abraço, de receber atenção e 

de serem tratados como todos merecem, assim como estabelece nossa Constituição 

Federal de 1988 em seus objetivos fundamentais e princípios,ao dar prevalência dos 

Direitos Humanos.  

Aqui fazemos uma ressalva, destacando a Declaração Universal dos Direitos 

Humanos de 1948, que transcreve e positiva, segundo o artigo VII, ser direito de 

todos a igualdade e a promoção da amizade de forma tolerante sem qualquer 

discriminação7. Refletimos que se através do reconhecimento e da proteção dos 

direitos humanos o direito recuperou seu sentido humanista se restabelecendo 

(vinculando) com a justiça, indaga-se o porque grande parte da sociedade em pleno 

século XXI não faz jus que seja necessário o trabalho em coletividade para a 

inclusão das pessoas em situação de rua no mercado de trabalho e no contexto 

social. 

Na primeira visita ao Centro Pop, surgiu a indagação se não faríamos parte do 

contingente de pessoas que apenas falam, escrevem e não fazem nada na prática 
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para melhorar aqueles problemas que elas mesmas apontam. Nesse mesmo dia, 

avistamos um senhor, carregando em suas costas seus pertences enquanto 

caminhava vagarosamente, provavelmente sem saber para onde ir, porém, ao 

perceber o caminho que ele fazia, tive a esperança de que ao menos, ele tivesse 

passado a noite na Casa do Migrante.  

Indagamo-nos sobre a forma mais eficaz de tirar as palavras do papel, da lei e da 

Carta Magna e colocar os direitos ali explicitados na prática, para conseguir proteger 

aqueles que são invisíveis aos olhos da sociedade e do Estado.  Ousamos comparar 

as pessoas em situação de rua com casas abandonadas. Estas, com suas janelas 

empoeiradas e vidros estilhaçados são como os olhos desses, olhos enevoados pela 

obscuridade e descaso do Estado e pelos vícios, olhos que mostram a esperança, 

felicidade e ternura em pedaços. Uma casa que encontra-se abandonada, um dia foi 

repleta de felicidade, foi construída através de uma história, assim, da mesma forma, 

as pessoas em situação de rua, possuem, cada uma, uma história para contar, 

sejam elas histórias do seu presente triste ou do seu passado que se torna cada vez 

mais passado ou de seu futuro incerto. As casas abandonadas possuem um aspecto 

que clama para que conheçam a sua história e que as pessoas as vejam, neste 

caso, todas pessoas as vê. Mas, as pessoas em situação de rua cada vez mais 

tornam-se invisíveis à sociedade fria e individualista, que quer contar somente a sua 

história, mas que esquece que o importante também é ouvir, e que ouvindo, você 

aprende e neste ato você é capaz de ganhar duas coisas eternamente importantes, 

um brilho no olhar sendo reconstruído ou um sorriso de renascimento da esperança. 

 

6. Resultados 

A questão permanece pouco discutida na sociedade e nessa condição reside o pré- 

conceito sobre o estereótipo das pessoas em situação de rua, o que intensifica a 

inacessibilidade a direitos e a permanência nessa condição. A inclusão remanesce 

incipiente e precária, do mesmo modo a sua invisibilidade, tanto em razão dos 

fatores acima apontados como em decorrência da dificuldade de planejamento e 

execução de ações voltadas à proteção e promoção dos direitos dessa população. A 

implantação do Centro Pop e a integração com a comunidade jurídica constituem 

importantes passos para a efetivação de direitos socioassistenciais.  

7. Considerações Finais 



O assunto ainda é pouco discutido pela sociedade em geral e 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 ao Centro Pop nos meses de junho, julho e 

agosto de 2014, foram entrevistados diversos usuários. Para que se promova a 

devida atenção às pessoas em situação de rua, é importante a concretização dos 

Centro Pop em todos os municípios, o que já foi providenciado no município de 

Catanduva, e também é necessária a implantação de Centros de Defesa dos 

Direitos Humanos para esse segmento, 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 psicossocial e médico. 

Centro Pop não é Centro de Defesa dos Direitos Humanos, cada um tem sua 

função. A cidade que possuir ambas concretizações, terá uma maior efetividade e 

garantia dos direitos. O centro de defesa dos direitos humanos é preparado para dar 

assistência jurídica e também disponibiliza profissionais do direito para o auxílio e 

acompanhamento processual e social, ficando o centro pop responsável, por 

exemplo, pelos assuntos de documentação, alimentação, higiene, vivências para 

recuperação da autonomia e divulgação dos direitos, cultura e educação.  
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