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1.RESUMO 

O presente trabalho tem como objetivo uma análise sobre os Direitos Fundamentais 

das Pessoas em Situação de Rua bem como a Política Pública direcionada a esse 

setor. Busca-se compreender e investigar a ineficácia da aplicação e garantia dos 

Direitos Fundamentais e da Política Pública para Pessoas em Situação de Rua: o 

decreto nº 7053, de 23 de dezembro de 2009. Este trabalho tem como ponto de 

partida, pesquisa de campo qualitativa, utilizando-se entrevista semi-estruturada, para 

moradores de rua e para profissionais atuantes na área, a saber: um juiz, um promotor 

de justiça e um defensor público, além da bibliografia obtida em algumas repartições 

públicas como a Defensoria Pública. Nesta abordagem qualitativa, busca-se 

esclarecer os objetivos já alcançados e os desafios da Política Pública já destacada, 

bem como identificar e analisar a falta da aplicabilidade dos Direitos Humanos. 

Destaca-se a importância desse tema, pois as Pessoas em Situação de Rua são 

sujeitos de direitos e deveres, sendo estes garantidos pela Constituição da República 

e necessitam de uma prestação positiva por parte do Estado, sendo tutelados e 

acompanhados até a forma em que concretize a efetivação de seus direitos. 

Palavras-chaves: Direitos Fundamentais; Políticas Públicas; Pessoa em Situação de 
Rua. 
 

2. INTRODUÇÃO  

O interesse em pesquisar sobre os direitos das pessoas em situação de rua se 

iniciou no ano de 2014 com a experiência de entregar alimentos para pessoas que 

vivem nas ruas em alguns bairros da cidade de Barretos-SP. Após esta experiência, 

o interesse em ajudar a cada um deles na busca pela efetivação de seus direitos foi 

aumentando, e conjuntamente despertou a vontade de conhecer especificamente 

sobre estes direitos previstos na Constituição da República, além das Políticas 

Públicas voltadas para esse público, em especial na cidade de Barretos.  

Este trabalho traz o foco para a grande problemática do abandono, do descaso, 

da omissão e falta de acompanhamento às pessoas em situação de rua pela 

sociedade em que vivem e pelo Estado, pois mesmo que a Política Pública existente 

para estas pessoas seja válida, não tem demonstrado grande satisfação no que tange 

a diminuição de pessoas nesta situação.  

 

3. OBJETIVOS 



O objetivo deste estudo é investigar e discutir as dimensões de um fenômeno 

contemporâneo no que tange a humanização das Pessoas em Situação de Rua, em 

seu contexto no mundo real, analisar a Política Pública existente, a deficiência das 

prestações positivas pelo Estado em face do indivíduo na efetivação dos Direitos 

Fundamentais previstos na Constituição da República de 1988 e propor uma 

discussão sobre a inexistência de Políticas Emancipatórias na cidade de Barretos. 

 

4. METODOLOGIA  

 Para uma pesquisa mais aprofundada é necessário realizar pesquisa de campo 

qualitativa, acompanhar e analisar de perto as dificuldades encontradas pelos 

moradores de rua na forma de entrevistas, abordando as necessidades humanas, as 

dificuldades na busca incessante dos direitos fundamentais e o principal: o que vem 

sendo feito para melhorar as suas condições de vida e saída das ruas. Neste mesmo 

ponto serão elaboradas entrevistas com profissionais do Direito para que possam nos 

descrever a sua opinião sobre a falta de respaldo do Estado nesta questão. Os 

métodos utilizados para complementação serão: questões metodológicas, pesquisa 

bibliográfica em livros, periódicos, artigos, jurisprudências, leis, sítios da internet, em 

matérias da Ciência Jurídica e matérias interdisciplinares.  

  

5. DESENVOLVIMENTO  

Os motivos pelos quais a grande maioria desse grupo populacional encontra-

se nesta situação não é somente caracterizada pelo fator da dependência química e 

alcoólica, mas principalmente pela falta de estrutura e apoio familiar, as dificuldade 

em refazer os vínculos familiares e sociais, entrar no mercado de trabalho, violência 

familiar, abandono da família e até mesmo pelo motivo de ter saído de uma prisão 

sem o devido amparo e acolhimento da família e da sociedade. A responsabilidade de 

promover o resgate dos direitos de cada pessoa nesta situação não é somente do 

Estado, mas também da sociedade que tem como dever cooperar com o Estado para 

a realização de uma sociedade mais justa e solidária, nos termos do Art. 3º da 

Constituição Cidadã, notadamente porque a pessoa em situação de rua é uma cidadã 

e merece tratamento digno. Uma alternativa seria implementar na mesma Política 

Pública para pessoas em situação de rua, novos programas, ações e políticas 

emancipatórias envolvendo moradia, trabalho, saúde, educação, atuando a sociedade 



em conjunto com empresas de grande porte, seria essa uma melhor abordagem do 

problema e possível abertura de oportunidades.  

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Ao deparar-se com as pessoas em situação de rua percebe-se que estes não 

têm exercido seus direitos fundamentais regidos pela Constituição da República de 

1988, como o direito a saúde, a educação, ao trabalho, a moradia. Mesmo após a 

implantação da Política Pública para a População em Situação de Rua, ainda têm 

predominado a grande quantidade de pessoas nessa situação, que se encontram 

destituídas e desamparadas pelos seus direitos, na forma em que ainda prevalece a 

discriminação e a omissão da sociedade, o que acaba interferindo de forma negativa 

na retirada das ruas e na busca pelos direitos. 

Pelas questões já observadas, na cidade de Barretos não há um programa de 

Políticas Emancipatórias, em que as empresas de maior porte, se responsabilize em 

ajudar esse grupo vulnerável, na forma de emprego, estudo, cursos 

profissionalizantes, assim valorizando os direitos e também deveres da pessoa, 

incentivando a trabalhar e a se sustentar, podendo voltar a estudar, e ter uma vida 

digna. Se há programas e leis que responsabilizam as empresas a reinserir egressos 

e disponibilizar quadro para pessoas portadoras de deficiência, por que não pensar 

em incluir a pessoa em situação de rua num novo programa emancipatório, dando 

total apoio para a retirada efetiva das ruas?  
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