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APRESENTAÇÃO

BOA VIAGEM!... 

... Ei, feliz navegação social!

Este caderno é ao mesmo tempo um navio e uma preciosa coleção de 
cartas náuticas e mapas geográficos a ser permanentemente consultado 
pela tripulação do navio, a fim de acertar rotas e mudanças necessá-
rias. Porém, também é um lindo navio todo vestido de branco e que 
ostenta orgulhosamente em sua proa o nome com o qual foi batizado 
ao ser lançado ao mar: PROJETO AXÉ.  Nos dois mastros mais altos 
duas bandeiras se oferecem ao soprar dos ventos. Nas duas em seu 
fundo duas imagens de crianças, um menino e uma menina, negros. 
Numa tem a inscrição Pedagogia do Desejo, na outra Arteducação.

Em suas pontes estão elegantemente perfilados marinheiros e mari-
nheiras de sua tripulação, prontos a enfrentar tempestades oceânicas 
e calmarias de navegação, sempre com a ajuda preciosa do caderno 
de mapas e cartas. Na parte mais alta do navio está seu invisível, mas 
sempre presente Comandante: Senhor do Bonfim ou Oxalá. Antes 
desta viagem outros navegantes embarcaram no navio e aceitaram 
o desafio dessa navegação aliando-se à tripulação do Projeto Axé. 
São os parceiros públicos e privados do Projeto Axé, Governantes e 
Representantes da Sociedade Civil, de um lado ao outro do Atlântico. 
Enquanto o navio lentamente começa a apontar a proa para saída da 
Baía de Todos os Santos e de todos os Orixás, todos os olhares estão 
apontados para o cais do porto: lá uma silenciosa multidão vestida 
de branco agitando como pombas da paz, lenços também imacula-
dos. Na manhã ensolarada a voz das sirenes do navio acompanha-
das pela multidão “com os olhos incertos entre o sorriso e o pranto”1.  
Simultaneamente lenços e sirenes parecem dizer: Boa viagem! Sucesso 
nessa navegação! Afundem sempre suas âncoras em portos seguros! 
... E voltem cheios de alegria e de sucessos alcançados. 

Eu também digo a cada uma e a cada um de vocês, com confiança, com 
altíssima expectativa, com grande esperança: Feliz Navegação Social!

Cesare de Florio La Rocca
Fundador-Presidente do Projeto Axé

1. Citação retirada 
do Soneto de Giosuè 
Carducci: “Traversando 
la maremma Toscana”.
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Esta publicação é resultado das atividades do “Projeto Caboré de 
Forma-ação e Navegação Social: Diagnóstico, Capacitação, Assistência 
Técnica, Monitoramento e Difusão de Conhecimentos”, e apresenta 
a ação técnico-formativa relativa à produção de um conhecimento 
técnico-científico das atividades desenvolvidas na formação continuada 
sob orientação de professores(as)/instrutores(as), realizadas entre os 
dias 27 de agosto a 16 de outubro de 2019. As ações são fruto da parce-
ria firmada entre o Projeto Axé e a Secretaria Municipal de Promoção 
Social e Combate à Pobreza (SEMPRE)1, que tem como beneficiários 
os(as) profissionais e operadores(as) dos serviços que constituem a 
rede socioassistencial de atenção à população em situação de rua, no 
município de Salvador. 

O Projeto Caboré tem como objetivo fortalecer, no município de Salvador, 
a rede socioassistencial, com especial atenção ao Decreto nº 23.836 de 
22 de março de 2013, que institui a Política Municipal para a População 
em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 
Monitoramento, tendo como princípio as práticas de uma política de 
direitos e ética dos direitos humanos.

Com este Projeto buscamos aprimorar a sensibilização, a formação 
e a navegação social desses(as) profissionais, considerando 3 pilares 
fundamentais:

1. Meta 2 do Termo 
de Colaboração                 
nº 022/2018.
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SUSTENTABILIDADE TÉCNICA das ações no âmbito da Diretoria 
de Proteção Social Especial (DPSE) e da Diretoria de Proteção Básica 
(DPSB) da Secretaria Municipal de Promoção Social e Combate à Pobreza;

VALORIZAÇÃO DOS(AS) TRABALHADORES(AS) que atuam na 
área de atenção à população em situação de rua; e

EDUCAÇÃO CONTINUADA como forma de concretizar o que pre-
coniza tanto a Política Nacional para a População em Situação de Rua, 
instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, como a 
Política Municipal para a População em Situação de Rua, instituída em 
Salvador pelo Decreto nº 23.836, de 22 de março de 2013. 

Uma proposta de ensino e aprendizagem tem como função não só 
reconhecer o direito do trabalhador social de ter uma formação profis-
sional qualificada, como também validar a premissa de que profissionais 
qualificados são a garantia da oferta de uma ação de integração social 
e de educação de qualidade. 

O fortalecimento proposto pelo Projeto efetivou-se com suporte técnico-
formativo desenvolvido em cinco ações: 1 - Diagnóstico e Customização 
dos módulos de capacitação segundo a realidade do município de 
Salvador; 2 - Criação de um Programa de Formação voltado para as 
equipes de atendimento desse seguimento; 3 - Desenho e Implantação 
de um percurso de acompanhamento, formação continuada, e assistência 
técnica; 4 - Produção de um relatório técnico-científico avaliativo das 
atividades desenvolvidas pelo Programa; 5 - Realização de Seminário 
de avaliação e difusão dos resultados do processo. 

1. DIAgNóSTICO E CUSTOmIZAÇÃO                           
DOS móDULOS DE CApACITAÇÃO

A primeira ação do Projeto Caboré se deu com a escuta de trabalhado-
res(as) e usuários(as) dos serviços da rede socioassistencial do município 
de Salvador para a construção colaborativa dos temas pertinentes a 
serem abordados na formação continuada. 
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2. Centro de Referên-
cia Especializado de 
Assistência Social. 

3. Unidade de Acolhi-
mento Institucional.

4. Centro de Referência 
Especializado para 
População em Situação 
de Rua.

5. Centro de Referência 
de Assistência Social.

6. Serviço Especiali-
zado em Abordagem 
Social.

Em visita a oito equipamentos da rede socioassistencial da SEMPRE 
(CREAS2 Bonocô, UAI3 Amaralina, Centro POP4 Dois de Julho, CREAS 
Itacaranha, Centro POP Itapuã, CRAS5 Centro Histórico, SEAS6, CRAS 
Federação), foram entrevistados(as) de cada equipamento um(a) coor-
denador(a) e um(a) técnico(a), sendo que no SEAS foi também entre-
vistado um educador, totalizando 17 trabalhadores(as). Além dos(as) 
profissionais foram também entrevistados(as) 5 usuários(as) dos serviços. 

Os resultados desse diagnóstico foram essenciais para a apreensão das 
demandas de formação dos(as) profissionais, tendo sido observados 
e considerados cuidadosamente para a construção do programa da 
Formação Continuada. Em síntese, observou-se que: 

QUALIDADE DO ATENDImENTO

Todos os técnicos(as) e coordenadores(as) entrevistados(as) avaliaram 
que a relação entre equipe técnica e os sujeitos atendidos está entre Ótima 
(52,94 %) e Boa (47,06 %). Quando perguntados sobre como melhorar 
essa relação, as respostas mais frequentes estavam relacionadas a capacita-
ção profissional regular, maior quantidade e qualidade de recursos huma-
nos e materiais, e a necessidade de parcerias com instituições esportivas 
e culturais para realização de oficinas e cursos de formação profissional. 

Do mesmo modo, a totalidade dos profissionais entrevistados(as) conside-
rou que o trabalho desenvolvido contribui não só para a redução das viola-
ções de direitos sofridas pelos sujeitos atendidos, mas também para a auto-
nomia destes e para o seu acesso à informação para a garantia de direitos.

CONDIÇõES DE TRABALHO

Quando questionados sobre as condições de trabalho os(as) entrevista-
dos(as), em sua maioria, apontaram a precariedade dos recursos mate-
riais e da escassez de recursos humanos, demarcando a necessidade de 
ampliação da equipe (29,41%) e de melhoria da infraestrutura (47,06%).
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pERfIL DOS SUjEITOS ATENDIDOS

A totalidade dos(as) entrevistados(as) informou que a maioria dos 
sujeitos atendidos é negra, com idade média entre 18 e 40 anos. O 
gênero varia de acordo com o equipamento: CRAS, CREAS e UAI 
responderam que, em geral, as mulheres são as mais frequentemente 
atendidas por esses serviços, enquanto que o SEAS e o Centro Pop 
responderam que os sujeitos atendidos são, em sua maioria, homens. 
O número de atendimentos direcionados a crianças, adolescentes e 
famílias é baixo, e poucos equipamentos oferecem ações específicas 
voltadas para esse público. Em geral os atendimentos são dados indi-
retamente, via seus responsáveis.

O levantamento realizado junto aos 17 participantes indicou ainda que 
as principais causas que levam as pessoas a procurar os serviços são: a 
perda de moradia ou a iminência de perda (52,94%); a busca por retirada 
de documentos e inscrição em benefícios sociais (41,18%); e, as ques-
tões relacionadas ao uso abusivo de substâncias psicoativas (35,29%). 
Subsequentes às principais causas, tem-se como motivos de acesso: 
negligência (29,41%), rompimento de vínculos familiares (23,53%), 
exploração sexual (17,65%), violência doméstica (17,65%), problemas 
de saúde (11,76%) e transtornos mentais (5,88%).

TEmAS RELEVANTES pARA                                            
A fORmAÇÃO CONTINUADA

Sobre os conteúdos que deveriam compor o Programa de Formação, 
observou-se que os temas mais citados pelos(as) entrevistados(as) foram: 
articulação de rede/encaminhamentos (29,41%), saúde mental (17,65%) 
e o uso de substâncias psicoativas (17,65%). 
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2. pROgRAmA DE fORmAÇÃO CONTINUADA

O Programa de Formação Continuada foi assim elaborado a partir das 
demandas apresentadas pelos gestores da SEMPRE, do diagnóstico 
elaborado para customização dos módulos, segundo a realidade dos 
serviços da Assistência Social, e pela experiência de trabalho do Projeto 
Axé que cotidianamente desenvolve, consolida e valida tecnologias de 
cuidado na defesa e garantia de direitos da população em situação de rua. 

Foram assim definidos três módulos formativos que exploram camadas 
de especificidades e a heterogeneidade do público focal desta proposta 
que são as pessoas em situação de rua: 

• Módulo I: Construção e produção social das populações em situação 
de vulnerabilidade social;

• Módulo II: Convenções e Legislações vigentes: populações em situação 
de rua e defesa de direitos;

• Módulo III: Usos das tecnologias de intervenção à população em 
situação de vulnerabilidade social.

No Módulo I, Construção e produção social das populações em situação de 
vulnerabilidade social, tem-se como mote a caracterização da população 
em situação de rua e as temáticas intrínsecas ao surgimento do fenômeno. 
Num primeiro momento, discute-se o tema: Gênero, sexualidade, Raça 
e Interseccionalidades - Tipificação da população em situação de rua e 
famílias. O tópico trata dos aspectos relacionados com raça/cor, gênero e 
classe de modo a provocar reflexões sobre a estrutura social e as estratégias 
de manutenção dos sistemas de opressão instituídos socialmente. Em 
seguida, trabalha-se o tema: Atenção às pessoas em situação de rua que 
também fazem o uso de drogas - um cuidado orientado pelos princípios 
da Redução de Danos e da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial, em que 
se abordam as questões relativas ao do uso abusivo de drogas e saúde 
mental no contexto da rua.  Ainda no Módulo I, aborda-se os temas 
relacionados ao conceito de vulnerabilidade e sua relação com as pessoas 
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em situação de rua e a ética do cuidado no atendimento a esta população. 

No Módulo II, Convenções e Legislações vigentes: populações em situação 
de rua e defesa de direitos, busca-se situar a historicidade da legislação 
e das convenções de garantia de direitos da população em situação de 
rua, além de apresentar, a partir de alguns exemplos, a importância 
estratégica da articulação dos equipamentos da rede socioassistencial 
para a melhor eficácia na garantia de direitos dessa população. 

No Módulo III, Usos das tecnologias de intervenção à população em situ-
ação de vulnerabilidade social aborda-se a relevância social e política dos 
instrumentos de trabalho utilizados no cotidiano dos equipamentos e 
serviços para o fortalecimento da política pública. Nesse sentido, tam-
bém se parte da premissa de que a análise da prática profissional deve 
considerar o manejo qualificado dessas tecnologias de registro e acom-
panhamento, considerando que os instrumentos se tornam importante 
aliados para o estímulo de uma prática reflexiva, numa lógica estratégica 
de retroalimentação que qualifica a atuação profissional.

Participaram de toda formação 209 pessoas, dentre operadores e gestores 
de serviços socioassistenciais e as turmas foram divididas em 4 grupos, 
que percorreram todo processo formativo.  Os três módulos foram orga-
nizados para uma execução em 28 horas – sendo oito horas para cada 
módulo e quatro horas para a apresentação das atividades propostas. 

Salienta-se que a presente publicação busca inspirar e oferecer subsí-
dios para futuras propostas de formação e que podem ser concebidas a 
partir da estruturação da carga horária e das disposições dos conteúdos 
de acordo com as demandas e particularidades de cada equipamento e 
serviço. Nesse sentido, o Caderno de Forma-ação e Navegação Social 
viabiliza uma estrutura metodológica a partir de processos e atividades 
de integração e complementariedade dos módulos, numa relação de 
rede, proporcionando um efeito rizomático, podendo e devendo ser 
re-construído, modificável, com múltiplas possibilidades de carga horária 
e conteúdos escolhidos de acordo com o grupo que o manuseia. Este 
é o ponto de partida para a criação de novas relações, aprendizagens 
e olhares sobre o mundo a partir das experiências vivenciadas, uma 
abertura de sentidos. 
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3. DESENHO E ImpLANTAÇÃO DE Um pERCURSO    
DE ACOmpANHAmENTO, fORmAÇÃO CONTINUADA, 
E ASSISTêNCIA TÉCNICA 

Para o processo de acompanhamento e reflexão prática dos conteú-
dos desenvolvidos nas aulas, foi criado um material (ANEXO I) que 
propõe redefinições e reflexões da prática cotidiana dos atendimentos. 
Fundamentada na pesquisa-ação, a proposta estimula a reflexão da 
própria prática, a produção de novos conhecimentos e, consequente-
mente, a revisão crítica da atuação profissional.  Isto porque, ao tomar 
a prática como objeto de reflexão crítica, entramos em contato com 
conflitos, tensões e intenções que colaboram para o (re)planejamento e 
(re)construção de novas ações que possibilitam a construção de outras 
interpretações da realidade na qual atuamos. 

Como produtos deste processo foram elaborados Projetos de Intervenção, 
construídos coletivamente pelos participantes de cada serviço, pautados 
pela experiência do participante no processo formativo, na construção 
de novos conhecimentos e ações práticas. 

Todo o processo formativo mobilizado pelo Projeto Caboré de Forma-
ação e Navegação Social permitiu aos profissionais participantes a 
aproximação de seus conhecimentos à realidade específica e multi-
facetada do contexto sociocultural em que atuam. Além disso, agre-
gou conteúdos e discussões pertinentes em profunda relação com 
experiências cotidianas desses(as) gestores(as) e agentes públicos no 
atendimento socioassistencial direcionado às pessoas em situação 
de rua, uma vez que também abarcou abordagens metodológicas e 
procedimentais relativas à defesa e garantia de direitos desses público.  

A execução dos Projetos de Intervenção propostos para aplicação pelos 
diversos equipamentos é o desdobramento esperado ao investimento 
representado pelo Programa de Formação. Apoiar institucionalmente a 
aplicação desse esforço desenvolvido pelos participantes na formulação 
dos correspondentes Projetos de Intervenção, bem como acompanhar 
os resultados para o aperfeiçoamento dos processos de intervenção 
aplicados, consolida um círculo virtuoso de ensino-aprendizagem 
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com reflexo no fortalecimento da rede  socioassistencial decorrente 
do aprimoramento da formação desses profissionais na sensibilização 
e navegação social, plenificando o objetivo do Projeto Caboré de 
Forma-ação e Navegação Social.



MÓDULO  1

Construção e produção social 
das populações em situação 
de vulnerabilidade social
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GÊNERO, 
SEXUALIDADE, RAÇA                                                      
E INTERSECCIONALIDADES:  

Tipificação da população                    
em situação de rua e famílias

Aline Nascimento 

Matheus Mello de Santana

1
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Construir um novo olhar sobre cidadania a partir da apreensão 
de conceitos e interseccionalidade entre gênero, sexualidades 
e raça para repensar as práticas no acolhimento de sujeitos em 
situação de rua atendidos pela rede socioassistencial.

OBJETIVO

CONTEÚDOS 1

1. Esta tabela foi criada 
para que cada instrutor (a) 
possa organizar a car-
ga horária e créditos 
de acordo com a sua 
necessidade.

Tema

Conceitos fundamentais: Gênero                         
e sexualidade, Raça, Interseccionalidades.

Família: lugar essencial e privilegiado para     
o desenvolvimento integral dos indivíduos?

População em situação de rua:                           
de quem estamos falando?

Diálogos sobre cidadania e população em 
situação de rua.

Tipificação nacional de serviços 
socioassistencias: onde situar a população  
em situação de rua e suas famílias?

Carga 
Horária CrédiTo
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1.1 . CONCEITOS fUNDAmENTAIS 

A) gêNERO E SExUALIDADE

Ao falar sobre a população em situação de rua é preciso mencionar 
alguns aspectos que extrapolam os conceitos sistemáticos e “comuns” do 
dia a dia no combate as opressões. Entre eles, o debate sobre as relações 
de gênero, uma vez que 

[...] não se trata de perceber apenas corpos que entram em rela-
ção com outro. É a totalidade formada pelo corpo, pelo intelecto, 
pela emoção, pelo caráter do EU, que entra em relação com o 
outro. Cada ser humano é a história de suas relações sociais, 
perpassadas por antagonismos e contradições de gênero, classe, 

raça/etnia. (SAFFIOTI, 1992, p. 210).

 Mas o que é gênero? O gênero está longe de ser um conceito neutro. 
Pelo contrário, ele “[...] carrega uma dose apreciável de ideologia” 
(SAFFIOTI, 1992, p. 136), e é nessas ideologias que o gênero se 
expressa e se constrói nas relações sociais, e por isso estão imbricadas 
nas relações de poder. Um exemplo fundamental são as vivências 
de submissão feminina que constituíram em uma longa trajetória 
das relações sociais, obviamente isso significa que enquanto de um 
lado há uma construção de submissão da mulher, do outro a mas-
culinidade do homem é incentivada, através da concepção de que a 
força é tudo e as emoções são uma fraqueza.  Por isso, o debate sobre 
gênero avança ao ser compreendido como uma classificação pessoal 
e social das pessoas como homens ou mulheres, na quais os papéis e 
expressões de gênero são desenvolvidos independentes do sexo.  As 
definições sobre gênero são fundamentais e seus princípios devem 
ser incluídos como uma ferramenta que direciona a compreensão 
dos papéis sociais e não limita as relações entre pessoas. 

Nesse sentido, ao falar sobre gênero é preciso desmistificar os estereó-
tipos direcionados à sexualidade.  De acordo com Gagliotto (2014. p.18) 
“[...] a sexualidade configura-se numa das dimensões humanas mais 
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complexas por constituir-se de um elo entre aspectos subjetivos do ser 
humano (filosóficos, sociais, históricos, antropológicos, pedagógicos e 
psicológicos) e aspectos biológicos (genéticos, reprodutivos, identidades 
genitais)”. Ou seja, a sexualidade tem dimensões sociais e políticas, e não 
apenas biológicas, em verdade, esses três aspectos se inter-relacionam 
entre si uma vez que a unidade biopsicossocial se torna essencial no pro-
cesso de compreensão da sexualidade do sujeito. Inclusive, a Organização 
Mundial da saúde (OMS) faz a seguinte definição do que constitui a 
sexualidade humana: “A integração de elementos somáticos, emocionais, 
intelectuais e sociais do ser sexual que, por meios que são positivamente 
enriquecedores, realçam as pessoas, a comunicação e o amor”. Assim, a 
sexualidade é um aspecto fundamental da vida humana, ela apresenta 
dimensões físicas, psicológicas, espirituais, sociais, econômicas, políticas 
e culturais. A sexualidade é mais abrangente do que o simples ato sexual. 
Ela faz parte da personalidade e é uma categoria social que só pode ser 
entendida e identificada no contexto social.  E é importante lembrar que 
ao normatizar a sexualidade a partir de um molde heterossexual, em 
invisibilidade e/ou omissão das outras formas existentes, significa que o 
padrão normativo das relações sociais está desenvolvendo preconceitos 
e discriminação fundamentados na heteronormatividade.

Dito isto, cabe pontuar de acordo com Jesus (2012), obviamente sem 
esgotar os demais direcionamentos teóricos sobre a diversidade quando 
a temática envolve gênero e sexualidade, alguns “conceitos” que na 
maioria das vezes são confundidos: 

• SExO: É uma disposição meramente biológica que define as pessoas 
como machos ou fêmeas, fundamentadas nos atributos orgânicos: 
como os cromossomos, os níveis hormonais, os órgãos reprodutivos 
e genitais, e outros; 

• ORIENTAÇÃO SExUAL: É a atração afetiva e sexual de cada um. 
Isso independente do juízo pessoal de pertencer a algum gênero; 

• IDENTIDADE DE gêNERO: Refere-se ao gênero com o qual uma 
pessoa se identifica. Pode ou não concordar com o gênero que lhe foi 
atribuído no nascimento, com referência no sexo. Assim, a identidade 
de gênero não deve ser confundida com a orientação sexual são 
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dimensões diferentes e que não se confundem. Até porque, pessoas 
transexuais podem ser heterossexuais, lésbicas, gays ou bissexuais; 

• HOmOSSExUAL: Pessoa que se atrai no campo afetivo e sexual 
por pessoas do mesmo gênero no qual se identifica; 

• HETEROSSExUAL: Pessoa que sente atração sexual apenas por 
pessoas do gênero diferente do qual se identifica; 

• pANSExUAL: Pessoa que sente atração sexual por todas as pessoas, 
sem distinção de gênero;

• LgBTQIA+: Sigla política para identificar Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Transexuais ou Transgêneros, Queers, Intersexuais, Assexuais e 
demais diversidades;  

• LÉSBICA: Pessoa que se identifica como mulher e sente atração 
afetiva e sexual por outras mulheres, isto é, uma mulher homossexual;

• gAY: Indivíduo, homem ou mulher, homossexual;

• BISSExUAL: Pessoa que se atrai afetivo e sexualmente por pessoas 
de qualquer gênero; 

• QUEERS: Pode ser considerado um termo “guarda-chuva”, pois 
engloba minorias sexuais e de gênero que não são heterossexuais ou 
cisgênero. Ou seja, todo mundo que não se identifica como lésbicas, 
bissexuais, gays, entre outros;

• INTERSExUAIS: Utilizado para aludir uma variedade de condi-
ções em que uma pessoa nasce com uma anatomia reprodutiva ou 
sexual que não se adequa na definição típica de sexo feminino ou 
masculino; 

• TRANSgêNERO: Conceito que envolve um grupo diversificado 
de pessoas que não se identificam com comportamentos e/ou papéis 
determinados do gênero que lhes foi direcionado no seu nascimento. 
Ou seja, pessoas que reivindicam o reconhecimento social e legal 
da sua identidade de gênero; 
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• TRAVESTIS: Pessoas que vivenciam papéis de gênero feminino, 
mas não se reconhecem como homens ou como mulheres, mas como 
membros de um terceiro gênero ou de um não-gênero;

• CISgêNERO: Pessoas que se identificam com o gênero que lhes 
foi determinado quando de seu nascimento;

• ExpRESSÃO DE gêNERO: Tem ligação direta com a cultura 
em que a pessoa vive, uma vez que as expressões perpassam pela 
forma que a pessoa se apresenta, sua aparência e seu comportamento 
de gênero normalmente estão de acordo com expectativas sociais 
apreendido na cultura vivenciada; 

• NOmE SOCIAL: Nome pelo qual as travestis e pessoas transexuais 
se identificam e preferem ser identificadas, isso porque seu registro 
civil não é alinhado à sua identidade e expressão de gênero. 

B) RAÇA

No contexto brasileiro, a noção de “raça”, é entendida como um ins-
trumento ideológico de dominação de classe. Assim, historicamente, 
as classificações passam a servir de critérios de hierarquização, e as 
características de inferiorização e impotencialidade foram destinadas aos 
agrupamentos das “raças” de cor da pele escura, enquanto a “raça” de cor 
branca caracterizava-se pelo oposto, pela potencialidade e inteligência. 
(MUNANGA, 2003). Importante destacar que as classificações vão se 
adaptando para atender ao sistema de exploração e opressão nos diver-
sos modos de produção. Ou seja, os caminhos iniciais da categorização 
humana assentaram as suas bases na legitimação ideológica para relações 
de dominação e de sujeição entre as classes sociais. (MUNANGA, 2003).

É através dessa relação histórica entre poder, política e economia que 
a raça se torna uma tecnologia de opressão, a qual foi/é fundamentada 
nos aspectos ideológicos do racismo. Isso porque racismo,  
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[...] não é uma conclusão tirada dos dados da ciência, de acordo 
com pesquisas de laboratório que comprovem a superioridade 
de um grupo étnico sobre outro, mas uma ideologia delibera-
damente montada para justificar a expansão dos grupos de 
nações dominadoras sobre aquelas áreas por eles dominadas 
ou a dominar. Expressa, portanto, uma ideologia de dominação, 
e somente assim pode-se explicar a sua permanência como ten-
dência de pensamento. Vê-lo como uma questão científica cuja 
última palavra seria dada pela ciência é plena ingenuidade, pois 
as conclusões da ciência condenam o racismo e nem por isso 
ele deixa de desempenhar um papel agressivo no contexto das 
relações locais, nacionais e internacionais. (MOURA,1994, p. 01). 

Nesse sentido, as relações estabelecidas pelo racismo no Brasil têm como 
principal manifestação material no racismo ideológico em que as rela-
ções de opressão e exclusão se tornam evidentes na menor participação 
da população negra na renda nacional e o usufruto dos direitos sociais. 
(ALMEIDA, 2016). Uma realidade na qual não deixa em dúvida que “[...] 
as desigualdades sociorraciais se revelam também na divisão social do 
trabalho, na qual a população afrodescendente ocupa as posições pior 
remuneradas e de menores status social [...]”. (MENEZES, 2010, p. 38).

A implicação desse racismo estrutural pode ser percebida na condição 
de vida dos(as) negros(as) que se situa abaixo do nível médio normal 
da classe trabalhadora. Justamente por essa determinação, eles(as) estão 

PODER

HISTÓRIA

TECNOLOGIA
(opressão)

POLÍTICA/
ECONOMIA

ECONOMIA

Figura 1: Relação 
histórica entre poder, 

política e economia na 
produção de tecnolo-

gias de opressão 
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inseridos nas principais expressões da “questão social” brasileira, um 
exemplo é a composição majoritária de pessoas negras em situação de 
rua. Além disso, podemos perceber através do último levantamento 
realizado em 2013, a “raça”/cor das pessoas cadastradas e beneficiárias 
dos serviços e benefícios socioassistenciais se declarou de cor/raça 
preta/parda 63,9%, seguido por branca 27,5%.  Em outras palavras, 
a população negra, somando os/as pretos/as e pardos/as concentram 
70,8% das pessoas registradas no perfil do Cadastro Único (CadÚnico). 
(BRASIL/MDS, 2013).

C) INTERSECCIONALIDADES

O caminho da construção da interseccionalidade emerge das experiências 
de luta das mulheres negras contra as múltiplas opressões de exclusão 
e desigualdades, tendo em vista o racismo e o sexismo como categorias 
estruturantes na construção das relações sociais. (CARNEIRO, 2003; 
MOORE, 2012).

Assim, 

[...] a interseccionalidade é uma conceituação do problema que 
busca capturar as consequências estruturais e dinâmicas da 
interação entre dois ou mais eixos da subordinação. Ela trata 
especificamente da forma pela qual o racismo, o patriarcalismo, 
a opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam 
desigualdades básicas que estruturam as posições relativas de 

mulheres, raças, etnias, classes e outras. (CRENSHAW, 2002, p. 177).

A concepção sobre interseccionalidade parte de uma análise focada 
nas relações de classe que não deve omitir a maneira como as relações 
de gênero e o racismo operam o sistema de dominação, exploração 
e, sobretudo, opressão. Por isso, “[...] as assimetrias que se definem 
no entrecruzamento e constituição recíproca desses três eixos são 
incontornáveis para a análise das desigualdades nas sociedades 
contemporâneas”. (BIROLI; MIGUEL, 2015). Assim, a interseccionalidade 
se trata de uma ferramenta teórica e metodológica, que nos possibilita 
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pensar as opressões sobrepostas determinadas pelo racismo, capitalismo 
e cisheteropatriarcado. (AKOTIRENE, 2018). Portanto, é caraterística 
da interseccionalidade perceber as desigualdades pela via sociorracial, 
geracional e outros. É necessário compreender a formação de identidades 
sociais e políticas respeitando as subjetividades, as quais tornam os sujeitos 
mais vulneráveis pelo demarcador de gênero, sexualidade, raça e geração.  

1.2 . pOpULAÇÃO Em SITUAÇÃO DE RUA:                   
DE QUEm ESTAmOS fALANDO?

A atenção dada à população em situação de rua pela agenda pública 
brasileira é recente, quando considerado que as primeiras iniciativas 
de construção da Política Nacional para População em Situação de Rua 
(PNPR) datam de 2006, sendo publicada em dezembro de 2009. No 
entanto, destacamos o papel importante do Estado frente ao reconhe-
cimento das vulnerabilidades, riscos pessoais e sociais vivenciados pela 
população em situação de rua, ao propor uma política intersetorial que 
prevê a inclusão destes públicos em outros programas, projetos e bene-
fícios das políticas públicas de saúde, educação, previdência social, de 
assistência social, trabalho e renda, habitação, moradia, cultura, esporte, 
lazer e segurança alimentar e nutricional.

Vários instrumentos legais foram desenhados para dar conta do cuidado 
e atenção as pessoas em situação de rua. Um dos primeiros passos foi o 
decreto nº 7.053/2009 que institui a Política Nacional para a População 
em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 
Monitoramento que delimitou o seguinte conceito para definir a popu-
lação em situação de rua:

Grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobre-
za extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados 
e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza 
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. (DECRETO Nº 7.053/2009, ART. 1º, 
PARÁGRAFO ÚNICO)..
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Este conceito à época buscou abarcar diferentes aportes teóricos que 
estavam sendo adotados em pesquisas censitárias a partir de 1995, que 
na tentativa de apresentar o perfil da população em situação de rua, con-
cluem que não existia um bloco homogêneo de pessoas em situação de 
rua. (BRASIL, 2011) Mesmo com essa compreensão, não podemos omitir 
que há pontos que a homogeneízam, quando na Pesquisa Nacional sobre 
a População em Situação de Rua, publicada em 2009 pelo Ministério de 
Desenvolvimento Social (MDS), foi identificado que:  

Os resultados da Pesquisa Nacional indicaram uma população 
predominantemente formada por homens (82%), sendo a pro-
porção de negros (67%) neste grupo substancialmente maior 
do que a observada no conjunto da população brasileira (44,6% 
no Censo Demográfico de 2010). Caracterizada, em grande 
parte, como uma população composta por trabalhadores no 
mercado informal (52,6%) que recebiam entre R$ 20,00 e R$ 
80,00 semanais, atuando: como catadores de material reciclá-
vel (27,5%), flanelinhas (14,1%), em setores da construção civil 
(6,3%) e limpeza (4,2%), como carregadores e estivadores (3,1%). 
A grande maioria (47,7%) nunca teve carteira assinada ou não 
trabalhava formalmente há muito tempo. (BRASIL, 2011, p.26).

Ou seja, o perfil desta população representa majoritariamente homens 
e pessoas negras, e são “categorias” que historicamente tem suas vidas 
marcadas por opressões. E, apesar disso, durante a análise dos dados da 
referida pesquisa não foi observado nenhuma problematização no que 
tange a composição de 67% pessoas negras em situação de rua, tam-
pouco que o sexo masculino tem maior representatividade. Inclusive, 
esse dado comprova as sinalizações de Amaro (2005) sobre a relação 
tênue entre as expressões da questão social e a questão étnico-racial 
quando confirma nos indicadores sociais que apontam a desigualdade 
sociorracial no Brasil, muitas vezes nítidas nas altas taxas de desemprego 
e subempregos dos(as) trabalhadores(as) negros(as). Ou até quando 
verificamos as disparidades no âmbito da Seguridade Social, quando 
o(a) trabalhador(a) negro(a), além de conviver diariamente com a inse-
gurança dos mínimos sociais, encontra-se quantitativamente presente 
nas políticas sociais cujo atributo principal é a transferência de renda. 
(BRASIL/MDS, 2013) expressando o seu nível de empobrecimento.
(CORREIA, 2018).
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De acordo com os dados da pesquisa realizada pelo Projeto Axé, em 
parceria com a Universidade Federal da Bahia e o Movimento Nacional 
da População de rua (CARVALHO, SANTANA, PEREIRA & VEZEDEK, 
2017), quase 90% da população em situação de rua é composta por 
pretos(as) e pardos(as). Esse é um dado fundamental que comprova o 
equívoco de se pensar em políticas para a população em situação de rua 
sem considerar a questão étnico-racial. Outro dado que deve ser consi-
derado é em relação à faixa etária, na qual ela é composta: 3% crianças 
de 0 a 11 anos, 6,2% adolescentes entre 12 e 17 anos, 11,9% jovens de 18 
a 25 anos, 59,4% adultos entre 26 e 59 anos e 11,7% idosos a partir de 60 
anos. Quando entramos no debate sobre questões geracionais, se com-
pararmos em termos de porcentagem os números entre jovens e adultos, 
os quais teoricamente estão em idade de reprodução, somam quase 75% 
de pessoas negras que tem chances de constituir famílias em situação de 
rua e perpetuar culturalmente a situação de vulnerabilidade e exclusão. 

Vulnerabilidade não é exatamente o mesmo que pobreza, em-
bora esteja incluído nesta. Esta última refere-se a uma situação 
de carência efetiva, enquanto a vulnerabilidade transcende essa 
condição projetando para o futuro possibilidades de sofrimentos 
por conta de certas deficiências que são detectados no presente. 
(KATZMAN, 2005 p. 04 – tradução nossa).

Assim, não podemos omitir que quando estamos falando da popula-
ção em situação de vulnerabilidade, em especial aquelas em situação 
de rua, é evidente a composição majoritária dos(as) negros(as) e de 
suas famílias. Um grupo que além de conviver diariamente com as 
incertezas para sobreviver, lidam com pré-conceitos, discriminação e 
racismo. Este é um forte legado interseccional das opressões na vida das 
pessoas negras no Brasil. Por isso, uma das estratégias para o enfrenta-
mento dessas sobreposições de opressões pode ser o Terceiro Programa 
Nacional de Direitos Humanos (PNDH 3)2, instituído pelo Decreto nº 
7.037, de 21 de dezembro de 2009, e atualizado pelo Decreto nº 7.177, 
de 12 de maio de 2010 que  previu as seguintes ações para a população 
em situação de rua: i) geração de emprego e renda; ii) enfrentamento 
ao preconceito; iii) garantia de registro civil; iv) acesso a serviços de 
saúde e a atendimento médico; de programas de reinserção; proteção 
contra abusos e exploração sexual; v) prevenção à violência contra esse 

2. Mais informações 
sobre o PNDH 3, vide: 

https://pndh3.sdh.gov.
br/portal/sistema/ 

sobre-o-pndh3

https://pndh3.sdh.gov.br/portal/sistema/sobre-o-pndh3
https://pndh3.sdh.gov.br/portal/sistema/sobre-o-pndh3
https://pndh3.sdh.gov.br/portal/sistema/sobre-o-pndh3
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segmento; capacitação de policiais para o atendimento cidadão e não 
violência em relação à população de rua; vi) punição para policiais 
que cometam violência contra população em situação de rua e vii) 
criação de centros de referência e garantia de serviços de acolhimento 
adequados. (grifos nossos).

Portanto, pensar o corpo que se encontra em situação de rua significa 
ter um olhar voltado para as caraterísticas interseccionais e as dispa-
ridades das identidades políticas e sociais que foram/são construídas 
socialmente. Isso porque é nessa direção que será possível perceber como 
a série de categorias subsumidas determinam exatamente a geração e/
ou perpetuação de desigualdades no país.

1.3 . DIáLOgOS SOBRE CIDADANIA                                    
E pOpULAÇÃO Em SITUAÇÃO DE RUA

A população em situação de rua é um grupo social que carrega subjeti-
vidades que implicam na violação concreta de direitos, principalmente 
do direito à existência. Essa é uma lógica que torna latente a profunda 
desigualdade social brasileira. Essa desigualdade tem cor e gênero quando 
consideramos a primeira pesquisa Nacional sobre a População em 
Situação de Rua, realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
entre os anos de 2007 e 2008. E compreender tal realidade significa 
respeitar e aprofundar o olhar para o significado [...] de que as opres-
sões são múltiplas e complexas, e que não é possível compreender as 
desigualdades quando se analisa uma variável isoladamente. (BIROLI; 
MIGUEL, 2015).

Uma análise focada nas relações desiguais, não pode eliminar o modo 
como as relações de gênero e os racismos configuram a dinâmica da 
sociedade. E, sobretudo, como essas desigualdades violam direitos e 
negam a cidadania a cada sujeito(a) com subjetividades que extrapolam 
a normatividade das relações.  É comum termos como referência que 
os principais motivos que levam a pessoa à situação de rua estão vincu-
lados a problemas com álcool e drogadição, com o desemprego, com a 
quebra e a fragilidade dos vínculos familiares e afetivos, mas é preciso 
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pensar na vontade de ter independência pessoal como um  dos motivos 
que também levam essas pessoas à condição de rua. Nesse sentido, falar 
da população em situação de rua significa pensar sobre estratégias de 
consolidação da cidadania em seu sentido amplo, quando a geração, a 
sexualidade, a religião, a região geográfica, deficiência (física e outras) 
devem ser tomadas como abstrações indispensáveis que representam 
o pleno direito à cidadania, as quais vão além daquelas configurações 
instituídas pelo poder estatal. No campo dos Direitos Humanos, a 
cidadania deve ser pensada a partir de direitos específicos dos membros 
considerando sua autonomia e liberdade dentro da ordem jurídico-po-
lítica.  Em que [...] a cidadania [significa] um princípio de igualdade 
desdobrado em vários direitos, dos quais os direitos sociais aspiram a 
modificar o padrão geral de desigualdade, mesmo sem eliminá-la do 
todo. (VIEIRA, 2004, p. 214-215).

Utilizando como exemplo a comunidade LGBTQIA+, um dos primeiros 
aspectos que possibilita a consolidação dessa cidadania pode estar no 
campo da sexualidade, especialmente no reconhecimento a identidade 
gênero e orientação sexual. Inclusive para esse grupo que vive em situação 
de rua o respeito e o olhar cuidadoso podem significar reconstrução 
existencial. Além disso, pensar nas pessoas em situação de rua, que 
particularmente também compõe a comunidade LGBTQIA+, a atenção 
aos aspectos de acesso e garantia das políticas de segurança pública e 
saúde apresentam outras dimensões de análises, isso porque ambas as 
políticas podem apresentar na sua dinâmica de “urgência” e “emergência”, 
a discriminação e pré-conceito fundamentados nas construções sociais 
de gênero, sexualidade e racismo. Em primeiro lugar levantamos essas 
reflexões porque identidade de gênero pode estar fora da definição do 
padrão heteronormativo do sexo biológico e da cisnormatividade con-
temporânea. Em segundo, no campo da orientação sexual que os(as) 
expõem à rejeição e censura, por não fazerem parte do grupo cishete-
ronormativo da atração afetiva e sexual. Sobretudo, devido a ideologia 
expressa no binarismo de gênero construída sob a ideia de que homens e 
mulheres são radicalmente diferentes e que esta diferenciação se espraia 
nos corpos biológicos, sendo imutável e inquestionável. (CFESS, 2016). 
Além disso, pelo racismo que oprime e violenta a população negra 
independente da classe social. 



37

MÓDULO I . GÊNERO, SEXUALIDADE, RAÇA E INTERSECCIONALIDADES

Esse é apenas um dos diálogos que precisamos pensar quando estamos 
falando de cidadania e população em situação de rua. Inclusive, é suges-
tivo pensar sobre a educação, pois aqui não há pretensão de analisar o 
panorama educacional brasileiro, mas o próprio sistema educacional, 
em sua institucionalidade, já é por si só excludente, e quando direcio-
nados para grupos que historicamente convivem com a marginalidade 
dos acessos, o processo de exclusão é recheado por outras formas de 
subjulgamentos. 

No mais, a proposta é pensar o passo para a construção de cidadania a 
partir do respeito às individualidades, as trajetórias de vidas, aos projetos 
individuais e etc. É por isso que refletir sobre o trabalho, o convívio, 
com esse grupo exige a compreensão de que as categorias de análises 
como pobreza, exclusão, desigualdade social, subalternidade, opressões, 
cidadania, direitos sociopolíticos e subjetividades são indispensáveis e 
precisam ser tratadas de forma interseccional. Mas, é necessário, sobre-
tudo, perceber que não há uma normatividade nas relações, nas vivências 
e experiências, ou seja, não há receitas e caminhos pré-estabelecidos 
para construção de vínculos com a população em situação de rua. 

1.4 . fAmíLIA: LUgAR ESSENCIAL                                       
E pRIVILEgIADO pARA O DESENVOLVImENTO    
INTEgRAL DOS INDIVíDUOS? 

O conceito de família na Constituição Federal de 1988 abrange diversas 
composições como: a união estável entre o homem e a mulher, e como 
entidade familiar, a comunidade formada por qualquer um dos pais e 
seus descendentes. Para a Política Nacional de Assistência Social - PNAS 
(2004) independente dos modelos que a conformam, a família é a media-
dora entre as relações dos sujeitos com a coletividade, delimitados pelos 
deslocamentos entre o público e o privado, e que consequentemente 
gera modos comunitários de vivências. Mas, é impossível desconsiderar 
que em alguns momentos, a família se caracteriza como um espaço de 
contradições permeadas por conflitos, ancorados por desigualdades, 
contudo que pode ter um papel fundamental na proteção social.
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Somente a partir da Constituição Federal de 1988, da LOAS, 
da PNAS/2004 e da NOB/SUAS/2005 que a assistência social 
“legalmente” passa a figurar no campo do direito enquanto 
política social. E enquanto política social, a assistência social 
no seu modelo protetivo elege a família para a centralidade 
das suas ações, objetivando a potencialização da mesma para 
a sua sustentabilidade e concretização dos direitos dos seus 
membros. Conforme preconizado na NOB/SUAS/2005 (p.90): 
A família deve ser apoiada e ter acesso a condições para res-
ponder ao seu papel no sustento, na guarda e na educação de 
suas crianças e adolescentes, bem como na proteção de seus 
idosos e portadores de deficiência. (CASTILHO e CARLOTO, 
2010, p. 17, grifos nossos).

Apesar dessa função institucionalizada da família, não se pode esquecer 
que as relações familiares causam dor e sofrimento às pessoas, pois é 
também nesse contexto que o convívio se torna complexo por congre-
gar trajetórias individuais. O resultado muitas vezes dessa realidade é 
arranjos diversificados, fragilizados e/ou rompidos porque os indivíduos 
transgridem regras/ normativas familiares.  Além disso, é muito comum 
que os conflitos se aflorem pela dinâmica de gênero, principalmente pelo 
engessamento dos papéis sociais que historicamente são definidos com 
base ideológica no patriarcado. 

Uma problematização importante é trazida pelos estudos de Sunkel 
(2006) apud Castilho e Carloto (2010) que nos mostra a permanência 
do familismo nas políticas sociais da América Latina, principalmente a 
partir dos anos 1990, devido às diversidades de composições nas famílias. 
O familismo é entendido como um modelo de proteção que sobrecar-
rega a mulher, pois corrobora o modelo tradicional de família, mesmo 
considerando as alterações dos modelos de família a partir da díade: 
homem provedor e mulher dona-de-casa, há uma tendência crescente 
das famílias chefiadas por mulheres que além de assumir a função eco-
nômica de manutenção dos lares, permanecem com a responsabilidade 
do lar e do cuidado educacional e afetivo.  

E a responsabilização da família na proteção social, especial-
mente a demandatária da assistência social, sobrecarrega a 
mulher, à medida que a mesma além da necessária inserção 
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no mercado de trabalho, deve dar conta das tarefas domésticas 
e dos cuidados dos membros mais fragilizados, sem o devido 
suporte público. (CASTILHO e CARLOTO, 2010, p. 20).

Nesse sentido, falar sobre política social com centralidade na família 
exige a apreensão destas e de outras “complexidades” que enxerguem o 
caráter oculto dos diferentes arranjos e rearranjos familiares, inclusive 
das famílias que estão e foram constituídas nas ruas, as quais muitas 
vezes fogem de todas as configurações familiares que vivem na normati-
vidade dos valores morais históricos. Isso porque a família para pessoas 
em situação de rua pode ser aquele grupo que convive diariamente no 
mesmo espaço público e que pode ser liderada por mulheres, homens, 
transgênero, travestis e toda a comunidade LGBTQIA+.

Por isso, Costa (2017) em sua pesquisa buscou compreender a discussão 
das relações étnico-raciais e de gênero no interior do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS), a partir da análise do desenho institucional 
desta política e do Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), 
também utilizou de pesquisa qualitativa com os profissionais da área 
- assistentes sociais e psicólogos(as). O objetivo foi entender sobre os 
limites da transversalidade, a recusa da perspectiva racial pelos(as) pro-
fissionais em detrimento da “igualdade” e da reprodução de hierarquias 
de gênero nas famílias assistidas, bem como na sociedade. A autora nos 
diz que ao analisar os documentos que orientam o SUAS e o CRAS ao 
tratar da dimensão étnico-racial e de gênero estes não consideram tais 
questões (raça e gênero) como dimensões centrais, há um certo distan-
ciamento quanto a percepção destas relações, apontando a proposta de 
transversalidade de forma perene, mesmo sendo uma das premissas da 
Secretaria de Políticas para a Mulher (SPM) e da Secretaria de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) a transversalidade da questão 
étnico-racial e de gênero. 

A partir de 2013, por orientação do Governo Federal brasileiro se tor-
nou obrigatório o uso do Prontuário SUAS para os(as) profissionais da 
assistência social. A proposta pautou-se na unificação dos modelos e 
questionários adotados pelos(as) profissionais. Costa (2017) denuncia 
que o documento produzido pelo ministério não possui o quesito raça/
cor como questionamento aos usuários. O documento apresenta a pos-
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sibilidade de assinalar a sua família de pertença caso seja oriundo(a) 
de algum grupo tradicional: indígenas, remanescentes de quilombo e 
ciganos. A categoria “família negra” não aparece no prontuário.

Outro ponto no Prontuário diz respeito à uma questão que afere 
se alguém da família já sofreu algum tipo de discriminação ou 
foi vítima de ameaças em sua comunidade. Pergunta aberta 
ao que a possibilidade de se associar este aspecto a discrimi-
nações de gênero e/ou de raça passam ao largo, como os(as) 
profissionais indicaram. (COSTA, 2017. p. 235).

A autora ainda cita que embora seja orientado que o CadÚnico, que 
contém o dado raça/cor seja anexado ao prontuário, ainda não é uma rea-
lidade dos municípios brasileiros. No que se refere aos(as) profissionais,

Algumas informações importantes sobre o quesito raça/cor 
puderam ser apreendidas junto aos profissionais, a saber: 1) 
a resistência dos (as) assistentes sociais e psicólogos (as) em 
realizar tal pergunta aos usuários (as), identificando-a majori-
tariamente como uma espécie de “ofensa” ou efetiva “discrimi-
nação” racial; 2) o preenchimento deste quesito pelo (a) próprio 
(a) profissional sem perguntá-lo ao usuário (a), ou nas palavras 
de um(a) entrevistado (a) “a gente não pergunta, a gente analisa” 
(Profissional do CRAS); 3) quando se consulta o (a)  usuário (a) 
sobre o quesito raça/cor, alguns profissionais identificam a 
dificuldade deste público em se autoidentificar, respondendo 
com sorrisos, relativo constrangimento ou mesmo “tirando” 
dúvidas com os (as) profissionais. (COSTA, 2017. p. 236).

Essa reflexão é essencial quando se trata de famílias e suas diversidades. 
Isso principalmente quando esse mundo diverso é identificado pelos(as) 
operadores(as) dos serviços de proteção social que estão direcionados 
às pessoas que utilizam o espaço das ruas como moradia e meio de 
sobrevivência. E o fato de estar na rua, lidando com outras privações 
e sofrimentos não descaracteriza a possibilidade de algumas pessoas 
encontrarem afeto, e construir laços familiares, uma vez que a família 
só é lugar essencial e privilegiado para o desenvolvimento integral dos 
indivíduos quando acompanhados de respeito às subjetividades.  
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1.5 . TIpIfICAÇÃO NACIONAL DE SERVIÇOS 
SOCIOASSISTENCIAIS: ONDE SITUAR A pOpULAÇÃO 
Em SITUAÇÃO DE RUA E SUAS fAmíLIAS?

A população em situação de rua pode ser atendida em diversos serviços 
presentes na tipificação, contudo o Serviço Especializado para pessoas 
em situação de rua está tipificado na Proteção Social Especial de Média 
Complexidade.

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, 2014, p. 40).

Além de contribuir para a construção de novos projetos e trajetórias de 
vida, respeitando suas escolhas e suas especificidades, os objetivos estão 
vinculados a possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; 
contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as 
escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento; contribuir 
para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população 
em situação de rua; promover ações para a reinserção familiar e/ou 
comunitária (BRASIL, 2014, p. 40).  Nesse sentido, a oferta do trabalho 
social com pessoas em situação de rua e suas famílias perpassam por 
ofertas de ações que devem estar de acordo com a demanda dos usuá-
rios, a orientação individual e/ou grupal caso seja necessário. Todos os 
encaminhamentos à serviços da rede socioassistencial e/ou às demais 
políticas públicas devem ser pensados como estratégias que possam 
contribuir para a construção da autonomia, inserção social, dentro dos 
limites dos desejos do indivíduo e proteção às situações de violência.

As seguranças afiançadas ao segmento da população em situação de 
rua são: 

Segurança de Acolhida: - Ser acolhido nos serviços em condi-
ções de dignidade; - Ter reparados ou minimizados os danos por 
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vivências de violências e abusos; - Ter sua identidade, integri-
dade e história de vida preservadas; - Ter acesso à alimentação 
em padrões nutricionais adequados. Segurança de convívio 
ou vivência familiar, comunitária e social: - Ter assegurado 
o convívio familiar e/ou comunitário. - Ter acesso a serviços 
socioassistenciais e das demais políticas públicas setoriais, 
conforme necessidades. Segurança de desenvolvimento de 
autonomia individual, familiar e social: - Ter vivência pauta-
da pelo respeito a si próprio e aos outros, fundamentadas em 
princípios éticos de justiça e cidadania; - Construir projetos 
pessoais e sociais e desenvolver a autoestima; - Ter acesso à 
documentação civil; - Alcançar autonomia e condições de bem 
estar; - Ser ouvido para expressar necessidades, interesses e 
possibilidades; - Ter acesso a serviços do sistema de proteção 
social e indicação de acesso a benefícios sociais e programas 
de transferência de renda; - Ser informado sobre direitos e como 
acessá-los; - Ter acesso a políticas públicas setoriais; - Fortalecer 
o convívio social e comunitário. (BRASIL, 2014, p. 41).

É buscando atender aos objetivos e as seguranças para população em 
situação de rua que o serviço especializado tem com um dos eixos o 
trabalho social: 

• Acolhida; escuta; estudo social, diagnóstico socioeconômico; infor-
mação, comunicação e defesa de direitos;

• Referência e contra referência; orientação e suporte para acesso à 
documentação pessoal, orientação e encaminhamentos para a rede 
de serviços locais;

• Articulação da rede de serviços socioassistenciais; articulação com 
outros serviços de políticas públicas setoriais, articulação interinsti-
tucional, como os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos;

• Mobilização da família extensa ou ampliada, mobilização e fortale-
cimento do convívio e de redes sociais de apoio, mobilização para 
o exercício da cidadania;

• Articulação com órgãos de capacidade e preparação para o trabalho;
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• Estímulo ao convívio familiar, grupal e social; e

• Elaboração de relatórios e prontuários.

A rede socioassistencial possui como unidades de referência ao 
atendimento à população em situação de rua e suas famílias o Centro 
de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) e o 
Centro de Referência Especializado para População em Situação de 
Rua (CENTRO POP).  Os dois equipamentos funcionam de forma 
articulada, sendo que: 

CENTRO DE REfERêNCIA ESpECIALIZADO                   
DE ASSISTêNCIA SOCIAL (CREAS)

O CREAS é responsável pelo acompanhamento especializado, buscando 
prevenir o adensamento das situações de risco pessoal e social, bem 
como possibilitar a construção do processo de saída das ruas quando 
for desejo do indivíduo, através das intervenções em rede e o ingresso 
aos benefícios socioassistenciais.

CENTRO DE REfERêNCIA ESpECIALIZADO pARA 
pOpULAÇÃO Em SITUAÇÃO DE RUA (CENTRO pOp)

O CENTRO POP é exclusivo para a População em Situação de Rua, 
devendo ofertar obrigatoriamente, o Serviço Especializado Para Pessoas 
em Situação de Rua. Além disso, o CENTRO POP, deve seguir as etapas 
de planejamento, identificação de pessoas em situação de rua, até sua 
inclusão no CadÚnico para programas sociais do Governo Federal.

Além desses equipamentos, o Serviço Especializado em Abordagem 
Social constitui-se como um canal de identificação de situação de risco 
pessoal e social que podem, em determinadas situações associar ao 
uso abusivo ou dependência de drogas. Esse serviço deve minimante 
garantir as necessidades imediatas dos indivíduos e famílias em situ-
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ação de rua, buscando promover o acesso à rede de serviços socioas-
sistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da garantia 
de direitos. Importante destacar que as formas de acesso ao Serviço 
Especializado para Pessoas em Situação de Rua se dão mediante aos 
encaminhamentos do CENTRO POP, das demais políticas públicas 
setoriais, de outros serviços socioassistenciais, de órgãos do Sistema de 
Garantia de Direitos, além da demanda espontânea.  Um dos serviços 
setoriais que pode identificar, acompanhar e atender  população em 
situação de rua, é o  “Consultório na Rua”, o qual foi instituído pela 
Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), faz parte do componente 
da atenção básica da Rede de Atenção Psicossocial, e busca atuar junto 
as diferentes demandas e necessidades de saúde da população em situ-
ação de rua,  através também de  busca ativa e cuidado aos usuários 
de álcool, crack e outras drogas.

O Serviço da Proteção Social Especial – Alta Complexidade, pode ser 
um dos direcionamentos escolhidos no trabalho com os indivíduos em 
situação de rua, assim:

• Serviço de Acolhimento Institucional para jovens, adultos, idosos e 
famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobre-
vivência: acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, desti-
nado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos 
ou fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A organização 
do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às 
tradições e à diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/
etnia, religião, gênero e orientação sexual;

• Serviço de Acolhimento Institucional para crianças e adolescentes: 
acolhimento provisório e excepcional para crianças e adolescentes 
de ambos os sexos, inclusive crianças e adolescentes com deficiên-
cia, sob medida de proteção (Art. 98 do Estatuto da Criança e do 
Adolescente) e em situação de risco pessoal e social, cujas famílias 
ou responsáveis encontrem-se temporariamente impossibilitados 
de cumprir sua função de cuidado e proteção.

As unidades são divididas da seguinte forma: para crianças, adolescentes 
e idosos/as tem as Casa-Lar e Abrigo Institucional; para adultos e famílias 
é possível os abrigos institucionais e casas de passagem; para mulheres 
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em situação de violência é oferecido abrigo institucional; e para jovens 
e adultos com deficiência as residências inclusivas. 

Apesar da tipificação para pessoas em situação de rua estar na Proteção 
Social Especial de Média Complexidade, a qual tem suas regras e nor-
mas deliberadas pela política, é preciso refletir que as classificações e 
direcionamentos vinculados ao princípio do respeito às subjetividades 
que estão demarcadas pelas questões de gênero, sexualidades e gerações.  

1.6 . CONSIDERAÇõES fINAIS 

Não tivemos a pretensão de esgotar as discussões sobre população em 
situação de rua, até porque as pessoas apresentam características próprias 
e, sobretudo, particularidades que não nos permite finalizar as abstrações. 
Nosso maior objetivo foi trazer problematizações que nos permitisse 
repensar o nosso cotidiano profissional para além dos fundamentados e 
conceitos científicos e/ou normativos das políticas sociais. Esse caminho 
deve ser construído através de uma atitude profissional que inquieta a 
lógica do imediatismo, apresenta respeito à identidade de cada um(a) 
e dialoga com a realidade das pessoas.

Cada corpo em situação de rua expressa às consequências de algum 
instrumento ideológico de dominação, isso mesmo aqueles que estão 
por vontade própria na rua, pois essa vontade pode ter sido provocada 
pelo cárcere da sua liberdade. E apesar de algumas vezes, o morar na 
rua seja uma decisão do sujeito, essa não é uma condição fácil de lidar, 
existe uma série de questões que são vivenciadas diariamente trazendo 
dor e sofrimento, entre elas: violência, falta de alimentação e higiene. 
Além disso, não devemos esquecer que as ruas “conformam um espaço 
urbano desigual e segregado” (CARVALHO; PEREIRA, 2014, p. 57), 
que é um espaço de reproduções ideológicas, violências e opressões, 
mas também pode ser um ambiente de afetividade. 

Nesse sentido, refletir sobre a tipificação das pessoas em situação 
de rua e suas famílias permite compreendermos que o processo de 
institucionalização das políticas pode estar direcionada às ações de 
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formalização e enquadramento homogeneizado dos(as) assistidos(as), 
isso mesmo quando nos processos de institucionalização do sujeito ser 
possível  minimamente respeitar as questões de gênero e geracionais. 
Mas, ainda sim o principal desafio dos(as) profissionais atuantes na 
rede socioassistencial é criar estratégias cotidianas que possibilitem a 
construção de um novo olhar e ações de cidadania a partir dos marcadores 
de gênero, sexualidades, raça e classe, uma vez que o engessamento 
da política e a situação de controle gerencial podem homogeneizar os 
indivíduos e suas famílias.  

Assim, uma das maiores “ferramentas” metodológicas para mudanças 
nas práticas profissionais é a interseccionalidade. Ela, ao remeter à trans-
disciplinaridade, possibilita apreensão da complexidade das identidades 
e das desigualdades sociais através de uma abordagem interligada. Ao 
ser vista como uma das formas de combater as opressões múltiplas, a 
interseccionalidade pode ser um caminho político que busca transformar 
as tendências determinadas por questões estruturais que historicamente 
encaminham a população negra à situação de vulnerabilidade e exclu-
são.  Esse é um desafio que perpassa pela compreensão das trajetórias 
individuais para a construção de autonomia e do protagonismo nos 
territórios considerando o projeto de vida do sujeito. 

E por isso é importante lembrar: 

Nós estamos aqui para poder dizer que não adianta, de maneira 
nenhuma, estar discutindo a população em situação de rua dentro 
de escritórios, atrás de uma mesa, no ar condicionado. Tem que 
ir para a rua nos escutar. Por isso que nós dizemos sempre que 

nada pode ser dito de nós sem nós (Maria Lúcia Pereira).3

1.7 . pONTOS pARA REfLExÃO

• Qual o corpo em situação de rua?

• Eu percebo que o(a) assistido(a) sofre racismo ao caminhar pelas 
ruas? 

3. Entrevista ao G1 no 
dia 13 de junho de 2017, 

matéria intitulada 
“Sem número oficial, 

população em situação 
de rua luta por direitos: 

se não existe con-
tagem, não existem 

pessoas”.
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• Eu consigo enxergar que as violações de direitos dos(as) usuários(as) 
estão vinculadas a sua identidade de gênero?

• Na ficha cadastral o que está em mais evidência, o nome civil ou 
social?

• As Políticas Públicas consideram as subjetividades dessa População? 

• É possível garantir mediação entre raça, gênero e vulnerabilidade 
social para além do “campo cor” dos formulários?  

• Os encaminhamentos e acesso aos direitos socioassistenciais, a 
mobilização e participação social tem respeitado a lógica da terri-
torialização para segurança integral do sujeito?

1.8 . DICAS DE fILmES, SÉRIES E DOCUmENTáRIOS

• Quando a casa é a rua (2012). Direção: Theresa Jessouroun            
(Documentário / Brasil);

• Hoje eu quero voltar sozinho (2014). Direção: Daniel Ribeiro;

• Meninos não choram (2009). Direção: Kimberly Peirce;

• Viver Sem Endereço (2014). Direção: Paul Bettany                                             
https://filmow.com/viver-sem-endereco-t92427/;

• À Procura da Felicidade (2006). Direção: Gabriele Muccino                                          
https://filmow.com/a-procura-da-felicidade-t16/;

• Travesseiro de Pedra (1985). Direção: George Schaefer                                                        
https://filmow.com/travesseiro-de-pedra-t42808/;

• Olhos que condenam (2019). Direção: Ava DuVernay                                                  
(Disponível na Netflix);
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• What Happened, Miss Simone? (2015). Direção: Liz Garbus                  
(Disponível na Netflix);

• Corra!  (2017). Direção: Jordan Peele                                          
(Disponível o Youtube);

• O Mordomo da Casa Branca (2013). Direção: Lee Daniels; 

• Libertem Angela Davis (2012). Direção: Shola Lynch;

• Mandela- o caminho para liberdade (2016). Direção: Justin 
Chadwick;

• A 13ª Emenda (2016). Direção: Ava DuVernay                                                                     
(Disponível na Netflix); 

• Histórias Cruzadas (2011). Direção: Tate Taylor.
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reforma psiquiátrica antimanicomial
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                     QUE TAMBÉM FAZEM O USO DE DROGAS

Produzir reflexões sobre a atenção às pessoas em situação de 
rua que também fazem o uso de drogas, a partir da perspectiva da 
Reforma Psiquiátrica Antimanicomial e da Redução de Danos.

Tema

A necropolítica e a “Guerra às drogas” 
no Brasil.

O cuidado orientado pelos princípios                 
da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial 
Brasileira e da Redução de Danos.

A política de saúde mental                                     
e de álcool e outras drogas no Brasil.

Carga 
Horária CrédiTo

OBJETIVO

CONTEÚDOS 1

1. Esta tabela foi criada 
para que cada instrutor(a) 
possa organizar a car-
ga horária e créditos 
de acordo com a sua 
necessidade.
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Faísca anda pelas ruas do Pelourinho, conhece cada canto, cada 
pedra, cada desvio, cada viela… desde criança, vive por lá. ‘Se 
pá’, faz uns ‘corres’. ‘Se pá, dá no pé’. Jovem, negro, saiu de casa 
cedo, aos 10 anos, quando começou a usar cola… trabalhava 
como engraxate de sapatos, rodava da feira de São Joaquim até 
o Pelourinho. Era o mais velho de uma prole de 7 filhos(as). Seu 
pai era alcoolista, batia muito em sua mãe e abusava dele e de 
suas irmãs. Aos 14 anos, soube que seu pai havia falecido por 
conta de uma cirrose, mas não compareceu ao seu enterro. Aos 
16, perde também a sua mãe de tuberculose, deixando marcas 
de abandono e solidão. Mas não havia tempo para pensar na sua 
história, não havia tempo… Conhecido por toda parte do Centro 
Histórico, Faísca circulava de um lado ao outro: pedindo, fazendo 
‘bico’, guardando carro, tentando sobreviver... Era constantemente 
violentado... Ainda com 16 anos, começa a fazer uso abusivo de 
crack e vai encontrando cada vez mais pedras no caminho… 
Faísca também era poeta, também era músico, também era 
professor, mas em tempos de pólvoras, não dá para ver Faíscas, 
só explosão… Em uma certa noite, Faísca recebe duas balas 
achadas… E até hoje todos se perguntam: quem matou Faísca?

Faísca é um personagem baseado em muitas histórias reais… A pergunta 
sobre quem matou Faísca não tem uma resposta tão óbvia. Não é suficiente 
dizer que foi o tráfico. Nem que foi a polícia. Ele morre aos poucos, com 
o descaso, com a ausência do Estado, com a desigualdade, o racismo, as 
violências… Pessoas como Faísca morrem dentro de um contexto em que 
o projeto político histórico é de extermínio do povo negro. Diante desse 
cenário, o objetivo desse texto é produzir reflexões sobre a atenção às 
pessoas em situação de rua que também fazem o uso de drogas, a partir 
da perspectiva da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial e da Redução 
de Danos. Para tal, será realizada uma contextualização sobre a “Guerra 
às drogas” no Brasil e sua relação com a necropolítica.

2.1 . A NECROpOLíTICA E A                                        
“gUERRA àS DROgAS” NO BRASIL

Apesar de vivenciarmos atualmente uma hegemônica “guerra às drogas”, 
o uso de substâncias que produzem alteração de consciência é verificado 
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desde a Pré-história, em diversas culturas. (MARTINS & MACRAE, 
2010). A partir de evidências históricas, pode-se dizer que o uso de drogas 
é uma prática que acompanha a história da humanidade, assumindo, 
assim, diversos significados. (MACRAE & MARTINS, 2010; TRAD, 
2009). Antes do século XX, as drogas não eram vistas como um problema 
e a regulação de seu uso era basicamente através dos controles sociais 
informais e do autocontrole. Porém, no início da “sociedade urbano-
industrial, a medicina científica moderna, enquanto instituição social, e 
o Estado se firmaram como instâncias máximas no controle das drogas 
e dos usuários”. (MACRAE & MARTINS, 2010; TRAD, 2009).

Neste momento, ao considerar as drogas como um problema a ser 
erradicado, fala-se mais dos aspectos socioculturais da contemporaneidade 
do que de uma natureza intrínseca às substâncias. (MARTINS & 
MACRAE, 2010). Assim, ao associar um determinado grupo a um 
crime, o controle social é exercido de forma disfarçada, com a justificativa 
de estar aplicando a lei; “inventou-se um crime e novos criminosos”. 
(RODRIGUES, 2008, p. 94).

Segundo Eduardo Ribeiro (2019),

A guerra às drogas serve às elites em diversos territórios ao redor 
do mundo para atualizar práticas históricas de violência, de 
controle e punição a populações subalternizadas. São extensões 
de sofisticados mecanismos de perpetuação das diferenças 
e hierarquias sociorraciais oriundos do colonialismo e da 
escravidão (n.p).

A história da escravização do povo negro no curso do Atlântico, marcou e 
marca muitas vidas. A noção de desigualdade social no Brasil tem negado 
a existência do racismo e das suas formas de construir desumanidades, 
produzindo características que levam a população negra à morte. Ela 
consolida um programa biopolítico de soberania, um fazer-morrer com 
formas variadas. 

Desautorizado de sua vida e desqualificado de seu saber, o negro, “na 
ordem da modernidade, o único de todos os humanos cuja carne foi 
transformada em coisa e o espírito em mercadoria” (MBEMBE, 2019, 
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p.48), tem produzido discursos sobre si como estratégia de sobrevivência, 
materializando formas de resistência, mesmo quando há ameaças 
constantes à sua existência. É no momento quando a pessoa negra 
responde sobre quem é que a ordem dominante passa a ser confrontada. 
No curso da história do ocidente, identificamos, no período do século 
XVIII, a entrada em variações de discursos de verdade como biopolítica: 

Acerca da natureza, da especificidade e das formas de vida, 
das qualidades, traços, e características dos seres humanos, 
de populações inteiras diferenciadas em termos de espécies, 
gênero ou raça e classificadas ao longo de uma linha vertical. 
(MBEMBE, 2018, p.68).

Esses discursos de verdade, tornam-se uma proposição soberana, que 
se “expressa predominantemente como o direito de matar” (MBEMBE, 
2019, p.16) e se articula com a noção de fazer-justiça, que na via de seu 
poder, autoriza a morte, assim como autoriza os meios pela qual a vida 
se fará. Faísca se articula ora com as substâncias psicoativas, ora com o 
jeito de se conectar com as regras da rua: inventando poesia, roubando, 
criando formas de trabalho, dormindo, escapando por vezes dessa 
soberania. O que está em relação na vida das Pessoas em Situação de 
Rua (PSR), não é uma “forma determinada”, nem “regras coercitivas”, 
mas uma força vinda de:

regras facultativas 2 que produzem a existência como obra de 
arte, regras ao mesmo tempo éticas e estéticas que constituem 
modos de existência ou estilos de vida (mesmo o suicídio faz 
parte delas). (DELEUZE, 2013, p. 127).

Isso significa uma forma de sobreviver, a expressão máxima de uma 
vontade de potência, como nos diria Nietzsche (2009, p.38), a invenção 
de novas “possibilidades de vida”. Porém, a vontade de limpeza do Estado 
hegemônico, racista e punitivista aciona não só jeitos de aniquilar os 
corpos, mas de interromper as falas, os gestos, a cena provedora de 
resistência. Segundo Mbembe (2019), esta política de guerra que produz 
escravizados a todo instante gera a perda de três preceitos: “perda de um 
‘lar’, perda de direitos sobre seu corpo e perda de estatuto político” (p.27).

2. Marcação                 
dos autores.
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No Brasil, ao olhar os índices de encarceramento, é possível verificar 
rapidamente esse projeto de morte do Estado. Segundo o Levantamento 
Nacional de Informações Penitenciárias (2016), a população prisional 
do país cresceu 707% entre 1990 e 2016. Sendo que, em 2016, do total 
de pessoas encarceradas, 64% eram negras e, entre os crimes que 
motivaram o aprisionamento dessas pessoas, o tráfico foi o de maior 
incidência, representando 26% dos registros entre os homens e 62% entre 
as mulheres. Para Eduardo Ribeiro, “esses elementos são aqui importantes 
para entendermos que o início da cruzada contra as drogas, e os seus 
efeitos práticos na vida do povo brasileiro, tem conexões históricas com 
o racismo brasileiro (n.p)”.

2.2 . A pOLíTICA DE SAúDE mENTAL                             
E DE áLCOOL E OUTRAS DROgAS NO BRASIL

No Brasil, a estrutura manicomial é consolidada na Era Vargas (1930-1945). 
Para Basaglia (2010), os manicômios possuem um papel de controle social 
muito evidente, demonstrando a não-objetividade e a influência política 
do saber científico e o mandato social dos profissionais na função “de 
separação e de sequestro de problemas e conflitos sociais” (p. 241). Assim, 
eram encaminhados para os manicômios todos(as) os(as) indesejáveis.

A partir da década de 1990 e do movimento de redemocratização do 
país, discursos novos e contrários ao modelo manicomial ganham força, 
iniciando o processo da Reforma Psiquiátrica Antimanicomial. Trata-se 
de um movimento orientado fundamentalmente pela construção da 
cidadania dos usuários, devendo, assim, atuar no sentido oposto à 
exclusão. (TENÓRIO, 2002). Em 2001, com a instituição da Lei nº 10.216, 
a assistência passa a ser realizada em serviços abertos, com atuação 
territorial, “ampliando o espectro das contradições para o âmbito do 
tecido social, terreno do qual ele nunca deveria ter sido deslocado”. 
(SILVA, 2012, p. 50).

A inserção da área de álcool e outras drogas na rede pública, mais 
especificamente no campo da saúde mental, não foi imediata. Após 
quinze anos de existência do SUS, em 2003, o Ministério da Saúde 
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reconheceu que os comprometimentos associados ao consumo de álcool 
e outras drogas se constituíam em graves problemas de saúde pública e 
que podia ser constatado um atraso do SUS em relação à assunção de 
responsabilidade pelo enfrentamento desses problemas. (MACHADO, 
2006, p. 59). Diante disso, é criada a Política de Atenção Integral a 
Usuários de Álcool e outras Drogas. Sobre essa política, Flach (2010) 
afirma que:

Pode ser considerado um marco político que rompe com as 
propostas reducionistas e focadas na abstinência ao conceber o 
consumo de drogas na sociedade como um fenômeno complexo 
que não pode ser objeto apenas das intervenções psiquiátricas 
e jurídicas, e exige a construção de respostas intersetoriais e a 
participação da sociedade (p.17).

Verifica-se, assim, que a questão do consumo de substâncias psicoativas 
(SPA) começa a ter um olhar mais voltado para a promoção da saúde, 
sendo definida a Redução de Danos (RD) como orientadora da prática 
dos serviços da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). (ALVES, 2009; 
FLACH, 2010; TRAD, 2010). Como uma alternativa ao modelo de 
atenção baseado unicamente na abstinência e nas medidas repressivas 
e de criminalização, a redução de danos respeita o direito de escolha 
do usuário, sem exigir a eliminação ou até mesmo a diminuição do 
uso. (ALVES, 2009; ANDRADE, 2004). Assim, os usuários de drogas 
são vistos como “cidadãos de direitos, e não devem perder seus direitos 
por fazer uso de SPAs ilícitas”. (SANTOS & MALHEIRO, 2010, p.50).

No entanto, apesar da implantação e ampliação da RD nos espaços 
institucionais ter sido notoriamente um avanço para as políticas públicas 
brasileiras de saúde, a realidade do Brasil está muito longe de ser o ideal. 
A Reforma Psiquiátrica Brasileira vem sofrendo muitos retrocessos, e 
no âmbito da política sobre drogas estão sendo muito avassaladores. 
(TRANQUILLI, 2017). Recentemente, o atual presidente do Brasil, Jair 
Bolsonaro, sancionou a Lei nº 13.840/2019 que permite a internação 
involuntária de pessoas que usam drogas sem precisar de autorização 
judicial, na contramão das tendências internacionais e dos direitos 
humanos. Tal medida já estava prevista pela Lei nº 10.216/2001, mas o 
governo criou medidas para que o processo de internação ocorra mais 
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facilmente.

Em nome do “bem”, da “saúde” e da “paz civil”, o Estado defende uma 
lei que retira a dignidade dos usuários com um desumano propósito 
de exercer maior controle social de parcelas específicas da população, 
agindo de forma similar aos estados totalitários. Muda-se a justificativa, 
o modo, mas o foco é o mesmo: buscar estratégias para manter à margem 
os já marginalizados. (RODRIGUES, 2008).

Segundo Dartiu Xavier (2013), estudos demonstram que a eficácia de 
tratamentos de natureza compulsória é de 2%. Ou seja, “não existe de 
fato nenhuma pretensão em longo prazo de inclusão, recuperação ou 
tratamento”. (ASSUNÇÃO, 2015, p. 281). Diante disso, Mattos (2016) 
fala que

É óbvio que a internação forçada não faz ninguém largar nada, seja 
vício, desespero ou mal de amor. (...) internar compulsoriamente 
não é solução para vida, a gente insiste que há outra saída. Tem 
que haver uma saída. Temos que construir uma saída desse 
modelo em ruínas e ainda tão forte e desafiador (p. 69).

A internação compulsória segue a lógica da razão soberana branca em 
um contexto no qual tudo que foge aos padrões de “beleza, limpeza 
e ordem” (FREUD, 2011) da cultura ocidental, se constrói um terror 
entorno de algumas formas de existências, capaz de:

Converter numa forma de marcar a aberração no corpo político, 
e a política é lida tanto como a força móvel da razão quanto 
como a tentativa errática de criar um espaço em que o “erro” 
seria minimizado, a verdade, reforçada, e o inimigo eliminado. 
(MBEMBE, 2018, p23).

Há necessidades complexas que envolvem retomar a história do país, 
dos Estados, das cidades, bairros e ruas onde os dispositivos de saúde 
estão lotados, para que, assim, evitemos ao máximo estar medindo o 
sujeito a partir de nossa “régua e compasso”, podendo muitas vezes 
exercer práticas de controle sobre um outro, que no curso da história 
foi escravizado, patologizado e aprisionado nas amarras de um destino 
escrito por mãos brancas e autocratas.
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2.3 . O CUIDADO ORIENTADO pELOS pRINCípIOS 
DA REfORmA pSIQUIáTRICA ANTImANICOmIAL 
BRASILEIRA E DA REDUÇÃO DE DANOS

A lógica manicomial ainda é hegemônica na nossa cultura e a construção 
de um cuidado orientado pelos princípios da Reforma Psiquiátrica 
Antimanicomial e da Redução de Danos é um processo muito desafiante. 
Yasui (2010) aponta que o estabelecimento de novos princípios, as 
mudanças na lei e a implementação de serviços substitutivos não garantem 
uma mudança na prática, nos modos de funcionamento dos serviços. 
Observa-se frequentemente, por exemplo, profissionais dos serviços da 
rede substitutiva encaminharem usuários para os hospitais psiquiátricos 
e as comunidades terapêuticas. Para Tranquilli (2017, p. 65), “a crise 
parece ser uma protagonista nos discursos que propõem as intervenções 
manicomiais”. É nos momentos de crise, quando não sabemos o que fazer, 
que há maior probabilidade de surgir desejos e práticas manicomiais. 
Manejar essas situações orientado pela lógica antimanicomial exige 
do profissional mais criatividade, reinvenção constante, olhar para a 
singularidade de cada pessoa que está sendo cuidada, pensar de que 
lugar se fala, compreendendo que “pensar o lugar de onde falamos é 
uma postura ética, pois saber o lugar de onde falamos é fundamental 
para pensarmos as hierarquias, as questões de desigualdade, pobreza, 
racismo e sexismo”. (RIBEIRO, 2019, p. 85).

A condição de pensar esse lugar de fala, possibilita uma invenção de 
novas gramáticas que sejam “distintas do saber e do poder, mas uma 
operação artística” (DELEUZE, 2013, p.145) capaz de articular a invenção 
do mundo do outro a partir do que ele diz ser. É só compreendendo 
a dimensão da fala do sujeito que busca os serviços de saúde, seja ele 
qual for, que se conseguirá articular práticas éticas para e com o outro.

O lugar de fala é o sistema de interlocução do cuidado como prática de 
si, um jeito de criar com o outro, na dinâmica de sua autonomia. É uma 
forma múltipla dentro da multiplicidade, um sistema que se vincula a 
criar possibilidades a partir das narrativas vivas que aparecem no cenário 
de cuidado, abrindo fronteiras e trabalhando nelas, organizando tanto 
o sistema de cuidado que cuidará do outro, quanto do vínculo do outro 
na invenção de si.
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Aqui, olhando a história de Faísca, poderíamos então pensar: como 
poder falar de um lugar seu em um mundo que busca formas de negar 
a sua existência? A necessidade da vinculação do lugar de fala do sujeito, 
tenciona as forças operadoras de cuidado, seja o direito, a medicina, 
a psicologia, as ciências sociais, o direito, e outras mais, que se veem 
defronte ao:

Rompimento do silêncio instituído para quem foi subalternizado, 
um movimento no sentido de romper com a hierarquia, muito 
bem classificado por Derrida como violência. (RIBEIRO, 2019, p.89).

Esse talvez seja o instante em que a PSR desperta o seu lugar, enquanto 
sujeito dono de seu próprio corpo, de sua própria vida, quando fala de si. 
Essa seria uma prática em metamorfoses, tencionando os modelos morais, 
na busca de uma conduta ética. Aqui, o ato de criar um jeito de falar 
de si, não seria um jeito de “comunicar mas resistir” (DELEUZE, 2013, 
p.183), vista que muitas vezes essas “vozes dissonantes que conseguem 
produzir ruídos e rachaduras em narrativa hegemônica” (RIBEIRO, 2019, 
p.86) sofrem a tentativa de silenciamento, sendo acusadas de “agressivas 
por lutarem contra a violência do silêncio imposto”. (2019, p.86).

Diante disso, priorizar a coparticipação no planejamento de ações e no 
tratamento é importante para a implicação delas e para que o cuidado 
ofertado seja efetivo e faça sentido para elas (SANTANA, 2010). Essa 
proposta de cuidado horizontal, democrática, na qual o(a) usuário(a) 
é protagonista, não objeto de intervenção, exige mais do profissional, 
requer mais disponibilidade, presença, contratualidade, vínculo... Bem 
como exige também dos serviços mais flexibilidade; é necessário se 
adequar às demandas dos usuários. É muito mais fácil determinar o 
que é “melhor” para o outro, decidir por ele.

Pessoas como Faísca, muitas vezes, são avaliadas como “sem limite”, 
se fala que “não aderem ao tratamento”, “não se adequam às regras 
das instituições”..., mas, e os serviços se adequam às demandas dessas 
pessoas? Faísca cresceu nas ruas, onde há outra lógica de temporalidade, 
outra forma de existir, outras regras… parece que quando entram nas 
instituições, espera-se que elas se tornem outras pessoas. Frequentemente, 
nem conseguem ingressar nos serviços porque os critérios de acolhimento/
inclusão funcionam muitas vezes como barreiras de acesso. 
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Segundo dados da pesquisa de caracterização da população em situação 
de rua em Salvador, realizada pelo Projeto Axé, em parceria com a 
Universidade Federal da Bahia e o Movimento Nacional da População 
de Rua (CARVALHO, SANTANA, PEREIRA & VEZEDEK, 2017), das 
pessoas que acessaram os serviços das redes, 49,3% relataram ter sofrido 
violências nesses lugares, dentre elas: receber alimentação de má qualidade 
(13,4%); ser agredido(a) verbalmente (12,6%); ter acesso negado por falta 
de documento (12,4%); sofrer preconceito pelos(as) funcionários(as) 
(11,1%); ser agredido(a) fisicamente (6,6%); ser privado(a) de direitos 
básicos (higiene pessoal, alimentação, etc.) como forma de punição 
(5,8%); etc. Sobre isso, Bataglia (2010) provoca no sentido da importância 
de sempre se ter uma postura crítica com relação ao trabalho, lutando 
contra a instituição ao mesmo tempo em que se atua nela.

É necessário compreender que esta população está em situação de rua 
não porque simplesmente querem, mas por conta das muitas faltas que 
tiveram em suas vidas; dos muitos direitos que lhes foram negados. Ir 
para a rua é, muitas vezes, uma estratégia de redução de danos diante 
de um contexto familiar adverso, como foi no caso de Faísca. Frente a 
isso, os(as) profissionais que atuam nessa área precisam ficar atentos(as) 
para não buscarem “cegamente” o retorno à casa, projetando nos outros 
o seu ideal de família; a sua experiência de vida.

Não é raro ouvir dos(as) profissionais a angústia de se verem “enxugando 
gelo”. A sensação de que não estão vendo os resultados de seu trabalho 
provoca muita desmotivação. Segundo Juliana Santana (2010), os(as) 
profissionais que trabalham com este público precisam “suportar as 
inúmeras frustrações, respeitar o tempo do outro e perceber-se uma 
pequena parte de uma mudança que precisa ser estrutural” (p. 31). 
Diante disso, é preciso estar atento(a) para não paralisar na sensação de 
impotência, mas pensar o que é possível, o que está ao alcance, não se 
afastando do papel político de cada um(a) nesse processo de mudança. 

Por fim, diante de uma conjuntura política de retrocessos, na qual 
tem se fortalecido o modelo manicomial e punitivista, é de extrema 
importância buscar formas de evidenciar que é possível o cuidado em 
liberdade, orientado pelo respeito, pela autonomia do usuário, pela 
defesa dos direitos humanos.
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Estudar a vulnerabilidade em seus diferentes aspectos e sua 
importância para a elaboração de estratégias éticas de cuidado 
junto às pessoas em situação de rua

Tema

Conceitos fundamentais de Vulnerabilidade: 
A Ética do Cuidado às pessoas                               
em situação  de rua.

A relação transferencial no trabalho de rua.

Carga 
Horária CrédiTo

OBJETIVO

CONTEÚDOS 1

1. Esta tabela foi criada 
para que cada instrutor(a) 
possa organizar a car-
ga horária e créditos 
de acordo com a sua 
necessidade.
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3.1 . CONCEITOS fUNDAmENTAIS DE 
VULNERABILIDADE: A ÉTICA DO CUIDADO                 
àS pESSOAS Em SITUAÇÃO DE RUA

Quem são os sujeitos “vulneráveis” mencionados em textos normativos 
e marcos regulatórios das políticas públicas de saúde e assistência social?

A busca por resposta a essa pergunta tem sido alvo de interesse de dife-
rentes autores(as), que em um esforço de compreensão do universo social 
dos “vulneráveis”, tem tentado descrever o modo como vivem, como 
se relacionam, os principais agravos relacionados à sua saúde, e tantas 
outras variáveis possíveis de serem exploradas. O fato é que, na maioria 
das vezes, quando mencionamos a expressão “vulneráveis” esta parece 
referir-se a um agrupamento amorfo e indefinido de pessoas, com uma 
grande (talvez única) característica em comum: são os “outros”, sujeitos 
muito distantes e diferentes de nós (operadores(as) do cuidado, traba-
lhadores(as) da rede de serviços, gestores(as) e teóricos(as) do tema). 

Se fizermos o esforço de aplicar uma lente de aumento sobre os tais “vul-
neráveis”, sujeitos indefinidos das políticas públicas, nos assustaremos 
com a variabilidade de condições, histórias e formas de andar a vida. E 
se insistimos em colocá-los em um mesmo baú de categorização, isso 
diz respeito às nossas dificuldades enquanto sujeitos de nos relacionar 
com aqueles(as) “tão diferentes de nós”. 

Estamos seguros de que os “vulneráveis”, objeto de intervenção das polí-
ticas públicas de seguridade social, se referem a mulheres e homens em 
contextos de violação de direitos, em sua maioria, direitos historicamente 
negados e submetidos a uma violência ancestral. Quando falamos do 
público para o qual os(as) trabalhadores(as) das políticas de saúde e 
assistência social se oferecem para prestar atenção, tendemos a acrescen-
tar à descrição dos sujeitos: vulneráveis! Como um carimbo definidor. 

Importante sublinhar que a vulnerabilidade não é uma característica, ou 
um atributo que se agrega a um determinado sujeito, como o seu peso 
ou sua estatura. A vulnerabilidade é uma condição estrutural, produzida 
e reproduzida histórica e socialmente. Isso significa reconhecer, que 
os problemas com os quais lidamos no cotidiano (tais como miséria, 
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exclusão, sofrimento, criminalidade, abuso de drogas e etc.) vão muito 
além das escolhas individuais de cada sujeito. Os problemas com os quais 
nos deparamos, e sobre os quais ficamos tentados(as) em sistematizar 
com o termo “vulnerável”, são o cruzamento de um processo secular 
de desvantagem social a que um determinado grupo tem sido exposto 
no desenvolvimento de uma sociedade patriarcal, com privilégios de 
classe e raça. Isso nos ajuda a compreender que não há uma vulnerabi-
lidade descontextualizada, e que os sujeitos com os quais trabalhamos, 
vistos como “vulneráveis” são o resultado do cruzamento de múltiplas 
condições de vulnerabilidade. Cabe aqui, pensarmos que o grupo para 
o qual dirigimos nossas ofertas de trabalho é atravessado por questões 
estruturais inseparáveis como o racismo, o capitalismo e o patriarcado. 
A articulação dessas múltiplas questões tem sido conceitualmente deno-
minada de interseccionalidade, termo cunhado pela jurista Kimberlé 
Crenshaw. Segundo Akotirene (2018, p.92) “a interseccionalidade pode 
ajudar a enxergarmos as opressões, combatê-las, reconhecendo que 
algumas opressões são mais dolorosas.”

Reconhecer a “vulnerabilidade social” dos textos normativos de nossas 
políticas públicas como um termo analisador de nossa estrutura social, 
mais do que como um atributo individual de uma dada população, 
nos desloca em nosso lugar de trabalhador(a). Convida-nos a uma 
aproximação com o diferente, e com outras formas de andar a vida, a 
partir de uma perspectiva mais respeitosa, solidária e empática, e menos 
normativa, reguladora e intervencionista. 

Mas como eu me encontro com sujeitos que encarnam todo o mal 
social reproduzido pela mídia e pelo senso comum? Como cuidar, 
ofertar proteção e garantir direitos para aqueles(as) que nos ensinaram 
a ignorar, temer, repudiar e por vezes, muitas vezes, até odiar? Como 
trabalhamos para manter viva uma parcela da população que tem sido 
sistematicamente exterminada ou programada para viver pouco, em um 
verdadeiro projeto social necropolítico? (MBEMBE, 2018).

A busca por essas repostas desloca o centro da discussão, voltando as 
lentes de aumento para o(a) trabalhador(a), sujeito este, na linha de frente 
do conflito social entre as forças de extermínio de nossa organização 
social (em avanços crescentes), e as forças de proteção dessa mesma 
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sociedade (em processo de recuo no atual momento político do país). 
Estar na linha de frente não é tarefa simples. Por isso, propomos algumas 
reflexões que possam servir como ferramenta analítica para o manejo 
das dificuldades cotidianas. A primeira delas se refere à matéria-prima 
desse trabalho: o Encontro!

E Encontro é grafado aqui com “E” maiúsculo, para demarcar a diferença 
entre o Encontro genuíno (o bom encontro, produtor de afetos positi-
vos), e o “encontro” trivial, comum, desinvestido de intencionalidade. 
Utilizamos como referência, a discussão do filósofo e pedagogo austríaco, 
Martin Bubber. Na concepção de Bubber, o Encontro genuíno se dá a 
partir de uma verdadeira relação EU-TU. Isso significa reconhecer o 
outro que está diante de nós como sujeito, validando sua existência e sua 
expressão em todas as suas nuances. O oposto do Encontro sustentado 
no EU-TU, é o encontro EU-ISSO, que coloca o outro diante de nós no 
lugar de objeto. Fazemos isso todos os dias quando cumprimentamos 
o(a) motorista do ônibus, damos “bom dia” no elevador ou dizemos “até 
logo” ao vendedor(a) de café. Não podemos negar que nos encontramos 
com esses atores, e diariamente esses encontros se repetem. Mas não 
podemos afirmar que esses encontros produziram algum efeito em 
nosso dia, produziu algum impacto em nossas emoções, ou na vida 
do outro que se apresentou diante de nós. Não sabemos se o(a) moto-
rista do ônibus dormiu bem na noite anterior, se o(a) vizinho(a) está 
deprimido(a) ou se o(a) vendedor(a) de café possui uma família. Nesse 
sentido, estabelecemos uma relação EU-ISSO em muitos momentos 
do nosso dia. São encontros hermeticamente desenhados, assépticos, 
com pouca porosidade entre os atores, protocolares e funcionais. E 
para grande parte dos encontros que estabelecemos em nossas vidas, 
essa será mesmo a regra. Afinal, não conseguiríamos estabelecer um 
Encontro genuíno com cada sujeito que cruzasse o nosso caminho.  A 
questão está, quando diante os sujeitos para os quais nos oferecemos 
para o cuidado, nossa atitude reproduz os encontros burocratizados, 
que coloca o outro no lugar de objeto. 

Como reconhecer encontros burocratizados, baseados no EU-ISSO? Basta 
nos lembrar de situações em que usuários(as) dos serviços da rede são 
desconsiderados(as) em suas trajetórias de vida, forçados a atenderem 
regras, procedimentos e expectativas dos(as) trabalhadores(as) para que 
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tenham acesso ao bem público ofertado. Situações em que o encontro com 
o outro é mediado por protocolos rígidos a serem seguidos, a despeito 
das especificidades da vida de cada um. Situações em que no centro do 
cuidado não está o(a) usuário(a), mas o(a) trabalhador(a) operando em 
nome da instituição e da manutenção da “ordem”. Falamos aqui de uma 
postura objetificadora do outro, que estabelece regras, normas, condutas 
e condicionalidades a priori. Uma postura que se manifesta colonizadora 
em seu desejo de “corrigir”, “consertar” e “recuperar” o outro, em uma 
verdadeira investida do que Foucault chamou de “ortopedia moral”. 
Cabe-nos aqui nos interrogarmos constante e regularmente a quem 
estamos beneficiando quando produzimos intervenções e traçamos 
planos de cuidado. 

Nossas ações foram genuinamente construídas com o outro a partir 
de seus desejos e realidade, ou são um espelho de um desejo social de 
“reabilitar”? O que está em jogo nessas circunstâncias, é como conter 
os nossos impulsos enquanto trabalhadores(as) e gestores(as), de achar 
que sabemos o que é melhor para o outro. 

Afim de corrigir nossa investida dominadora, que se utiliza de um dis-
curso civilizatório, e coloca o outro no lugar de “bárbaro”, é necessário 
disponibilidade de cada trabalhador(a) para o Encontro genuíno com 
cada usuário(a) que encarna mazelas sociais das quais muitos de nós 
fugimos. Não nos esqueçamos que por detrás da designação “vulneráveis”, 
estão aqueles no limite da existência no sistema capitalista: usuários(as) 
de drogas, pessoas vivendo em situação de rua, crianças desprotegidas, 
sujeitos envolvidos com a criminalidade, e em inúmeras outras situações 
que nos mobilizam enquanto cidadão incluído. 

Apresentamos nesse ponto, a segunda ferramenta analítica para o manejo 
das dificuldades cotidianas. Se a primeira foi o Encontro, a segunda é o 
desdobramento da primeira: o vínculo. Após reconhecer o outro como 
sujeito, a construção de uma relação de confiança é sustentáculo de 
práticas exitosas, que só se realizam quando construídas em respeito 
máximo à história de vida, à trajetória construída, e às possibilidades 
de diferentes modos de andar a vida daqueles a quem nos propomos 
Encontrar. Reconhecemos que as mudanças operam em uma via de mão 
dupla. O Encontro está no entre, nesse espaço intersubjetivo entre o(a) 
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trabalhador(a) e o(a) usuário(a). Entre esses dois sujeitos, ao invés de 
mesas e pranchetas, certezas e verdades apriorísticas que criam trinchei-
ras, devemos construir pontes que alcancem o outro, e nos ajudem, a 
ambos, a produzir uma travessia em direção a um espaço inédito, novo 
e imprevisível, um espaço de criação, produzido por esses dois sujeitos 
que movimentam e se permitem um devir.

Para falar desse espaço intercessor entre aquele(a) que oferta e aquele(a) 
que demanda, ou em outras palavras, para pensar nos Encontros possí-
veis entre os(as) que encarnam nossa desigualdade social e expressam as 
injustiças sociais de forma contundente, e aqueles(as) que se propõem 
enquanto trabalhadores(as) a enfrentarem tal desigualdade e injustiça 
no seu fazer cotidiano, é preciso compreender uma dimensão do vín-
culo, que a psicanálise chamou de “Amor Transferencial”. Para isso, será 
apresentado, a seguir, pelas palavras do Prof. Dr. Antônio Nery Filho, 
as nuances da relação transferencial do trabalho de rua. O Prof. Nery, 
que tem se dedicado nas últimas três décadas ao trabalho com os(as) 
vulnerados(as), nos apresenta reflexões e propõe provocações nesse texto, 
que se torna leitura obrigatória para aqueles(as) que assumem a linha 
de frente do trabalho com a população em situação de rua. O texto que 
será apresentado a seguir, foi transcrito na íntegra de uma Conferência 
de abertura da Iª Mostra Científica do Grupo de Estudos e Pesquisa Pop 
Rua - Situação de Rua, Cidadania e Direitos Humanos da Defensoria 
Pública do Estado da Bahia, realizada no dia 10 de dezembro de 2018 
na cidade de Salvador-BA.

3.2 . A RELAÇÃO TRANSfERENCIAL                               
NO TRABALHO DE RUA

Antônio Nery Filho

Quando fui perguntado sobre o tema, pensei inicialmente no trabalho 
de rua; depois, nos trabalhos desenvolvidos na rua, em particular pela 
Defensoria Pública do Estado da Bahia. Então, pensei neste título, talvez 
estranho para alguns: A Relação transferencial no trabalho de rua. 
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Não entrarei em detalhes técnicos sobre a transferência enquanto tema 
relevante na psicanálise. Nesta sala encontram-se muitas pessoas for-
madas na prática das ruas sem, necessariamente, algum conhecimento 
no campo psicanalítico.

Neste sentido, considero justificável apresentar, o mais claro possível, 
alguns aspectos: o primeiro, diz respeito ao fato da transferência ter sido 
identificada por Sigmund Freud como indispensável  no tratamento 
psicanalítico e, hoje, reconhecida como presente em qualquer relação 
terapêutica, considerada como uma especial relação amorosa, implicando, 
não raro, dificuldades de ambos os lados, dos pacientes e dos terapeutas. 
Esta transferência, ou amor transferencial, é um “amor enganoso” (fiquei 
na dúvida se utilizava a expressão “enganoso” ou “perigoso”), que não 
se situa na dimensão do “amor banal” entre humanos, se é que existe 
esta categoria de amor, não devendo, em nenhuma circunstância, ser 
correspondido.

Um terapeuta inexperiente ou desavisado, pode pensar que este é um 
amor possível. Perceberá que em lugar de facilitar, poderá se tornar num 
grande impedimento para o tratamento. Freud estabeleceu como regra 
de ouro, o dever ético do terapeuta nunca corresponder a este amor. 
Dito de outro modo, “nunca entrar nessa”! 

Mas o que acontece com o trabalho nas ruas, quando o amor brota entre 
os que chegam e os que lá estão, entre os trabalhadores e os assistidos 
na rua? Estou convencido de que se estabelece entre uns e outros o 
mesmo amor transferencial, especial! Um amor que nasce a partir do 
encontro dos que chegam (os trabalhadores), com sua disponibilidade 
e saber, e aqueles(as) que, nas ruas, oferecem suas sofridas histórias, 
numa dinâmica recíproca, mas desigual, de acolhimento e doação. As 
pessoas doam seus corpos sofridos, às pessoas tidas como capazes de 
reconhecê-las e capazes de acolhê-las em suas dores sociais e psíquicas. 
Desse encontro nasce o amor que possibilitará acreditar e reconhecer, 
ser acreditado e ser reconhecido. O tempo deste ‘amor transferencial 
de rua’ é singular. Caminhemos por este caminho. 

A psicologia nos ensina que as crianças no seu desenvolvimento experi-
mentam destruir e restaurar. Quem conviveu com crianças sabe que elas 



Projeto Caboré de Forma-ação e Navegação SoCial

76

quebram os brinquedos, choram e depois os restauram ou tentam. Quem 
tem filhos pequenos já verificou que eles tocam ou olham as mães, depois 
as deixam, para repetir, inúmeras vezes este ritual, este mesmo tocar/
olhar, num equivalente ‘abandono/recuperação-destruição/reparação’. 
A interpretação que podemos dar é que a criança perde e resgata. A 
questão que surge é: como isto funciona com as crianças em situação 
de rua? Ela também necessita desse movimento de separação e aproxi-
mação, de destruição e reparação para se organizar psiquicamente. O 
trabalho nas ruas nos ensinou que as crianças em situação de rua (ou de 
abandono, de carência afetiva, como se constata em muitos orfanatos), 
não têm oportunidade nem tempo para destruir e reparar. Situam-se, 
permanentemente, na separação/destruição; crescem na ausência de um 
outro estável, ameaçados, feridos, vulnerados. Nestas circunstâncias, o 
encontro mais tarde com objetos permanentes (pessoas, serviços), que 
possibilitam a difícil “retomada” do processo ‘reparação/reconstrução’, 
exige competência técnica e disponibilidade subjetiva. Lembrar que 
não só as crianças mas, também, os adultos de rua, são verdadeiros 
“antropófagos afetivos”, vorazes física, psíquica e socialmente. Tomam 
tudo que podem, de uma vez, absorvem como esponjas. Ir para as ruas 
exige dos profissionais competência para manejo desta voracidade, numa 
relação de oferta, ma non troppo, cuidadosa, compreensiva, reparadora. 
Entre uns e outros, vai se desenvolver a relação especial, amorosa, de 
onde se originam laços indispensáveis para sustentação das difíceis, 
mas possíveis, transformações. As pessoas recebem, as pessoas criam 
vínculos, as pessoas criam laços a partir da oferta amorosa que cada um 
de nós pode sustentar. Mas, cabe a pergunta: quem é margem e quem 
é rio nesta relação? De que lado nasce esta relação amorosa? Do lado 
que aparentemente oferta e recebe, ou do lado que, aparentemente, 
recebe e doa?

Tenho chamado a atenção de meus pares, em diversos momentos, 
para os efeitos desastrosos dos “falsos encontros”, isto é, os encontros 
vazios, promessas sem sustentação. Muitos técnicos não atentam para a 
singularidade e importância dos encontros, quase como se nada tivesse 
sido encontrado! Os encontros despertam nas pessoas em situação 
de rua uma esperança, em geral marcada por frustrações anteriores. 
Sabemos que toda relação amorosa começa pelo encontro. Os encontros 
podem começar e acabar neles mesmos; o efeito dos encontros não se 
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subordina ao tempo, mas à intensidade dos afetos envolvidos. É assim 
para os que nada têm, os despossuídos, os vulnerados de toda ordem. 
Os encontros vazios, frustrados, geram hostilidade e ódio. Reafirmo que 
não relaciono o encontro ao tempo ou a um certo número de “conversas”; 
refiro-me ao encontro pleno, no sentido do afeto, de uma escuta “com 
as duas orelhas”, ao encontro sustentado na verdade do outro. Único ou 
múltiplo, estes encontros criam possibilidades transformadoras. Para 
quem está no “vazio expectante”, esperando encontrar o que nunca teve, 
o encontro com um profissional da saúde, do direito, um estagiário, um 
trabalhador social, um redutor de danos, pode representar a vida ou a 
reiteração da morte; precisa ser compreendido como uma experiência 
absolutamente fundamental. O breve e passageiro encontro para uns, 
pode representar a retomada de/da vida para outros. Tudo vai depender 
dos afetos envolvidos.

Outro dia me encontrei com uma pessoa com quem eu havia conversado 
rapidamente na rua. De pronto me interpelou “como você nunca mais 
voltou aqui?” Respondi: “voltou onde?” Eu não havia percebido o efeito 
que o breve encontro havia produzido, é provável que naquele momento 
o outro iniciasse a construção de uma ponte.... Passei por aquela pessoa. 
Mas, para ela, “não passarinho”2, não passei; significa  que, cada vez que  
vamos à rua, nós nos oferecemos como objeto amoroso para o outro, 
que nos toma como verdade; o outro nos toma como início; o outro nos 
toma como aquilo que vai/pode produzir alguma transformação, uma 
nova história. Tenho afirmado que é mais ético nunca ir ao encontro 
dos vulnerados(as) de rua, do que ir e não reconhecer e sustentar seus 
efeitos; melhor não ir, do que ir e enganar(se). Melhor deixá-los(as) em 
paz do que prometer aquilo que não se pode dar. Neste sentido, tenho 
estado muito preocupado com as falsas promessas, as falsas iniciativas, 
sem sustentação, porque a consequência disto é que, alguém que espera 
desde sempre, diante de uma promessa que não se cumpre, sente aumen-
tado seu sofrimento e ampliada sua descrença e frustração. Não raro, 
responde a isto com (mais) violência e destruição. É dessa forma que 
entendo, por exemplo, uma certa violência que ocorre nas ruas: uma 
resposta daquele ou daquela que foi enganado ou enganada. Se você 
me promete e não me dá, eu tomo! Então, é uma “violência resposta”, 
de certa forma, uma vingança. 

2. Refiro-me aqui ao 
Poeminho do Contra 
- Todos esses que aí 
estão/ Atravancando 
meu caminho,/ Eles 
passarão.../ Eu passa-
rinho! Mário Quintana, 
In: Caderno H, Mário 
Quintana: Poesia Com-
pleta, Editora Nova 
Aguillar, p. 257. 
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Faz algum tempo, fui procurado por alguns alunos da minha bicente-
nária Faculdade de Medicina da Bahia. Queriam me comunicar a data 
da formatura e anunciar a minha escolha como um dos professores 
homenageados. Como estou aposentado desde 2014, perguntei como 
isto era possível. Obtive como resposta: “porque a única aula que você 
nos deu, no primeiro dia do nosso curso de medicina, nos perseguiu 
até o sexto ano”. Fiquei muito surpreso e preocupado, porque eu não 
havia percebido, não havia atentado para a possibilidade de minha fala 
acompanhá-los durante os seis anos do curso médico; que eles pudes-
sem se lembrar do que eu havia dito. Isto me vem ao espírito neste 
momento, em razão do que estamos tratando: os encontros e seus efei-
tos. Sabemos (ou supomos saber), o que dizemos; não sabemos o que 
os outros vão ouvir, há uma distância entre a oferta, o recebimento e os 
efeitos de nossos atos (ações ou omissões!). Portanto, precisamos ser 
cuidadosos, éticos, com relação ao que ofertamos. Neste sentido, volto 
a proposição desta conversa: o amor transferencial no trabalho com 
pessoas em situação de rua: a relação transferencial no trabalho de rua, 
significa que trabalhamos na rua - não para a rua -  com as pessoas que 
nela vivem em permanência, porque a rua não é nada, a rua para mim 
é como a droga, não é nada. Escrevi uma vez que: “droga não pensa, 
droga não anda, droga não ama, isto é coisa de gente, de humanos!”. 
Portanto, a rua só pode ser significada quando há gente na rua e, em 
particular, a ‘gente de rua’, no dizer de Maria Lúcia Santos Pereira3. A 
rua é significada pelas pessoas e não as pessoas significadas pelas ruas. 
Os humanos fazem a rua.

Quando alguém se oferece para trabalhar na rua, é necessário que ela ou 
ele saiba  que esta é uma tarefa difícil; difícil porque há muitas variáveis 
em jogo e, em particular, esta variável fundamental para mim, o nó crí-
tico, origem de todas as possibilidades: a relação, que se estabelece no 
encontro e se faz no trabalho, no tempo, no respeito entre uns e outros.

Para concluir, quero adverti-los e adverti-las de que quando falo desta 
relação amorosa não estou pensando num amor que tudo dá e tudo per-
mite. Amar não é conceder tudo, mas, amorosamente, dizer sim e não, 
aceitar ou recusar, permitir ou negar. A psicanálise nos ensina, ainda, 
que no trabalho transferencial, nasce a resistência como fenômeno que 
dificulta, e às vezes impede, completamente, ouvir e ser ouvido. Será 

3. Maria Lúcia 
Santos Pereira,                              

ex-moradora de rua, 
participou ativamente 

na criação do 
Movimento Nacional 
da População de Rua 

(MNPR). Liderança 
indiscutível na Bahia 
e no Brasil, trabalhou 
incansavelmente em 

prol dos vulnerados 
de rua. Maria Lúcia 

faleceu precocemente 
em 25 de abril de 2018.
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que podemos dizer que em toda relação amorosa há um contra-amor? 
O poeta Damário da Cruz já disse que “o amor é feito de riscos. Não 
duvides”. Mas, aí, se trata de outro amor!

No trabalho com as “gentes de rua”, é indispensável saber que o ato de 
doar, implica um “acolher-recebedor”; quem recebe, doa; quem fala, 
deve escutar e quem escutar, deve falar.

 Nas ruas, não cabe caridade. A caridade imobiliza. Em geral, a caridade 
consiste em dar, para que o outro não se mova do lugar de onde recebe. 
Numa doação transferencialmente amorosa, há uma resposta de quem 
recebe, e essa resposta não é simples, ela se manifesta, às vezes, no 
“devoramento” daquele que oferta.

Penso nas mães amamentando: ofertam aos filhos o peito; cabe aos filhos 
retirarem dele, o leite. Os filhos fazem as mães. Contudo, cabe à mãe se 
retirar para que o filho reclame sua volta e se construa no processo de 
individuação, decorrente da separação e do (re)encontro. Deveria ser 
assim para todas as mães e seus filhos. Infelizmente não o é. É muito 
provável que os filhos e filhas que vemos nas ruas (depois adultos), não 
tenham tido a possibilidade de se reconhecerem “no reconhecimento 
do outro”. Talvez se constituam através de uma falta monstruosa, onde 
não há separações e encontros reparadores. 

Talvez, o trabalho nas ruas nos remeta a esta equação: mães-faltantes-fi-
lhos devorantes. Como (re)ofertar o peito sem que a mãe seja devorada?  

Digo, então, para concluir, que nada preocupa mais do que as ofertas 
caritativas. Eu disse uma vez, que há duas sopas, a sopa da vida e a sopa 
da morte. A sopa da morte é uma sopa que apenas alimenta o corpo, é a 
sopa da caridade que serve para quem oferta. A sopa da vida, é a sopa que 
alimenta a alma de quem recebe e permite que o corpo “levante e ande”.  
Lembrar que a sopa pode ser a mesma e que a diferença estará, então, 
na significação dada por quem oferta, e na significação dada por quem 
recebe. A diferença entre as sopas estará na relação entre quem doa e quem 
recebe, possibilitando a construção de uma ponte amorosa sustentada no 
tempo do encontro e no tempo de novas histórias.
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Construir reflexões sobre direitos sociais, previstos nas le-
gislações, convenções e nas políticas públicas aplicáveis a 
crianças, jovens e famílias em situação de rua. Conhecer e des-
envolver análises sobre as instituições como campos de exe-
cução de políticas sociais, identificando as particularidades do 
espaço sócio ocupacional. Também busca promover o desen-
volvimento de habilidades e competências para a discussão e 
compreensão da mobilização e articulação entre Redes: Pro-
moção, Controle e Garantia de Direitos. Além disso, visa pro-
piciar a compreensão do debate sobre os fluxos de demandas 
na Rede de atenção, focando a comunicação em rede e cons-
trução de sistema de referência e contra referência.

Tema

Legislação e convenções de garantia              
de direitos às populações em situação de Rua.

Mobilização e articulação entre Redes: 
Promoção, Controle e Garantia de Direitos.

Fluxos de demandas na Rede de atenção: 
comunicação em rede e construção                 
de sistema de referência e contra referência. 

Rede socioassistencial para as populações  
em situação de Rua.

Carga 
Horária CrédiTo

OBJETIVO

CONTEÚDOS 1

1. Esta tabela foi criada 
para que cada instrutor(a) 
possa organizar a car-
ga horária e créditos 
de acordo com a sua 
necessidade.
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1. LEgISLAÇÃO E CONVENÇõES DE gARANTIA         
DE DIREITOS àS pOpULAÇõES Em SITUAÇÃO DE RUA 

Analisar os direitos sociais é o dilema mais crucial do mundo atual, 
em especial, por se considerar a desigualdade acirrada pelo processo 
de reestruturação produtiva que desafia a universalização de direitos, 
pretensamente colocada na Constituição Federal Brasileira de 1988. 
Couto (2004) afirma que a introdução dos direitos sociais, são enuncia-
dores da relação entre Estado e sociedade, atrelado ao projeto de Estado 
social, uma forma de enfrentamento da questão social, que se insere na 
conquista dos direitos. 

Segundo Marshall (1967), ao analisar a sociedade inglesa, a construção 
desses direitos se deu no século XX e exerceu pouca influência direta 
sobre a desigualdade social. Do conjunto de direitos instituídos a partir 
do século XVII, o autor analisa que os direitos civis deram poderes 
legais ao povo, cujo uso foi drasticamente prejudicado por preconceito 
de classe e falta de oportunidade econômica.

Os direitos políticos deram poder potencial cujo exercício 
exigia experiência, organização e uma mudança de ideias 
quanto às funções próprias de Governo. Já os direitos sociais 
compreendiam um mínimo e não faziam parte do conceito de 
cidadania. (Grifo nosso). (MARSHALL, 1967, p.88).

Nesse contexto, ainda segundo o autor, após o século XX, ocorre um 
avanço nos direitos sociais, pois muda-se o princípio igualitário expresso 
na cidadania e surge um apanhado de serviços sociais criados no século 
XX e que tornaram as desigualdades mais aceitáveis. A partir desta dis-
cussão o direito deve ir além das defesas corporativas de vários sujeitos, 
pois existe um dissenso entre

[...] o reconhecimento da espoliação dos trabalhadores, tais como 
a miséria dos sem-terra, o desamparo das populações nos bair-
ros pobres, as humilhações dos negros [...], ou seja, relacionada 
a condição de classe, de cor e de idade e a condução política. 
Esses grupos são atendidos pelo discurso humanista mais ques-
tionado quando os sujeitos que vivenciam essas diferenças são 
ouvidos, ou comparecem na cena política. (TELLES, 1999, p.180). 
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Esses sujeitos surgem como problemas sociais que apresentam questões 
possíveis de serem gerenciadas tecnicamente e isto forma o dissenso 
atual nos direitos sociais instituídos a exemplo da realidade de pessoas 
em situação de rua. A autora ainda chama atenção que o universo apre-
sentado por estes sujeitos

[...] deserdados da sorte construídos como fracos, vítimas, 
sofredores, etc. Existe como um abismo entre o discurso da 
cidadania, o discurso humanitário e o discurso tecnicamente 
fundado entre igualdade e justiça, esses não convergem em 
suas objetivações, especialmente quando se analisa os sujeitos 
“falantes” na cena política. (TELLES, 1999, p.183).

O princípio dos serviços sociais é o mínimo garantido. O Estado garante 
o mínimo de certos bens e serviços essenciais (assistência médica, 
jurídica, educação, moradia, salário mínimo). As pessoas são livres 
para ultrapassar o mínimo por suas qualidades próprias. “[...] eleva 
o nível inferior, mas não limita automaticamente a superestrutura”. 
(MARSHALL, 1967, p.93). No entanto, os direitos sociais na sua forma 
moderna implicam invasão do contrato pelo status, pela subordinação 
do preço de mercado a justiça social, que substitui a barganha livre por 
declaração de direitos.

Há dois paradigmas fundamentais para entender a conquista dos direitos 
sociais. O primeiro é o jus naturalista, que em linhas gerais defende a 
ideia de os direitos serem inerentes à condição humana, onde somente 
pelo fato de pertencer a natureza humana torna-se condição apriorística 
de possuidor do direito. O segundo tem a ver com o entendimento do 
direito relacionado ao movimento histórico, que entende a construção 
do direito a partir de um homem concreto, histórico, advindo de lutas 
e determinações “culturais, sociais, políticas e econômicas”. Este último, 
torna-se relevante para entendermos as conquistas recentes das pessoas 
em situação de rua no Brasil. Os direitos são instrumentos importantes 
na luta pela justiça social e suas particularidades e contextos de vida 
precisam ser considerados. Couto (2004) chama a atenção para outra 
discussão que se impõe enquanto campo de luta na contemporaneidade 
que é sobre quem é o portador do direito.
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No Brasil, a construção dos direitos sociais se deu após 1930, no entanto, 
o que se retoma e, é importante para a discussão dos direitos da popula-
ção em situação de rua, é que desde a Declaração Universal dos Direitos 
Humanos, da ONU em 1948

[...] os direitos sociais foram reconhecidos, junto com os direitos 
civis e políticos. Importante que se mencione que dentro do 
elenco de direitos humanos um dos mais relevantes e importan-
tes foi o direito ao trabalho, direito ao salário igual por trabalho 
igual, direito a previdência na velhice [...] direito a uma renda 
condizente com vida digna, direito a repouso, lazer, direito a 
educação [...], saúde, assistência social dentre outros (p.173).

No entanto, discute-se a alta defasagem entre os princípios igualitários, 
já tardiamente incorporados no Brasil, e a impotência de alterar a ordem 
do mundo, desenvolvida também sobre as pessoas em situação de rua. 
Telles (1999) chama a atenção para a necessidade de se deslocar a dis-
cussão dos direitos sociais para o terreno dos problemas que a própria 
garantia destes direitos coloca na atualidade, especialmente após 1980, 
com a emergência dos regimes democráticos, quando se inaugura um 
novo patamar de relação entre Estado e sociedade. A partir desse contexto 
de reformas políticas, propostas na constituição de 1988, o alargamento 
do direito social e as lutas dos(as) trabalhadores(as) põem em cheque os 
modelos de proteção social, onde coexistem as mudanças no mundo do 
trabalho, precarização das relações de produção e, ao mesmo tempo, um 
vazio entre o mundo social e o mundo público da proclamada cidadania.

Esse vazio também advém dos direitos que não são analisados pela ótica 
ou vivência dos sujeitos que pronunciam essa opressão. Assim, como já 
citado, esses direitos atendem a um mandato legal, mas não respondem 
às necessidades e carências reais dos sujeitos. Sustenta que “para além das 
garantias formais inscritas na lei, os direitos estruturam uma linguagem 
pública que baliza os critérios pelos quais os dramas da existência são 
problematizados em sua exigência de equidade e justiça”. (Telles, 1999). 

Segundo o Art. 6º da Constituição Federal os direitos sociais são

[...] a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a seguran-
ça, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, 
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a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. 
(CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, p. 105).

Ao considerar os direitos sociais da população em situação de rua, per-
cebe-se que as ações governamentais instituem decretos, leis e portarias 
que são necessárias para reconhecer seus direitos, porém, é na assistência 
social municipal, onde se concentram os maiores benefícios para as 
pessoas nesta condição. Verifica-se o entendimento equivocado de que 
o problema da pobreza se restringe à renda, isto é, como defendido por 
Mota (2008) e Behring (2006), a focalização na política de Assistência 
Social em detrimento de outras políticas sociais importantes para a 
efetivação da cidadania. Percebe-se que, apesar da situação de rua ser 
uma expressão extrema da questão social, muito presente ao longo da 
história da cidade de Salvador, a proteção social para este público se 
estrutura de forma lenta e tardia.  

Ainda sobre o acesso aos direitos sociais, nota-se que para as pessoas 
em situação de rua, ele se dá por meio da justiça formal, ou seja, com a 
aplicação de procedimentos legais. Sobre isso Velho (1996) assevera que

Há questão de ordem institucional, porém, a vontade de aplicar 
a própria Justiça é reforçada quando o hiato entre a justiça 
substantiva e a justiça formal torna-se significativo. A prote-
ção dos cidadãos contra a discricionariedade do Estado e seus 
agentes é assegurada pela Justiça formal, que exige respeito 
aos procedimentos legais. Um Judiciário forte e eficiente é 
condição necessária à defesa dos cidadãos, sobretudo os mais 
vulneráveis ao arbítrio de agentes públicos. (VELHO, 1996, p.13).

A seguir é apresentado o marco regulatório para a população em situ-
ação de rua na Assistência social e normativas do Sistema Único da 
Assistência Social (SUAS), para este público:

No que se refere ao direito à saúde para a população em situação de rua 
é necessário superar tradicionais dicotomias no setor de saúde, dife-
renças que residem no  “universal e particular, o público e o privado, o 
preventivo e o curativo, o rural e o urbano, o carente e o não carente, 
entre os discursos e as práticas”. De certo, a visão dos princípios cons-
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MARCO LEGAL NA ASSISTÊNCIA SOCIAL

1988
A CONSTITUIÇÃO FEDERAL

1990
O Estatuto da Criança e do 

Adolescente - Lei 8.069

2009
Decreto 7.053: Institui a 

Política Nacional para População 
em Situação de Rua

2012
Decreto 13.795: Institui o Programa 
Bahia Acolhe, no âmbito do Estado

1993
Lei Orgânica da 

Assistência Social

2011
Decreto 7.492: Institui o 

Plano Brasil sem Miséria

MARCO REGULATÓRIO

Quais nomes regem a atenção à população 
em situação de rua no âmbito do SUAS?

PNAS - 2004
garante o atendimento 

a PSR na proteção 
social especial

INSTRUÇÃO OPERA-
CIONAL CONJUNTA 

- SAS
Inclui as PSR no CAD 

Único

PORTARIA N 381 - 2006 
do MDS

que assegura 
cofinanciamento 

Federal para 
municípios com mais 

de 300 mil

LEI 11.258 - 2005
Inclui no ART 23 da 
lei orgânica, serviço 

que devem ser criados 
para a PSR

RESOLUÇÃO DA 
COMISSÃO INTER-

GESTORA TRIPARTITE 
- 2010

Cofinanciamento 
Federal Centro - POP
Município com mais 

250.000

RESOLUÇÃO DO CNAS 
109 - 2009

Tipificação Nacional 
dos Serviços 

Socioassistênciais

DECRETO S-N - 2006
que institui do Grupo 
Interministerial para 

elaborar políticas 
públicas para PSR

PORTARIA 843 - 2010
Cofinanciamento 

Federal para o 
CENTRO - POP através 
do piso fixo da média 

complexidade

DECRETO 7053 - 2009
que institui a Política 
Nacional de Inclusão 

Social das Pessoas em 
Situação de Rua



89

MÓDULO II . COnvenções e LegIsLações vIgentes

titucionais seria, à primeira vista, o provimento de planos, recursos e 
serviços, onde estes elementos bastariam para atender a necessidade da 
população. O que se verifica, no entanto, é que vários são os elementos 
que precisam ser acionados para que este acesso se concretize, um deles 
é a divisão espacial “dos equipamentos e serviços”. (COHN, 2010, p.67). 
A discussão do acesso à saúde (direito universal) para as pessoas em 
situação de rua, requer que se perceba a saúde como manifestação da 
questão social e de uma cidadania que não se efetiva, onde, na própria 
concepção de cidadania no âmbito da saúde, se predomina o caráter 
individual e curativo, fato que reclama a discussão de outros princípios 
complementares, como integralidade e equidade na saúde.

As noções de universalidade2, equidade e integralidade têm estado 
presentes em vários documentos elaborados na saúde, pelo menos nos 
últimos 60 anos e faz-se importante entendê-los. Nota-se que para o 
enfrentamento do baixo acesso à saúde das pessoas em situação de 
rua, faz-se necessária a efetivação de políticas de longa duração que 
articulem um conjunto amplo de ações intersetoriais. O princípio da 
equidade compreende como reconhecimento por parte do Estado bra-
sileiro do segmento da população adulta de rua e suas características, 
cujos direitos não têm sidos reconhecidos ou garantidos. Assim sendo, 
deve-se garantir mudanças nas outras políticas que atendem estas pes-
soas e suas famílias em seus diferentes ciclos de vida, como assistência 
social, educação, emprego e renda. No entanto, precisa-se entender este 
contexto das possibilidades reais de efetivação da equidade.

Com surgimento na contemporaneidade, o princípio da equidade pode 
ser considerado recente e também estando associado aos direitos de 
minorias e discute a diferença no espaço público, espaço que, em tese, 
é o da igualdade. Esse elemento da diferença entra em conflito com o 
elemento jurídico, que percebe a cidadania como sendo indiferenciada 
e desconhece a diversidade da modernidade, sendo que

[...] a noção de igualdade só se completa se compartida à noção 
de equidade. Não basta um padrão universal se este não com-
portar o direito à diferença. Não se trata mais de um padrão 
homogêneo, mas de um padrão equânime. (SPOSATI, 1999, p.128). 

2. Universalidade da 
cobertura e universali-
dade de atendimento, 
segundo a CF (art. 194, 
I). A Universalidade de 
cobertura (natureza 
objetiva) refere-se às 
contingências – é obje-
tivo da Seguridade So-
cial atender a todas as 
contingências sociais 
(todos os acontecimen-
tos) que coloquem as 
pessoas em estado de 
necessidade.
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O princípio da Equidade entende que as pessoas são diferentes e por 
isso possuem necessidades diversas, sendo a igualdade uma distribuição 
homogênea de bens e serviços. Baseado neste entendimento, a partir de 
2011, alguns direitos específicos vem se constituindo para a população 
em situação de rua. A seguir, é apresentado o marco regulatório na 
saúde para as pessoas em situação de rua, que abarca tanto legislações 
estaduais e quanto municipais para este público:

• Portaria n° 3.305/GM/MS, de 24 de dezembro de 2009 – Institui, 
no âmbito do Ministério da Saúde, o Comitê Técnico de Saúde da 
População em Situação de Rua, que tem entre suas competências 
propor ações que visem garantir o acesso à atenção à saúde e cola-
borar com a elaboração, o acompanhamento e a avaliação de ações; 

• PORTARIAS Nº 122, DE 25 DE JANEIRO DE 2011 – Definem as dire-
trizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultório 
na Rua;

• PORTARIAS Nº 123, DE 25 DE JANEIRO DE 2011 – Define os 
critérios de cálculo do número máximo de equipes de Consultório 
na Rua (eCR) por Município;

• RESOLUÇÃO Nº 2, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2013 – Define dire-
trizes e estratégias de orientação para o processo de enfrentamento 
das iniquidades e desigualdades em saúde com foco na População em 
Situação de Rua (PSR) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS);

• DECRETO Nº 23.836 de 22 DE MARÇO DE 2013 – Institui A 
Política Municipal Para a População Em Situação de Rua e seu 
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá 
outras providências, no âmbito da cidade de Salvador;

• LEI Nº 12.947 DE 10 DE FEVEREIRO DE 2014 – Institui A 
Política Estadual Para A População Em Situação De Rua e dá outras 
Providências; Comitê Estadual Intersetorial de Acompanhamento 
e Monitoramento;

• PORTARIA Nº 1416 DE 03 DE OUTUBRO DE 2014 – Institui o 
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Comitê Técnico Estadual de Saúde para a População em Situação 
de Rua no âmbito do Sistema Único de Saúde do Estado da Bahia;

• A inclusão do Decreto Nº 7053 na PORTARIA Nº 079/2016 – 
Estabelece critério para comprovação de domicílio na confecção 
do Cartão Nacional de Saúde;

• PORTARIA N° 414/2016 – Institui o Comitê Técnico Municipal da 
Saúde para a População em Situação de Rua no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS do Município do Salvador; e,

• Nota Técnica 001/SAS e SGEP 2019 do Ministério da Saúde – 
Estabelece as Diretrizes e Fluxograma para a atenção integral à 
saúde das mulheres em situação de rua e/ou usuárias de crack/
outras drogas. 

1.1 . REDE SOCIOASSISTENCIAL pARA                         
AS pOpULAÇõES Em SITUAÇÃO DE RUA

As mudanças nas políticas sociais e econômicas ocorridas no Brasil 
a partir de 1990 apresentaram como principal efeito o aumento do 
desemprego, precarização do trabalho, devido à terceirização e queda da 
renda dos(as) trabalhadores(as). A pobreza e a desigualdade, parte mais 
marcante do cenário brasileiro, são derivadas, especialmente, da falta de 
proteção social. Percebe-se que a seguridade social brasileira se deu pelo 
viés da previdência e assistência social, criando um contexto de (des)
proteção social e não de universalização de direitos. Quando analisa os 
benefícios da previdência e assistência social, Boschetti (2003) conclui 
que quanto maior o índice de desemprego de um país, das relações 
informais de trabalho e baixas contribuições devido a salários defasados 
e baixos, menor será a possibilidade de inclusão dele à seguridade social.

O desenho da proteção social brasileira como já mencionado, consti-
tuiu-se centrado na focalização e privatização, o que gerou uma massa 
de trabalhadores(as) que não se beneficiam desta seguridade. Nesse 
contexto, encontra-se aquém das condições necessárias para efetivação 
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dos princípios norteadores preconizados na constituição Federal de 1988. 
O Estado brasileiro está voltado para redução de gastos sociais, privati-
zações e focalização em um ideário neoliberal, criando um sistema de 
proteção social voltado para uma “universalização excludente”. O capital 
se organiza e reorganiza para manter esta exclusão no fenômeno da 
reestruturação produtiva que constituiu um elemento importante para 
a reorganização política e econômica brasileira. Segundo Silva (2009), 
a reestruturação produtiva ligada à financeirização do capital e a nova 
condução no papel do Estado foram caminhos adotados para favorecer a 
acumulação do capital e fundaram o novo padrão de acumulação. Para a 
autora, essas características políticas, econômicas e sociais acompanham 
essa fase, pois estiveram presentes no Brasil desde 1980, contexto que 
ficou mais nítido em 1995, devido às medidas neoliberais de Fernando 
Henrique Cardoso e que interessa para discussão que iremos iniciar

Aprofundamento do desemprego, e do trabalho precarizado; 
queda da renda média real; elevação das produtividade das 
empresas pelo uso intensivo da capacidade intelectual dos 
trabalhadores em favor do capital, associado a novos métodos 
e processos de trabalho; a crescente cooptação do movimento 
sindical (...) uma gigantesca superpopulação relativa ou exér-
cito industrial de reserva no agravamento da pobreza e das 
desigualdades sociais.  (SILVA, 2009, p. 259).

Essas características citadas prefiguram expressões da questão social 
que surgiram como consequência do desenho político adotado nesta 
época e que se relaciona à extrema pobreza. Dentre as várias expressões 
da questão social advinda deste contexto, destaca-se aqui que a popu-
lação em situação de rua é um fenômeno específico das sociedades 
capitalistas. Esse segmento social também demonstra, através da sua 
própria existência e contingência, a ineficácia do sistema de proteção 
social brasileiro e o privilegiamento da política de assistência social em 
detrimento de outras.

Vale ressaltar que a origem desse segmento remonta ao surgimento das 
sociedades pré-industriais da Europa, no contexto da chamada acumu-
lação primitiva, em que os camponeses foram desapropriados e expulsos 
de suas terras sem que todos fossem absorvidos pela indústria nascente. 
Esse descompasso fez com que parte desses camponeses vivenciasse a 
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experiência de perambular pelas ruas expostos à violência da sociedade 
opressora que acabara de nascer. Assim, a origem desse fenômeno 
vincula-se à criação das condições necessárias à produção capitalista, 
que forjou o pauperismo que se generalizou na Europa Ocidental, no 
final do século XVIII. Países como o Brasil, que teve a implantação do 
capitalismo tardiamente e o crescimento da industrialização de maneira 
diferenciada dos países europeus e americanos, registraram uma atenção 
aos pobres historicamente centrada na caridade, no assistencialismo e na 
filantropia. Sabe-se também que o desenvolvimento político neoliberal 
do país incidiu diretamente no aumento e tratamento desta questão por 
estar diretamente ligada ao aumento da pobreza extrema.

Ivo (2004), ao analisar o agravamento da pobreza no Brasil, informa que 
na contemporaneidade esse processo se deu com o advento do neolibe-
ralismo, mais especificamente a partir 1990, e menciona um aumento 
do que Mota (2009) denomina de superpopulação flutuante, cuja função 
econômica é empurrar os salários dos(as) trabalhadores(as) ativos(as) 
para baixo. Porém, na atualidade, essa superpopulação permanentemente 
é refuncionalizada, transformando‐se em peça chave da acumulação 
por espoliação. A autora também reflete sobre a individualização da 
pobreza, assegurando que a solução dessa expressão da questão social 
passou a estar indevidamente centrada na vontade pessoal dos sujeitos. 

Ainda na análise de Mota (2009), existem os “pobres” e os “mais 
pobres dos pobres”, ou seja, graduações da pobreza. Já na interpre-
tação de Marx, esses muito pobres, excluídos e marginalizados pelo 
sistema capitalista, seriam denominados de lupem proletariado, termo 
introduzido pelo autor e por Friedrich Engels (1994) em A ideologia 
alemã que pode ser traduzido, ao pé da letra, como “homem trapo”. 
O lumpem proletariado, para eles, é constituído por trabalhadores(as) 
em situação de miséria extrema ou por indivíduos desvinculados da 
produção social, dedicados a atividades marginais, como os ladrões 
e as prostitutas. 

Pode-se afirmar que  independentemente das denominações dadas aos 
sujeitos, o crescimento da pobreza acompanha o desenvolvimento do sis-
tema capitalista de produção e a exclusão de alguns(as) trabalhadores(as) 
do processo, reconfigurando novas formas de trabalho para a subsistência 
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e a necessidade de novas formas de serviços sociais na assistência as 
suas demandas. Na cena atual em face da reenstruturação produtiva e 
suas consequências, como o desemprego, expansão da superpopulação 
relativa ou exército industrial de reserva e elevação dos níveis de pobreza, 
também crece o fenômeno da população em situação de rua. O estudo 
de Silva (2009) aponta que o exército industrial de reserva ou  superpo-
pulação relativa, o aumento da pobreza e o tempo de permanência na 
rua aumentou a partir da década de 1990, mais precisamente de 1995 a 
2000. Para comprovação desta comparação podemos observar alguns 
recortes de pesquisas  feitas com este público neste período nas cidades 
de Porto Alegre (1995), Belo Horizonte (1998) e São Paulo (2000). Estes 
estudos mostraram que o tempo de permanência dos(as) participantes 
nas ruas chegava até cinco anos no momento de realização das pesquisas, 
alcançando um percentual de 63,0%. Pesquisas posteriores realizadas 
em 2001 e 2005 indicaram redução de pessoas que estavam na rua há 
menos de cinco anos e um aumento dos que já estavam nessa situação 
há mais de cinco anos. Esse dado sugere que este fenômeno ganha ampla 
dimensão no Brasil na metade da década de 1990, coincidindo com as 
mudanças sociais, econômicas e políticas da época, que transformaram 
o mundo do trabalho associado ao aumento da taxa de desemprego 
estrutural, a mais alta do país, e aumento da superpopulação relativa 
ou exército industrial de reserva.

Percebe-se que a relação que este grupo populacional estabelece com as 
políticas sociais que compõem a seguridade social é de completa exclusão, 
pois não são desenhadas para alcançá-los, ao contrário, reproduzem a 
própria exclusão. Os limites são colocados pela natureza seletiva e foca-
lista das políticas sociais, os preconceitos e estigmas que acompanham 
esta população, bem como as marcas históricas explicitadas a partir da 
restrição de atenção na política de assistência social, a qual tem o caráter 
também restrito de inaptidão para o trabalho em alguns benefícios e 
delimitação de renda para acesso.

No entanto, como já dito anteriormente, é na  política de assistência social 
que esta população encontra parte de seus direitos concentrados, como 
os programas de acolhida e moradia provisória. Alguns alargamentos 
destes direitos foram fruto de uma manifestação organizativa frágil e 
recente de movimentos como o Movimento Nacional da População de 
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Rua e Movimento Nacional de Catadores de Reciclável, alcançando 
inclusive a realização da contagem nacional desta população em 71 
municípios e a implantação, em 2009, de uma política nacional de 
atenção a população em situação de rua.

1.2 . mOBILIZAÇÃO E ARTICULAÇÃO ENTRE REDES: 
pROmOÇÃO, CONTROLE E gARANTIA DE DIREITOS

Esta seção busca demonstrar de que forma “o povo da rua” se reuniu em 
volta de conquistas dos direitos apresentados aqui, mas também em torno 
da violência, mais marcadamente no Brasil, no ano de 2004, contexto 
que fez emergir lutas significativas e conquistas políticas expressivas 
sem registro na história brasileira, como a Política Nacional de Atenção 
às Pessoas em Situação de Rua, que ao mesmo tempo em que assegura 
direitos, abre desafios aos municípios frente as novas demandas para 
criação de serviços específicos necessários para estas pessoas.

Foi no processo de democratização do país, com marco em 1988, que 
se incorporou o sentido da democracia participativa. A consolidação da 
democracia no Brasil passa por uma insistente vontade para construção 
de uma esfera pública e possui os seguintes componentes: democratiza-
ção e ampliação dos fóruns de decisão, visibilidade nos discursos para 
tomada de decisão com controle social, participação da sociedade civil 
(que comporta arbitragem dos interesses) e representação dos interes-
ses coletivos. Desta forma, a partir do contexto de 1988, forma-se o 
que Bering (2006) chama de uma cultura pública de enfrentamento ao 
autoritarismo social em constante tensão com a cultura privatista de 
apropriação do público pelo privado.

A trajetória da política social no Brasil envereda para os caminhos da 
privatização, focalização e seletividade, uma política pobre para os 
pobres, descentralização com desconcentração e desresponsabilidade 
do Estado. Apesar de em 1988, segundo o IPEA, apresentar algumas 
quedas, a desigualdade social persiste no Brasil, onde 1% da população 
se apropria da soma de rendimentos familiares e 12,9% da população é 
indigente e ganha menos que 1/4 de salário mínimo.
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Bering (2006) afirma que a Política Social privilegia programas focali-
zados nos indigentes, associados à estabilidade econômica e à alguma 
recuperação do poder de compra, diminuindo a indigência, mas não 
alterando a pobreza e a desigualdade, que tem maior incidência entre 
negros e mulheres. O poder social indica que de 1995 a 2003 o desem-
prego cresceu com acréscimo da informalidade. Quanto a educação, 
o analfabetismo de 14,6 milhões de pessoas também é um fator a ser 
considerado, como as taxas de evasão e reposição; além disso, somente 
70,0% chega a concluir o ensino fundamental. Quanto à saúde, a autora 
apresenta que o radar social revela que as dificuldades de acesso relacio-
nada à condição de pobreza e aumento dos óbitos atinge mais homens 
de 15 a 39 anos. Em relação a moradia/habitação, observa-se que a falta 
de moradia e a baixa oferta de habitações populares causa da segregação 
espacial, além de dificultar acesso a saneamento básico (28,5% sem 
acesso à água e esgoto). Desta forma, a combinação de recrudescimento 
da pobreza e suposta falta de recursos do estado, acarreta uma pobreza 
mais urbana que rural.

Em seu estudo, Bering (2006) ainda menciona que a violência que vem 
de cima tem feito surgir protestos e dão visibilidade ao que a autora 
chama de movimentos Infrapolíticos, pois passam por fora dos meca-
nismos tradicionais e manifestação política. As respostas institucionais 
tem sido de repressão e criminalização, além de investimento público 
em uma política estatal de criminalização das consequências da miséria 
e com isso causando o entupimento das celas e abrindo espaço para 
indústria do encarceramento e para a regulação da miséria. A mesma 
autora afirma que no Brasil, o crescimento de mortes por causas externas 
subiu de 1980 a 2003, um genocídio sob forma de dominação política 
com o argumento de combate ao tráfico, com registro de aumento de 
300% da população carcerária, homens entre 18 e 30 anos, com ensino 
fundamental incompleto.

A mobilização das pessoas em situação de rua, no Brasil, iniciada no 
final da década de 1970, por organizações civis de diferentes setores se 
articulou em torno da conquista de liberdades democráticas e justiça 
social. Nesse processo, emergiram novas demandas sociais que, colocadas 
na pauta de reivindicações da sociedade brasileira, buscavam a amplia-
ção dos direitos de cidadania e da participação política, lutas específicas 
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como moradia, saúde, educação, igualdade de direitos (mulher, criança, 
negros, LGBTQIA+, idosos), reforma agrária, meio ambiente e melho-
res condições de vida nas grandes cidades (reforma urbana, segurança, 
fim da violência). Uma marca primordial desse processo foi a luta por 
direitos, pela participação política e pela “reforma das políticas sociais, 
cujo ponto de partida era a crítica ao caráter excludente da política social 
vigente sob o regime militar”. (IPEA, 2009, p.18).

Oliveira (2001, p.6) avalia que as mobilizações sociais que vieram após 
a década de 1980 foram decisivas para a eleição de uma minoria atuante 
de parlamentares constituintes com origem nos movimentos sindicais 
populares. Na área da saúde observou-se o crescimento de movimentos 
sociais definindo e reivindicando que a provisão de saúde se efetivasse 
como um direito de todos. 

Segundo Gohn (2001), a participação comunitária e a participação 
popular característica dos movimentos da década de 1980 cedem lugar à 
participação cidadã, na qual a categoria central deixa de ser a comunidade 
e o povo e passa a ser a sociedade como um todo, no seu pluralismo de 
interesses, ou seja, a luta por políticas menos focalistas e mais plurais, 
com características universalistas. Há, assim, uma mudança do tipo de 
reivindicação e dos espaços enfrentamento.

Com o agravamento da questão social e as altas taxas de desemprego 
registradas nos anos 1980 ampliaram-se as demandas por acesso a 
saúde, educação, assistência social, trabalho e renda. Nesse cenário, o 
acelerado crescimento das cidades exigia investimento, acesso e enfren-
tamento das iniquidades observadas na realidade brasileira. Na década 
de 1990 também se articularam no país, com apoio do Fundo das Nações 
Unidas para a Infância (UNICEF), projetos de atendimento a crianças 
e adolescentes em situação de rua, desenvolvidos em diferentes cidades 
por organizações da sociedade civil. Esses projetos constituíram a base 
da formação do Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua 
(MNMMR), em 1985. Na mesma direção, a Pastoral do Menor realizou 
de 1981 a 1992, a Semana Ecumênica do Menor, que reuniu aproxima-
damente mil pessoas na defesa dos “meninos de rua” e na organização 
da luta por direitos de cidadania para este segmento.
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Nesse contexto, as instituições de apoio e ajuda à população em situação 
de rua direcionam-se para a afirmação do acesso desta população ao 
direito humano à vida e à dignidade. Estas instituições buscaram, ainda, 
superar o caráter assistencialista e repressor da ação junto às pessoas em 
situação de rua com a introdução no trabalho cotidiano de um novo 
trato metodológico que priorizava a organização e o protagonismo 
como instrumento de resgate de direitos de cidadania. Foi pela ação 
das Pastorais do Povo de Rua que essa população passou a ocupar de 
forma organizada novos espaços públicos para reivindicar melhores 
condições de vida.

O Grito dos Excluídos, que simbolizou a luta da população em situação 
de rua, foi promovido pela Pastoral Social com as demais Igrejas do 
Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, movimentos sociais, entidades e 
organizações da sociedade civil, dando visibilidade aos direitos e neces-
sidades da população que tinha as ruas como seu espaço de moradia e 
sobrevivência, sendo assim, no dia 07 de setembro de 1995 foram mobi-
lizados indivíduos, organizações e movimentos sociais com o objetivo de 
dar visibilidade a questão. Outro evento importante foi o Fórum Nacional 
de Estudos sobre População de Rua, que visibilizou e fomentou vários 
seminários ocorridos nesse período. O primeiro Congresso Nacional 
de Catadores de Material Reciclável, ocorrido em 2001, possibilitou a 
inserção deste segmento na agenda pública.

Nessa esteira, surgem também em várias partes do Brasil e no mundo 
jornais denominados “streetpaper”, jornais que buscaram ser canais de 
expressão de processos de pauperização de determinadas parcelas da 
população, como as pessoas em situação de rua. No Brasil, são quatro 
revistas que se apresentam como canais de manifestações desse público 
desde 1991, sendo elas: O Trecheiro, criada em 1991; Boca de rua, publi-
cado em Porto Alegre e São Paulo, em 2000; Revista Ocas, 2002; e, Aurora 
da Rua, em Salvador, publicado em 2007. (RESENDE e ACOSTA, 2011, 
p.220). Com exceção do Trecheiro, todos os outros jornais são filiados 
a International Networking of street paper, uma rede internacional que 
visa, em linhas gerais, gerar renda para a população de rua e trocas de 
experiências a nível nacional e internacional.

É certo que a própria situação de rua não cria por si só vínculos asso-
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ciativos, pela multifatorialidade dos motivos que levam os sujeitos à 
rua, pela situação de degradação física e mental que este espaço pode 
acarretar. Contudo vale ressaltar que vários movimentos que foram 
criados ao longo das últimas décadas estavam associados indiretamente 
a situação de rua. Seus objetivos giravam em torno de lutas específi-
cas, tais como os sem-teto, pela moradia; os sem-terra com objetivos 
ampliados na luta pela reforma agrária; os catadores de reciclável, em 
torno da luta pelo trabalho; dentre outros. No entanto, foi o Movimento 
Nacional da População de Rua que se propôs a requisitar direitos mais 
abrangentes para aqueles que sofrem com a pobreza extrema, que tem 
como consequência a vivência na rua.

Porém, foram episódios de violência que criaram a comoção nacional em 
torno das pessoas em situação de rua, provocando a reunião de forças e 
se tornando pontos de identificação na luta por reconhecimento, direito 
e justiça social. Destaca-se aqui o assassinato brutal de sete moradores 
de rua na região central da cidade de São Paulo, ocorridas nas noites 
de 19 a 22 de agosto de 2004, episódio que ficou conhecido como a 
chacina da Praça da Sé. Além disso, um conjunto de várias barbáries 
ocorridas no mesmo período em outros estados desencadeou em todo 
o país diversos movimentos sociais e organizações da sociedade civil. 
Estas passaram a se expressar e de várias formas trazer a necessidade 
de uma organização política, como movimento social, reivindicando a 
participação no controle social da política pública de assistência social 
e, especialmente, na elaboração de uma proposta de política nacional 
para a população de rua.

Uma sucessão de eventos mobilizatórios ocorreram neste período: no 
dia 22 de agosto de 2004, aconteceu o 1º ato pela vida no centro de São 
Paulo; a tristeza e a indignação juntaram o povo da rua no III Festival 
Lixo e Cidadania; em Belo Horizonte, em setembro de 2004, o povo se 
uniu e lançou a semente do Movimento Nacional da População de Rua; 
em 2005, pessoas em situação de rua de vários estados do Brasil parti-
ciparam do I Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua 
no Ministério do Desenvolvimento Social (MDS); no dia 21 de março 
de 2010 é fundado o Movimento da População de Rua em Salvador, 
com bases ainda relacionadas a ações filantrópicas e com espaço de 
funcionamento cedido pela Igreja de São Francisco, onde funciona sua 
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sede até os dias atuais; em 25 de outubro de 2006 foi criado o Grupo de 
Trabalho Interministerial (GTI) para a Inclusão Social da População 
em Situação de Rua com a participação de lideranças da sociedade 
civil, sendo que se inclui no rol de conquistas do mesmo: um assento 
do Movimento no Conselho Nacional da Assistência Social (CNAS), 
discussão nacional da pauta e realização de uma Consulta Pública da 
Política Nacional para a População em Situação de Rua; e, por fim, em 
São Paulo, a constituição de oito grupos de trabalho, seis encontros e 
duas plenárias FalaRua para elaboração das propostas do estado para 
compor o documento da Política Nacional para Inclusão Social da 
População em Situação de Rua.

Fruto do debate travado pelos atores mencionados e outras instituições 
jurídicas, religiosas e assistenciais, em 2008, é sancionada a Política 
Nacional de Inclusão Social a Pessoas em Situação de Rua. Esta política, 
em linhas gerais, visa estabelecer diretrizes que objetivam a (re)integração 
destas pessoas às suas redes familiares e comunitárias. Em suas grandes 
pretensões, busca garantir o acesso pleno aos direitos garantidos aos 
cidadãos brasileiros em situação de rua e almeja o acesso a oportuni-
dades de desenvolvimento social pleno desses sujeitos, considerando 
as relações e significados próprios produzidos pela vivência no espaço 
público da rua. Para tanto, vale-se do protagonismo de movimentos 
sociais formados por pessoas em situação de rua, entre outras ações que 
contribuíram para a efetivação deste processo. No entanto, verifica-se que 
a construção desta política, ao mesmo tempo em que formata direitos 
a partir da especificidade deste segmento, também lança desafios para 
os municípios, que historicamente tem suas políticas setoriais funcio-
nando de forma precária e desarticulada, a exemplo de duas políticas 
fundamentais para esta população como a saúde e assistência social.

1.3 . fLUxOS DE DEmANDAS NA REDE DE ATENÇÃO: 
COmUNICAÇÃO Em REDE E CONSTRUÇÃO DE 
SISTEmA DE REfERêNCIA E CONTRA REfERêNCIA 

A estratégia do trabalho em rede implica a inclusão da discussão da 
família e dos usuários dos serviços nos espaços de decisões, porém a 
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característica de vínculos familiares rompidos e fragilizados das pessoas 
em situação de rua demonstra a necessidade de entender a relação do 
contexto da rua e do entendimento de um conceito ampliado de família, 
como principal campo de atuação do trabalho em rede e de referência 
e contra referência. Estudos recentes demonstram que as pessoas em 
situação de rua têm referência familiar, ou seja, sabem onde estão e 
como encontrar seus familiares, mas não os procuram porque os laços 
de união se encontram fragilizados e/ou completamente interrompidos. 
Poucas são as pessoas que se encontram em situação de rua com seus 
familiares ou que mantém vínculos com eles. Apesar de manterem a 
referência familiar, muitos fatores levam ao rompimento desses víncu-
los familiares, alguns de ordem econômica, social, cultural dentre os 
quais se destacam de forma preponderante: o desemprego, a violência 
doméstica, conflitos familiares, preconceitos relacionados à orientação 
sexual e identidade de gênero, o uso de substancias psicoativas, distúr-
bios mentais, dentre outros.

Kaloustian (2008) destaca a dimensão política do vínculo. Segundo 
ele é a família, a comunidade e o Estado que devem conjuntamente 
garantir a vida digna às famílias vulnerabilizadas, sendo este último o 
maior responsável por assegurar os direitos. É esta a dimensão política 
do vínculo, ou seja, a proteção social que o Estado, através das políti-
cas públicas, deveria priorizar, sejam famílias naturais ou substitutas, 
evitando a institucionalização (muito comum no caso de crianças em 
situação de rua) que cria “um homem vazio”, preso a normas institu-
cionais. Faz-se importante discutir como os profissionais de saúde e da 
proteção social pensam a pobreza, pois as políticas são afetadas pelas 
representações sociais destes(as) trabalhadores(as), pelo modo como a 
família é pensada e compartilhada pelo coletivo. Nesse sentido, são os 
problemas relativos à pobreza que desenham os programas.

Adultos em situação de rua, muitas vezes já foram crianças em situação 
de rua e refletem os problemas da estrutura social (referentes à família, 
comunidade e ao Estado). Existem representações negativas construindo 
um imaginário social que pensa estas crianças em situação de rua como 
não tendo família, “são de rua” ou foram “abandonadas”; que pensam 
os pobres como “pais desqualificados que não amam seus filhos”; as 
mulheres que tem seus filhos na rua são pensadas como aquelas que 
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os “dão”, não se refletindo que também elas os “perdem”. A família 
miserável é ignorada ou tratada como inexistente. As condições sociais 
e econômicas de privação interferem na subjetividade dos sujeitos e 
nestas relações familiares, pois em condição de privação é difícil amar, 
respeitar e, especialmente, cuidar. O Estado de privação gera uma desu-
manização generalizada.

Três problemas são apresentados por Kaloustian (2008) como emergentes 
para o enfrentamento da questão do fortalecimento dos vínculos: a rua, 
a institucionalização e a violência. O autor reforça que a importância da 
família nos instrumentos legais traz a necessidade de que esta receba 
apoio e proteção social para executar sua função. O cenário possível 
para as crianças abandonadas é a adoção, fomentado pela relação entre 
abandono e pobreza – entende-se que as crianças nas ruas estão aban-
donadas por suas famílias, porém não costuma se considerar que suas 
famílias foram abandonadas antes pelo Estado. Estar na rua é abandono 
ou sobrevivência? Precisa-se analisar a pobreza estrutural, o enfrenta-
mento dela e seu consequente enfraquecimento dos vínculos familiares 
e comunitários, uma vez que as famílias são abandonadas pelas políticas 
públicas e pela sociedade. O desafio das políticas de atenção à família 
é dar vida às leis, uma questão de postura que repercute no cotidiano 
das famílias empobrecidas. Os profissionais precisam conhecer a inti-
midade da família e isso requer aceitação, abertura e consciência direta 
da vida dos sujeitos para retirar do seu cotidiano suas representações, 
seu microuniverso de significações, conhecer e respeitar seus projetos 
de vida para imprimir nas famílias um aprendizado político e a noção 
de cidadania.  A relação dialógica, este é o desafio.

O contexto histórico da política social no Brasil, não tem pretendido 
alterar o quadro de pobreza e exclusão. O aparthaid entre ricos e pobres, 
faz com que parte da população viva confinada em favelas, longe do 
usufruto dos serviços da cidade. A convivência familiar entre os pobres é 
garantida a partir de estratégias de sobrevivência, sistemas próprios que 
garantem a reprodução social da família de baixa renda. A primeira é a 
solidariedade conterrânea e parental, que ocorre através de empréstimos 
para pagar as contas, alguém que tome conta da criança. A segunda é a 
solidariedade apadrinhada, que consiste em um ou mais membros que 
trabalha ou conhece alguém das classes médias e alta e vive de doações 
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de bens e consumo de terceira mão destes. Já a terceira, a solidariedade 
missionária, consiste nos programas pastorais que ao mesmo tempo em 
que fortalecem o trabalho coletivo, reproduzem a cultura do aparthaid. 
A própria organização das favelas e cortiços, do ponto de vista físico, 
reforçam este aparthaid, pela sua localização e organização que distingue 
e descrimina o pobre. Os serviços também reproduzem, pois além de ser 
parcos são frios e desanimados, sendo que os(as) profissionais, muitas 
vezes, se encontram na mesma condição social do usuário.  

É esta realidade supracitada que permeia a vida de adultos em situação 
de rua em Salvador. Não é possível entender seu contexto de vida, des-
considerando que, atualmente, para se trabalhar com homens na saúde, 
por exemplo, precisa-se entender como eles são socializados para que 
seja possível desenvolver abordagens específicas nos programas de aten-
dimento no sentido de modificar dois paradigmas que se apresentam: 
1) o homem ser compreendido naturalmente como invulnerável e ativo; 
e, 2) a postura masculina ser justificada pelas experiências fornecidas 
pelas expectativas criadas a sua volta. 

Em suma, o cuidado e o trabalho em rede devem ser entendidos no 
contexto histórico. Compreende-se que para a população em situação 
de rua é preciso considerar a família sem perder de vista a participação 
dos sujeitos nos processos de decisão e suas histórias. 

BREVE CONSIDERAÇõES fINAIS

No Brasil percebe-se que apesar das normativas postas nas leis – Política 
Nacional para Pessoas em Situação de Rua, Sistema Único de Assistência 
Social e Sistema Único de Saúde –, ainda são poucas as iniciativas nos 
municípios para garantia de direitos desses sujeitos, considerando os 
determinantes sociais da saúde destas pessoas e acima de tudo enten-
dendo a sua história de vida e contexto social e familiar. Os técnicos 
e profissionais, não encontram parâmetros que sirvam de modelo na 
atenção a esse público, situação que cria uma dicotomia entre os direitos 
concretos e os mecanismos de efetivação para o acesso universal aos 
mesmos.
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A organização dos serviços e programas devem dar retaguarda a essas 
famílias empobrecidas considerando os diferentes ciclos de vida (da con-
cepção à velhice) e os contextos adversos em que vivem. Compreender a 
família como um sistema dinâmico e que necessita de acesso a métodos 
de preconcepção, informações sobre cuidado, maternidade, dentre outros. 
O trabalho técnico com essas famílias deve priorizar a comunidade 
enquanto retaguarda e buscar a promoção da família. É preciso ter em 
mente alguns aspectos políticos e legais, como a dimensão política do 
vínculo e não se trabalhar com a culpabilização da escola ou família, 
mas com a interação destas para promoção dos sujeitos. A família e a 
escola devem ser preparadas para receber de volta as crianças e jovens 
que evadem para as ruas e entender suas particularidades (situação de 
rua, pobreza etc.), extrapolando o âmbito formal da educação, traba-
lhando temas como sexualidade, gravidez, HIV-AIDS, drogas, dentre 
outros. A comunidade pode contribuir a reatar o vínculo familiar na 
luta pelos equipamentos de saúde, cultura, lazer, etc.

A situação de rua é um retrato da pobreza, especialmente por estar 
concentrada nos grandes centros urbanos, como ocorre em Salvador, 
conforme demonstrado na pesquisa de Ataíde, realizada em 1990. O 
estudo demonstra ser relevante até os dias atuais no seu aspecto endógeno 
da vivência de famílias nas ruas. Nota-se que para o enfrentamento desta 
questão faz-se necessário a efetivação de políticas de longa duração que 
articulem um conjunto amplo de ações intersetoriais. Neste contexto, 
verifica-se que para que este segmento tenha acesso a direitos sociais, 
como a saúde e assistência social, podendo desenvolver sua cidadania 
social plena, é preciso que os princípios que fundamentam a Política 
Nacional para a População de Rua sejam efetivados de forma ampla. 
Assim sendo, deve-se garantir a atenção integral à saúde das pessoas 
em situação de rua e adequação das ações e serviços, assegurando a 
equidade e o acesso universal no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
com dispositivos de cuidados interdisciplinares e multiprofissionais 
com intersetorialidade de garantia de mudança nas outras políticas 
que atendem estas pessoas e suas famílias em seus diferentes ciclos de 
vida, como a assistência social, educação, emprego e renda, ou seja, as 
políticas que devem compor a proteção social.
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Tem se dado enfoque imediato ao atendimento às famílias, contudo, 
ao invés de considerá-las como receptoras de benesse, deve-se traba-
lhar com estas na perspectiva socioeducativa para direitos e cidadania, 
visando a inserção comunitária para o fortalecimento da participação 
popular. Deve-se ainda se utilizar a metodologia dialógica e com vocá-
bulo adequado, com o intuito de articular o público com o privado, 
objetivando maior acesso aos serviços, maior integração dos processos 
e maior autoestima.
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Discutir o acolhimento de pessoas em situação de vulnerabili-
dade social, em especial, as pessoas em situação de rua, assim 
como apresentar estratégias de acompanhamento e análise da 
prática profissional, nos diversos equipamentos que atendem 
essa população.

Tema

Operacionalizando conceitos: Vulnerabilidade, 
Vulneração, Risco Social, Território e População 
em situação de rua.

Acolhimento e o acompanhamento da popu-
lação em situação de rua: 1. Conhecer as carac-
terísticas sociodemográficas das pessoas em 
situação de rua do território de pertencimento; 
2. Disponibilidade para o encontro além dos 
estereótipos (imaginário social) – Escutando o 
sujeito; 3. Caracterizar a situação de vulnerabi-
lidade e/ou vulneração do sujeito atendido – a 
importância do registro; 4. Planejar e implemen-
tar as ações de enfrentamento às situações de 
vulnerabilidade e/ou vulneração, assim como 
ações que promovam autonomia, autocuidado e 
intervenção em rede; e 5. Avaliar as ações imple-
mentadas e produzir dados que subsidiem novas 
ações e políticas.

Cuidar de quem cuida.

Caracterização da população em situação          
de rua em Salvador.

Carga 
Horária CrédiTo

OBJETIVO

CONTEÚDOS 1

1. Esta tabela foi criada 
para que cada instrutor(a) 
possa organizar a car-
ga horária e créditos 
de acordo com a sua 
necessidade.
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1.1 . OpERACIONALIZANDO CONCEITOS

Rever os conceitos que permeiam o acolhimento e acompanhamento 
das pessoas em situação de vulnerabilidade social é a primeira tarefa que 
se coloca aos profissionais que atuam na área da assistência social, uma 
vez que estão na base do Serviço Brasileiro de Proteção Social. Nesse 
sentido, optamos por trazer neste texto os conceitos de vulnerabilidade, 
vulneração, risco social, território e população em situação de rua, por 
considerá-los alguns dos mais relevantes para o debate que aqui propo-
mos. Sabemos que se trata, obviamente, de uma apresentação sucinta que 
não substitui a leitura e o estudo da legislação vigente, nomeadamente: 
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) (1993/2011); Política Nacional 
de Assistência Social (PNAS) (2004); e, a Norma Operacional Básica 
do SUAS (NOB-SUAS) (2005/2012a). A ideia principal é (re)apresentar 
aos leitores(as) esses conceitos, buscando revisitar e destacar elementos 
que parecem ser cruciais para um acolhimento e acompanhamento mais 
qualificado e efetivo dessas pessoas. 

A) VULNERABILIDADE

A vulnerabilidade pode ser definida por seu sentido etimológico, tendo 
relação com os vocábulos latinos vulnerare (ferir, lesar, prejudicar) e bílis 
(suscetível a), conforme discussão feita por Carmo e Guizardi (2018). 
Nesse sentido, a vulnerabilidade “refere-se à possibilidade de ser ferido, 
englobando tanto o aspecto relacionado à dimensão física quanto o 
atinente à perspectiva social.” (SOTERO, 2011, p. 800). 

Tendo isto em vista, é preciso considerar as situações, contextos e práticas 
sociais que produzem vulnerabilidades e contribuem para a emergência 
de uma estrutura social que tem em sua base a (re)produção de desi-
gualdades e, consequentemente, as violações de direitos, que 

“(...) podem decorrer da pobreza, da privação, da ausência de 
renda, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da in-
tempérie ou calamidade, da fragilização de vínculos afetivos e 
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de pertencimento social decorrentes de discriminações etárias, 
étnicas, de gênero, relacionadas à sexualidade, deficiência, entre 
outras.” (BRASIL, 2015, p.24). 

Ainda sobre o conceito de vulnerabilidade é indispensável considerar 
alguns pontos destacados nas Orientações Técnicas sobre o serviço de 
Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) (2012b), que apontam 
os reducionismos e possíveis equívocos conceituais que podem dificultar 
a compreensão e efetiva execução das orientações técnicas de atenção 
ao público que necessita da política de assistência social. O primeiro 
aspecto trata da afirmação de que a vulnerabilidade é um fenômeno 
complexo, multifacetado e multicausal, apresentando possibilidades 
diversas de manifestação, o que exige análises especializadas para a 
sua apreensão e proposição de ações intersetoriais como soluções de 
enfrentamento. O segundo ponto se refere a ciclos intergeracionais de 
reprodução das situações de vulnerabilidade vivenciadas pelos sujei-
tos, que se instalam quando a vulnerabilidade não é compreendida 
e enfrentada, o que nos leva ao terceiro ponto, que é a tendência da 
vulnerabilidade social se tornar uma situação de risco quando não se 
trabalha na perspectiva da prevenção e do enfrentamento da mesma. 
O quarto ponto alude a compreensão da pobreza como uma condição 
de existência que agrava a situação de vulnerabilidade vivenciada 
pelas famílias, ou seja, o entendimento de que a vulnerabilidade não 
é sinônimo de pobreza, sendo que estes são fenômenos intimamente 
relacionados, mas distintos. Um quinto elemento de extrema relevân-
cia trata do fato da vulnerabilidade não concernir a um estado, uma 
dada condição, mas sim a uma zona instável, flutuante, oscilante que 
as famílias “podem atravessar, nela recair ou nela permanecer ao longo 
de sua história.” (BRASIL, 2012b, p.15). 

B) VULNERAÇÃO

Se por um lado a vulnerabilidade pode ser entendida e relacionada às 
condições potenciais de ser ferido(a), sendo inerente à condição humana, 
por outro, a vulneração remete-se à vulnerabilidade consubstanciada, às 
condições concretas de violações de direitos. Nesse sentido,  
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“(...) se todos são potencialmente vulneráveis (...) enquanto 
seres vivos, nem todos são vulnerados concretamente devido 
às contingências como o pertencimento a uma determinada 
classe social, a uma determinada etnia, a um dos gêneros ou 
dependendo das suas condições de vida, inclusive seu estado 
de saúde.” (SCHRAMM, 2006, p.192). 

Para Schramm (2006) é indispensável “distinguir a mera vulnerabilidade 
da efetiva “vulneração”, considerando a primeira como potencialidade 
e a segunda como uma situação de fato, pois isso tem consequências 
relevantes no momento de tomada de decisão” (p.192). Este ponto nos 
interessa, sobretudo, no tocante a consideração de que as situações 
de vulnerabilidade, como já dito, demandam um intenso e estraté-
gico processo de caracterização, compreensão, prevenção e enfrenta-
mento. Esse processo deve ser complementar e paralelo ao trabalho de 
enfrentamento e busca por respostas intersetoriais para o tratamento 
das situações de vulneração e violação de direitos, considerando as 
especificidades e singularidades, de modo a garantir uma intervenção 
referenciada e manejada de acordo com as peculiaridades de cada 
contexto e diferentes sujeitos. 

O processo de prevenção, potencializa a dimensão pedagógica e educativa 
das políticas públicas, uma vez que, ao mesmo tempo em que protege, 
ampara e efetiva direitos sociais, informa, educa sobre a concepção e o 
funcionamento da estrutura, dos serviços e dos direitos. Nesse aspecto, 
considerando o fenômeno da população em situação de rua e todas as 
questões relacionadas à dificuldade de acesso e permanência desses sujeitos 
nas políticas públicas e todos os processos que produzem exclusão social, 

“pode-se entender que a vulnerabilidade inerente à condição 
humana é intensificada e concretizada. Então se passa a identi-
ficar esse grupo como vulnerado e não mais como vulnerável, no 
sentido genérico e existencial extensivo a toda a humanidade.” 
(SOTERO, 2011, p. 802). 

Xiberras (1983), ao investigar as teorias de exclusão social, escreve sobre 
um processo denominado por ela de “acúmulo de deficiências”, fazendo 
alusão, justamente à potencialização desse processo pela vivência de 
múltiplas exclusões sociais. Para a autora, o sistema social se torna cada 



115

MÓDULO III . SISTEMATIZANDO TECNOLOGIAS DE CUIDADO

vez mais intolerante e implacável quando o sujeito é atravessado por 
diferentes marcadores sociais de raça, gênero, classe e sexualidade que 
são considerados divergentes daqueles que consideramos ser o padrão 
normativo: branco, patriarcal, economicamente privilegiado, heterosse-
xual e cisgênero. Este processo é denominado por Akotirene (2018) de 
encruzilhadas de opressão, sendo, nesse aspecto, oportuno e estratégico 
refletirmos sobre o conceito de interseccionalidade. A análise isolada 
dos marcadores sociais da diferença tais como raça, gênero e classe, de 
acordo com Collins (1993), gera uma somatória de opressões, sendo 
que apenas tal soma não é suficiente para reconhecer a relação que se 
estabelece entre estas variáveis, em função do seu imbricamento. A autora 
destaca ainda o risco da análise em separado das categorias analíticas 
de produzir dicotomias que, consequentemente, são hierarquizadas e 
reforçam essencialismos. 

C) RISCO SOCIAL

De acordo com Sposati (2009), os riscos sociais englobam o 

“convívio conflituoso de formas de pensar diversas bem como 
das ofensas, da presença de desigualdade, do desrespeito à 
equidade e das violações das integridades física e psíquica. 
São os riscos que surgem das relações e que levam, como já 
indicado, à apartação, ao isolamento, ao abandono, à exclusão. 
Ainda podem ser incluídos os riscos relacionados à violência 
física e sexual nas formas de convívio.” (SPOSATI, 2009, p. 29).

Nesse sentido, a manifestação do risco social pode ser identificada por 
meio de diversas formas como: (i) a segregação espacial, considerando 
as precárias condições de infraestrutura e saneamento; (ii) os padrões 
de convivência familiar, comunitária e social, a exemplo da cultura da 
violência em suas mais diversas vertentes, do estupro, do racismo, da 
discriminação de gênero, religião, orientação sexual, dentre outros; e, 
(iii) as contingências naturais, como enchentes, secas, etc. (Brasil, 2015).

Cabe ressaltar, que os riscos sociais “ocorrem no cotidiano das pessoas, 
na vida como ela é, nos territórios onde elas vivem” (BRASIL, 2015, 
p.23). Isso significa que as situações de vulnerabilidade, vulneração e 
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risco social ocorrem numa determinada localização espacial e mobi-
liza diversos marcadores, características e situações reais de existência. 
Nesse sentido, a compreensão de risco social não deve se distanciar 
conceitualmente, de modo apartado, das violações de direitos e situa-
ções de vulnerabilidade vivenciadas no dia a dia das pessoas. Há de se 
considerar também a dimensão do risco social que opera no âmbito 
das relações entre os(as) trabalhadores(as) sociais e entre estes(as) e as 
instituições em que atuam. É preciso pensar nos modos de relação que 
estabelecemos e mantemos com as pessoas e com o público com quem 
trabalhamos, refletindo, sobretudo, se nossa atuação está produzindo 
cuidado ou intensificando riscos.

D) TERRITóRIO

A noção de território inclui os aspectos relacionais e materiais da pro-
dução de vida nos espaços de convivência e de trocas. Segundo Koga 
(2009), trata-se de um “espaço social em constante dinâmica, que deve 
ser compreendido para além dos limites geográficos e administrativos” 
(KOGA, 2009, p.31). É no território que se materializa as manifestações 
e intersecções das questões sociais, bem como os tensionamentos neces-
sários que possibilitam gerar enfrentamentos e mudanças. Um município 
pode ser considerado um território, mas com diversas configurações 
socioterritoriais (BRASIL, 2015) que se aproximam ou se distanciam 
em termos de características culturais, locais, econômicas, dentre outras. 
Nessa perspectiva, os territórios são espaços de vida, de trocas, disputas, 
relações, expectativas e sonhos, de construção e desconstrução de vín-
culos, de contradições e conflitos, são espaços que revelam significados 
atribuídos pelos diferentes sujeitos. (BRASIL, 2015, p.36). 

Mas que território é esse que as pessoas em situação de rua vivem? A 
rua do transeunte certamente não é a mesma rua de quem a vivencia 
com uma maior permanência, de quem está e vai ficando nela, de quem 
mora e/ou quem a utiliza como forma de sobrevivência. É preciso 
superar uma visão maniqueísta, dicotômica de que a rua só pode ser 
boa ou ruim. Ela é ao mesmo tempo boa e ruim. Comumente se pensa 
que a melhor coisa que pode acontecer a quem está em situação de rua 
é a saída desse espaço, dessa situação, como se não houvesse coisa pior 
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do que estar na rua. A rua é colocada como esse fosso, esse último grau 
que já se apresenta como o pior do pior, como se não fosse possível se 
agravar mais. Isso é fruto de uma lógica de pensamento burguesa que 
elege como critério de sucesso, segurança e garantia de saúde e cui-
dado, o simples fato de se ter uma casa, uma família, não importando, 
necessariamente, as condições de moradia ou a qualidade das relações 
estabelecidas entre os membros dessa família. Se esse for o parâmetro 
não conseguiremos compreender que o fato de uma pessoa ter “saído” 
de casa e estar em situação de rua pode ser considerado um indicador, 
um indício de saúde mental, de autocuidado, considerando que a casa/
família/instituição que antecede a situação de rua pode ter figurado o 
centro de muitas situações de vulnerações e violações de direitos agudas. 
Aqui não se trata de hierarquizar ou comparar de maneira simplória esses 
espaços de construção de relação, esses territórios, mas sim pô-los em 
perspectiva, promovendo uma reflexão crítica sobre as possibilidades 
de leitura das relações que as pessoas estabelecem com os territórios 
e sua dinâmica de afetos, cuidados e produção e manutenção da vida. 

E) pOpULAÇÃO Em SITUAÇÃO DE RUA

As pessoas em situação de rua, sejam elas crianças, adolescentes, jovens, 
adultos ou idosos, “relacionam-se com a rua, segundo parâmetros tempo-
rais e identitários diferenciados” e “em comum possuem a característica 
de estabelecer no espaço público da rua seu palco de relações privadas” 
(BRASIL, 2009, p.3) e como um contexto importante de socialização. A 
Política Nacional para a População em Situação de Rua a define como 
sendo um

“(...) grupo populacional heterogêneo que possui em comum a 
pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragi-
lizados 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.” (BRASIL, 2009, p.1).

Nessa compreensão, a definição de rua na Política Nacional engloba 
tanto os logradouros públicos (ruas, praças, viadutos, cemitérios, etc.), 
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como áreas degradadas (galpões e prédios abandonados, em ruínas; 
moradias improvisadas em lugares de risco de desabamento e/ou sem 
saneamento básico e de difícil acesso, como encostas, dentre outros). Tal 
especificação é fundamental para compreender que o conceito de rua 
adotado extrapola uma visão reducionista de que estaria em situação 
de rua apenas aqueles sujeitos que dormem/moram na rua.

Outra referência indispensável à conceituação da população em situação 
de rua é a Resolução Conjunta do Conselho Nacional de Assistência 
Social (CNAS) e Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA) de 2016, que descreve e especifica as hete-
rogeneidades demarcadas na Política Nacional. Ainda que o documento 
foque na conceituação de crianças e adolescentes em situação de rua, o 
seu rigor técnico, abrangência e consonância com normativas técnicas 
e marcos regulatórios tratam de aproximar esses dois grupos que são 
distintos, mas que guardam pontos de similaridades. 

Ainda segundo a Resolução CNAS/CONANDA, de 2016, a situação de 
rua de crianças e adolescentes pode estar associada a: I) trabalho infantil; 
II) mendicância; III) violência sexual; IV) consumo de álcool e outras 
drogas; V) violência intrafamiliar, institucional ou urbana; VI) ameaça 
de morte, sofrimento ou transtorno mental; VII) LGBTfobia, racismo, 
sexismo e misoginia; VIII) cumprimento de medidas socioeducativas 
ou medidas de proteção de acolhimento; e IX) encarceramento dos pais. 
Tais características podem, facilmente, ser relacionadas também aos 
motivos de ida pra rua da população adulta em situação de rua, expli-
citando mais pontos de aproximação do que pontos de distanciamento 
em termos geracionais. Na figura, a seguir, é apresentado o conceito sob 
dois aspectos: o referencial e a caracterização.
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1.2 . CARACTERIZAÇÃO DA pOpULAÇÃO                    
Em SITUAÇÃO DE RUA Em SALVADOR

Trabalhar com as dimensões da vulnerabilidade social, trazendo como 
eixo organizador da discussão a situação de rua demanda atenção, cui-
dado e responsabilidade no processo de caracterização desses sujeitos, 
uma vez que isto implica uma questão fundamental que são os critérios 
de acesso e de inclusão nas políticas públicas criadas especificamente 
para este público. Dessa forma, as pessoas em situação de rua podem 
ser caracterizadas pela dificuldade de acesso e permanência nas políticas 
públicas - o que complexifica e/ou impede sua capacidade de navegar 
socialmente, tendo suas existências marcadas pela via da informalidade, 
invisibilidade e da exclusão social. 

REFERENCIAL
NORMATIVO sujeito em desenvolvimento com direitos violados

ESPACIAL que utilizam logradouros públicos, áreas degradadas 
como espaço de moradia ou sobrevivência

TEMPORAL de forma permanente e/ou intermitente

INDIVIDUAL em situação de vulnerabilidade e/ou risco pessoal e 
social

FAMILIAR/
COMUNITÁRIO

pelo rompimento ou fragilidade do cuidado e dos 
vínculos familiares e comunitários

SÓCIO-ECONÔMICO prioritariamente situação de pobreza e/ou pobreza 
extrema

POLÍTICO
dificuldade de acesso e/ou permanência nas 
políticas públicas, sendo caracterizados por sua 
heterogeneidade,

GÊNERO como gênero, orientação sexual, identidade de 
gênero,

CULTURAL diversidade étinico-racial, religiosa, geracional, 
territorial, de nacionalidade, de posição política

NECESSIDADES 
ESPECIAIS

deficiência,

entre outros.

CARACTERIZAÇÃO

Figura 1: Conceito de 
crianças e adolescen-
tes em situação de rua 
(CNAS/CONANDA, 2016)
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A população em situação de rua se configura como um fenômeno 
multicausal, multideterminado e complexo cuja principal característica 
é a heterogeneidade. Trata-se de um fenômeno que escapa à tentativa 
simplória de classificação e construção de soluções padronizadas, uni-
versais e homogêneas. Esta população parece despertar no imaginário 
social, incluindo uma parcela considerável dos(as) profissionais que 
atuam junto a ela, sentimentos diversos que oscilam entre nojo, medo 
e repulsa, de um lado, e pena, compaixão, dentre outros sentimentos 
ligados a uma lógica caritativa e assistencialista. No entanto, a atuação 
profissional precisa garantir a compreensão dessas pessoas como sujeitos 
de direitos, que estruturalmente e/ou circunstancialmente se encontram 
necessitados da política de assistência social. Para isso, é fundamental 
possuir um conhecimento atualizado e territorializado das características 
dessa população que será atendida. 

Dessa forma, compreendemos que caracterizar a população em situ-
ação de rua implica atentar aos marcos regulatórios que a demarcam 
conceitualmente e também à produção de pesquisas que possam gerar 
dados, preferencialmente, que sejam referenciados na realidade dos 
territórios nos quais se atua com esse público. No caso de Salvador, as 
duas primeiras e pioneiras pesquisas de contagem e mapeamento da 
população de crianças e adolescentes em situação de rua (PROJETO 
AXÉ, 1990; PROJETO AXÉ, 1993) foram realizadas pelo Projeto Axé 
com o IBASE e teve por objetivo conhecer o público que seria atendido 
pelo projeto. A partir do desenvolvimento de um método de contagem 
único que incluía a ida às ruas em quatro dias e em quatro turnos, foram 
produzidos dados que permitiram compreender a dinâmica e o fluxo 
de ocupação da cidade por esse público. Em 2008, Salvador foi incluída 
na Pesquisa Nacional sobre a população em situação de rua (MDS), 
contudo, a mesma considerou apenas a população em situação de rua 
adulta, não incluindo crianças e adolescentes. 

Em 2016 e 2017 o Projeto Axé, em parceria com o Movimento Nacional 
da População de Rua (MNPR) e o Instituto de Psicologia da Universidade 
Federal da Bahia (IPS/UFBA), realizou a pesquisa “Cartografias dos 
desejos e direitos: mapeamento, contagem, estimativa e caracterização 
da população em situação de rua na cidade de Salvador2. Nas duas eta-
pas da pesquisa, foram incluídos todos os segmentos etários – crianças, 

2. Agências Finan-
ciadoras: UNESCO/

Criança Esperança 30 
anos (1ª etapa) / Defen-
soria Pública do Estado 

da Bahia (2ª etapa).
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adolescentes, jovens, adultos e idosos –, tanto por compreender a indis-
sociabilidade geracional das relações no contexto da rua, por um lado, 
quanto pelo compromisso em utilizar os recursos públicos com o máximo 
de eficiência e eficácia. Isso se configura como um grande diferencial 
tanto por criar e fortalecer parcerias quanto por oferecer subsídios para 
políticas e ações voltadas para todos os segmentos etários, respeitando 
as especificidades e necessidades de cada grupo populacional.

A partir dos resultados das duas etapas da pesquisa foi possível, primei-
ramente, estimar que existem entre 14.513 e 17.357 pessoas em situação 
de rua na cidade de Salvador. Num segundo momento, partindo do 
número máximo estimado de pessoas em situação de rua (17.357) foi 
utilizada a estratégia de amostragem estratificada (SEMIZ, 2016), tendo 
por base as variáveis idade, gênero, raça/cor e situação de rua observada. 
A amostra total foi composta por 1.447 pessoas, que foram identificadas 
e entrevistadas nas ruas e na rede de atendimento a essa população. Cabe 
destacar que o processo de amostragem por cotas permite inferir que os 
resultados obtidos na amostra representam estatisticamente o universo 
da população em situação de rua, refletindo seu comportamento como 
um todo. 

Tendo em vista o objetivo dessa sessão optamos por destacar alguns 
dados3 da Etapa 2 da pesquisa que nos auxiliam a compreender e carac-
terizar a população em situação de rua de Salvador, considerando dados 
mais recentes:

Dados sociodemográficos – A amostra é composta por crianças de sete 
e onze anos (3,2%), adolescentes 12 a 17 anos (7,5%), jovens de 18 a 
25 anos (15%), adultos com idades entre 26 e 59 anos (67,9%) e idosos 
acima de 60 anos (6,5%). Quanto à variável gênero, 82,6% são do gênero 
masculino, 15,9% do gênero feminino, 1,5% queer4. Quanto à cor/raça, 
58,2% se autodeclararam pretos, 34,6% pardos, 5,5% brancos, 0,8% 
amarelos e 1,0% se declararam indígenas. 

Documentação – 83,2% possui certidão de nascimento/casamento 
(44,1% estava em posse do mesmo); 77,7% carteira de identidade (RG) 
(58,1% em posse); 69,2% Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) (50,4% 
em posse); 53,9% título eleitoral (33,4% em posse); 53,4% carteira de 

3. Para maior aprofun-
damento dos dados da 
pesquisa ver Sumários 
Executivos (link nas 
sugestões de leitura ao 
final do texto).  

4. Esta é uma palavra 
de língua inglesa usada 
para abarcar pessoas 
que não seguem o pa-
drão da heterossexuali-
dade e/ou do binarismo 
de gênero (feminino e 
masculino), a exemplo 
das travestis. O termo é 
usado para representar 
de modo geral lésbicas, 
gays, bissexuais e tam-
bém pessoas transgê-
nero e/ou transexuais.
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trabalho (32,9% em posse); e 64,3% cartão do Sistema Único de Saúde 
(SUS) (41,7% em posse). Destaca-se que 9,8% da amostra não possui 
nenhum dos documentos listados. 

Frequência de contato com a família – 45,2% possuem vínculos fami-
liares mantidos (mantém contato todos os dias/sempre ou toda semana/
frequentemente), 33,5% vínculos fragilizados (mantém contato pelo 
menos uma vez por mês/às vezes ou uma vez por ano/raramente) e 21,3% 
possuem vínculos rompidos (não mantém contato com a família/nunca). 

Situação de moradia – 35,5% declarou viver em logradouros públicos 
(ruas, marquises, praças, viadutos e cemitérios), enquanto as Unidades 
de Acolhimento Institucional abrigam apenas 10,3% da população 
estimada. Quanto à habitação em áreas invadidas/ocupadas e/ou degra-
dadas (acampamentos, ocupações, galpões/prédios abandonados e 
invasões) 4,4% declarou viver nesta situação. Aqueles que moram em 
casas/apartamentos/quartos alugada(o)s perfazem um total de 22,3%, 
já os que afirmaram morar em casa própria somam 21,4% e em casa 
cedida 6,9%. 

Motivo de ida pra rua – Dentre os motivos mais frequentes de ida para 
a rua tem-se que: 44,5% foi procurar sustento para si mesmo; 29,4% 
foi para a rua em função de conflitos familiares (pai, mãe, madrasta, 
padrasto, etc.); 28,0% foi procurar sustento para família; 25,3% afirma 
ter ido para a rua para procurar diversão/liberdade; 19,9% teve proble-
mas com drogas; 13,5% perdeu o emprego/ficou desempregado; 9,9% 
apanhava em casa; 8,0% foi para o contexto da rua em razão da morte 
dos pais ou de um deles; 7,5% se separou da(o) companheira(o) e saiu 
de casa; 6,5% estava em situação de rua para acompanhar familiares; 
6,2% envolveu-se em conflitos com o tráfico de drogas; 5,7% saiu de casa 
para acompanhar outras pessoas; 4,9% perdeu a casa/ficou desabrigado, 
dentre outros. 

Permanência diária e frequência com que dorme na rua – 67,9% dos 
participantes ficam mais de oito horas por dia na rua, seguidos de 17,9% 
que passam de seis a oito horas, 10,7% de três a cinco horas e 3,5% de 
uma a duas horas. Dos entrevistados, 83,6% afirmou já ter dormido na 
rua em algum momento da vida. Quando avaliado a frequência com que 
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os participantes dormiram na rua no último mês, observa-se que 37,4% 
apresentam alta frequência (dormiram 20 dias ou mais); 13,9% apresen-
tam baixa frequência (dormiram entre um e oito dias no último mês); e, 
4,0% possuem média frequência (dormiram entre nove e dezenove dias).

Atividades de geração de renda – Sobre 21 tipos de atividades realiza-
das nos últimos seis, observou-se que 97,5% dos entrevistados realizou 
pelo menos uma das atividades descritas, sendo que 53,5% realizou 
entre uma e três atividades de geração de renda nos últimos seis meses, 
29,2% realizou entre quatro e sete atividades, 13,3% realizou entre oito 
e 12 atividades e 2,1% realizou entre 13 e 17 atividades. Dentre estas, as 
mais frequentes foram: fez “bicos” (60,4%); reciclou (43,6%); trabalhou 
com carga e descarga de materiais (31,3%); trabalhou como baleiro(a) 
(30,0%); vigiou carros/flanelinha (26,5%); mexeu em latas de lixo e/ou 
lixeiras procurando comida e/ou outras coisas (26,1%); pediu comida 
(25,7%); trabalhou como vendedor ambulante (cervejas, etc.) (25%); 
esmolou/pediu dinheiro na rua (24,9%); limpou para-brisas de carros 
(14,9%); trabalhou na sinaleira (malabarismo, vendeu coisas, distribuiu 
panfletos, etc. 

Educação (capacidade de leitura e escrita) – 84,9% sabem ler (não 
sendo avaliado a funcionalidade da leitura), sendo que 75,7% aprendeu 
na escola, 3,9% em casa, 2,7% na rua e 1,5% em alguma instituição 
(abrigo, albergues, projetos, etc.). 85,4% dos participantes sabem escrever, 
sendo que 77,4% aprendeu na escola, 3,3% em casa, 2,1% na rua, 1,5% 
em alguma instituição (abrigo, albergues, projetos, etc.). Cabe destacar 
que 6,4% não sabem assinar o próprio nome.

Compreendemos que cada um dos dados apresentados exige uma análise 
específica e acarreta implicações diversas para o Sistema de Garantia 
de Direitos, com vistas a enfrentar as violações de direitos a que este 
público está submetido. Verificar que a maior parte dessa população é 
formada por homens em idade produtiva, coloca, por exemplo, a questão 
de como inserir esses sujeitos no mercado de trabalho, considerando 
ainda a baixa escolaridade dos mesmos. Os equipamentos e as ações 
precisam ser estruturados de modo a atender as necessidades da popu-
lação atendida, não de forma a propor ações uniformes, mas de planejar 
as principais demandas que poderão surgir nos serviços. 
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1.3 . ACOLHImENTO E O ACOmpANHAmENTO           
DA pOpULAÇÃO Em SITUAÇÃO DE RUA 

A situação de rua, nas mais diversas configurações e contextos, se apre-
senta como expressão máxima das vulnerações e violações de direitos e 
isto requer do Estado e da sociedade civil organizada o desenvolvimento 
de intervenções e estratégias de cuidado diferenciadas, que possam 
considerar as suas especificidades e singularidades, visando a promoção 
e fortalecimento de uma existência cidadã. Nessa perspectiva, o acolhi-
mento e acompanhamento da população em situação de rua se coloca 
como um desafio complexo que demanda a assunção de uma posição 
reflexiva e crítica. 

No processo de pensar e propor estratégias de acolhimento e acompa-
nhamento é preciso estarmos advertidos(as) de que as escolhas políticas 
- que inclui o território no qual algum serviço será aberto, os fluxos de 
atendimento e as condições materiais oferecidas -, podem promover e 
facilitar este processo, garantindo ou violando direitos, facilitando ou 
dificultando (e/ou mesmo impedindo) o acesso. Para elaborarmos as 
premissas do que seria um acolhimento e acompanhamento mais efetivo 
da população em situação de rua, nos ancoramos em toda a discussão 
que foi mobilizada até o presente momento e que inclui a importância 
prática e política da operacionalização dos conceitos e a necessidade de 
dados atualizados que subsidiem a atuação. 

De forma sistemática podemos dizer que o acolhimento e acompa-
nhamento precisa ser compreendido em cinco etapas organizadas em 
uma lógica de espiral. Há uma sequência das etapas, mas esta segue 
um continuum não havendo um ponto de encerramento. A prática 
com a população em situação de rua, e na assistência social precisa de 
uma inteligibilidade que norteie as ações. Isso significa que partimos 
de um conhecimento da realidade que é provisório e precisa ser 
realimentado após a efetiva implementação das ações. Conforme pode 
ser visto na Figura 02, a nossa proposição parte do princípio de que 
os(as) profissionais precisam inicialmente conhecer as características 
do fenômeno da população em situação de rua, mas logo em seguida 
precisam abrir mão desses saberes para se permitir um encontro que vá 
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1. ConHeCer as CaraCTerísTiCas                      
soCiodemográfiCas das pessoas em siTuação                      
de rua do TerriTório de perTenCimenTo

Até aqui discutimos sobre a importância política e estratégica da produção 
de dados e pesquisas com rigor científico e que estejam embasadas na 

Figura 2: Espiral 
do acolhimento e 
acompanhamento da 
população em situação 
de rua

1. Conhecer as 
características

sociodemográficas das 
pessoas em situação 

de rua do território de 
pertencimento

5. Avaliar
as ações 

implementadas 
e produzir dados 

que substituem novas 
ações políticas

4. Planejar e implementar as 
ações de enfrentamento às 

situações de vulnerabilidade 
e/ou vulneração, assim 

como ações que promovam 
autonomia, autocuidado e 

intervenção em rede

2. Disponibilidade 
para o encontro além 

dos estereótipos 
(imaginário social) - 
Escutando o sujeito

3. Caracterizar 
a situação de 

vulnerabilidade e/
ou vulneração do 

sujeito atendido - a 
importância do registro

além dos estereótipos. Em seguida, é preciso (re)conhecer as expressões 
concretas da vulnerabilidade e das vulnerações nas trajetórias de vida 
dos sujeitos atendidos, para que possam ser implementadas ações que 
busquem superar essas adversidades. Por fim, é preciso avaliar a atuação, 
fornecendo dados que irão novamente compor esse conjunto de saberes 
sistematizados sobre o fenômeno.
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práxis dos profissionais e serviços que atuam com o público das pessoas 
em situação de rua. Parte-se da premissa de que a pessoa em situação 
de vulnerabilidade, ainda que tenha características singulares, pertence 
a um determinado território e compartilha características com o grupo 
que integra e se relaciona. Para tanto, organizamos essa primeira etapa 
do processo de acolhimento e acompanhamento a partir de alguns 
elementos que consideramos cruciais para conhecer as características 
da população em situação de rua. 

O primeiro elemento refere-se justamente à necessidade da disponibi-
lização das informações e dados que são produzidos visando à carac-
terização dessa população. Efetivamente, só faz sentido que existam 
dados se é possível o acesso e a reflexão sobre os mesmos. Nesse sentido, 
cabe refletir sobre a não produção de dados que decorre da prática 
fragmentada dos serviços de atendimento que compõem o SGD. Isto 
porque quando existe uma rede que atende um mesmo sujeito, sem 
que haja o compartilhamento das informações que são obtidas em 
cada serviço, é como se o dado não existisse. Para fazer sentido e dar 
sentido ao atendimento que está sendo realizado, é preciso que haja o 
compartilhamento das informações produzidas e dos dados coletados. 
O mesmo é válido para as pesquisas acadêmicas, já que essas precisam 
produzir ressonâncias no âmbito do contexto em que foram realizadas, 
senão não passarão de “dados mortos” que servem apenas para ilustrar 
relatórios e apresentações. Os dados precisam circular, mas, no entanto, 
isso deve ser feito com responsabilidade, já que podem servir para 
outros propósitos que visam apenas a exposição e espetacularização 
das situações de vulnerabilidade e vulneração.  

O segundo ponto engloba a criação de estratégias de formação perma-
nente e continuada de modo que os dados, pesquisas e conceitos possam 
ser incorporados a práxis, ao cotidiano dos atendimentos nos serviços e 
instituições pelas equipes de profissionais. Cabe destacar que a formação 
permanente e continuada se relaciona a uma prática constante de busca 
de informações e produção de conhecimento, a partir da leitura de tex-
tos, discussão sobre filmes, livros, participação em seminários e eventos 
científicos, entre outros. Isso se relaciona intimamente com o terceiro 
ponto que se atêm a necessidade de criação e promoção de espaços e 
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situações de aprendizagem e construção de conhecimento referenciado 
conceitualmente e, sobretudo, na prática profissional, considerando 
que a práxis, idealmente, produz um saber dialógico, dinâmico e em 
constante transformação. 

No segundo e terceiro pontos está em jogo duas dimensões cruciais: de 
um lado a posição do(a) profissional que se coloca e se lança no desejo 
de querer saber mais, de pensar e refletir criticamente suas práticas, de 
buscar atualizações de conceitos, a ocupação de espaços de aprendiza-
gem, a incorporação de discussões atuais no enfrentamento de dilemas e 
busca por soluções de problemas. Do outro lado, a posição da instituição 
(gestão), que precisa prover, criar e fortalecer esses espaços e situações 
de aprendizagem, de maneira constante, contínua, e jamais de modos 
pontuais e isolados. Isso pode ocorrer tanto no sentido de pensar a fun-
ção estratégica dos espaços já instituídos como planejamentos, jornadas, 
conferências que compõem os calendários oficiais de qualificação, mas 
sobretudo, pensar esses espaços e situações no dia a dia, no cotidiano 
dos(as) profissionais nos serviços. Será que suspender um dia de atendi-
mento de um serviço para que a equipe possa se reunir, avaliar, planejar, 
discutir as intervenções, os fluxos de atendimento, etc, é tempo perdido? 
É violar direitos do público ao qual o serviço se destina? É essencial 
pensar que essas duas dimensões relacionadas às situações e espaços de 
aprendizagem de conhecimento (o desejo do(a) profissional e o desejo 
da instituição) precisam estar sintonizadas, em diálogo, sendo assim, 
implica um processo de autogestão do(a) profissional que se interessa e 
busca conhecer, criando a demanda, demarcando esse espaço e de gestão 
por parte da instituição que precisa compreender a função política e 
estratégica de promoção desses espaços e situações de aprendizagem e 
construção de conhecimento como via de qualificação e fortalecimento 
do cuidado e da garantia de direitos.

Em suma, trata-se de um exercício de refletir sobre a prática incorporando 
aprendizagens e conhecimentos construídos dialogicamente, no contato 
com estudos, pesquisas e dados oriundos da práxis dos(as) profissionais 
nos serviços. Para tanto, é preciso pensar que teoria e prática não são 
coisas distintas, estanques. Aprender a fazer implica experiência, troca, 
reflexão crítica, revisão e revisitação de conceitos, de compreensões e 
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saberes compartilhados que circulam e ocupam o pensamento e o enten-
dimento de uma coletividade. O sujeito que pratica produz conhecimento 
e precisa estar nessa posição uma vez que a produção de dados precisa 
se retroalimentar da práxis, se não for assim, tanto o dado produzido, 
quanto a práxis se esvaziam de sentido. 

2. disponibilidade para                                                               
o enConTro além dos esTereóTipos                                           
(imaginário soCial) – esCuTando o sujeiTo

O segundo passo da espiral do acompanhamento e acolhimento consiste 
em analisar as possibilidades de encontro entre o sujeito atendido e o(a) 
profissional da rede de atendimento. Para verdadeiramente escutar o 
sujeito, compreendendo quem é esse sujeito que fala, é necessário que 
o(a) profissional esteja disponível para o encontro para além das etiquetas 
sociais, dos estereótipos. Exige, necessariamente, o reconhecimento das 
estruturas de opressão fundantes das relações sociais, como o racismo, 
machismo, misoginia, LGBTQIA+fobia, classismo, capacitismo, dentre 
outras. Não tem como atender um sujeito despersonalizando-o, tornan-
do-o um número, um prontuário, um objeto. O sujeito que chega até o 
serviço tem direitos, mas também tem cor, gênero, sexualidade, podendo 
precisar ou não de apoios diversos para chegar, para se comunicar e estar 
em relação. Considerar isto é um passo importante para ir ao encontro 
de qualquer sujeito, sobretudo, as pessoas em situação de rua, que como 
qualquer sujeito, além de estar atravessado por esses marcadores, con-
tinua sendo singular, tendo uma trajetória de vida particular.  

Outra dimensão de reconhecimento toca no olhar para si, o(a) profissio-
nal em posição reflexiva que olha para si e inicia um exercício difícil e 
complexo de reconhecimento dos próprios preconceitos, dos privilégios 
que possa usufruir seja pela cor de pele, condições econômicas, por ter 
algum gênero específico ou sexualidade normativa, por exemplo. Fazer 
essa análise implica em compreender as reverberações da trajetória 
pessoal e de quem se é na relação com o outro, o que pode produzir 
aberturas para deslocamentos e desconstruções numa perspectiva de 
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cuidado e de garantia de direitos que promova a equidade, tensione e 
enfrente debates tão necessários para a transformação social.  

É um fato que não conseguimos lidar com o outro sem acionar rótulos, 
mas é preciso compreender que os rótulos não podem ser engessados, 
devendo possibilitar deslocamentos. Os rótulos não podem ser usados 
para excluir, oprimir, como modo de controle e manutenção de siste-
mas opressores, de violência. Sabemos que a utilização de rótulos pode 
até funcionar numa dimensão de economia psíquica, uma vez que no 
encontro com o outro nós acionamos uma série de categorizações, 
parâmetros, referências e repertórios. Contudo, um rótulo pode ser 
apenas uma afirmação da diferença, um parâmetro posto em perspectiva 
sempre, em aberto, que não impede o desejo de querer conhecer o outro, 
se relacionar, de modo que esse outro possa dizer de si, se apresentar.

Com isso, chegamos a uma questão que se coloca oportunamente: Como 
vemos o outro e como nos sentimos quando somos rotulados antes 
de termos a oportunidade de dizer de nós? Em se tratando de pessoas 
em situação de rua, o quanto elas conseguem ser escutadas antes de 
serem enquadradas e reduzidas a uma categoria “em situação de rua” e 
a características estereotipadas relacionadas a essa situação, como ser 
violento(a), sujo(a), fedido(a), miserável, dentre outros? Pensar sobre isso 
é ser capaz de reconhecer que a categoria “em situação de rua” engloba 
uma heterogeneidade de formas singulares de organização de vida. É 
compreender que há uma história singular em cada situação de rua 
identificada, ainda que haja homogeneidade na situação de rua, já que, 
efetivamente, as pessoas podem compartilhar entre si vulnerabilidades, 
vulnerações e riscos similares. 

No processo de encontro, acolhimento e escuta desse sujeito em situação 
de rua é preciso que nós saibamos e tenhamos assimilado as políticas 
públicas que orientam o atendimento e descrevem as vulnerabilidades 
e violações para que possamos ser capazes de entender as demandas 
que os sujeitos apresentam. Isso tem que ver com o exercício árduo de 
aprender a fazer perguntas e evitar respostas totalizantes. Desse modo, 
toca-se aqui, sobretudo, na disponibilidade para o encontro, para a escuta 
do outro, não de qualquer forma, como um ouvido que funcionalmente 
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serve para escutar, mas sim uma disponibilidade psíquica de alguém que 
se abre ao encontro e escuta num contexto, numa tessitura que implica 
uma preparação para este encontro, uma posição de respeito a fala e ao 
tempo do outro. Ao longo do seu atendimento o(a) profissional deve 
fazer perguntas que produzam cuidado, não sendo apenas questões para 
satisfazer a curiosidade pessoal de cada um, ou um simples escrutínio 
que exclui a possibilidade de privacidade do público atendido na assis-
tência social, saúde, etc. O atendimento deve privilegiar a escuta que gera 
questionamento e reflexão, e não o enquadramento e enrijecimento das 
demandas do sujeito que podem ou não ser “resolvidas”. Isso significa que 
um sujeito que chega para um atendimento e que não possui residência, 
não necessariamente terá suas demandas atendidas apenas com um enca-
minhamento para o abrigamento. Esse sujeito pode estar demandando, 
de fato, cuidados mais amplos que ultrapassam a questão da moradia. 

3. CaraCTerizar a siTuação de 
vulnerabilidade e/ou vulneração do     
sujeiTo aTendido – a imporTânCia do regisTro

Para pensar a terceira etapa da espiral se faz necessário refletir sobre 
duas perguntas: O que fazer QUANDO (efetivamente) se escuta? O que 
fazer com O QUÊ se escuta? O atendimento à população em situação 
de rua, seja nos espaços institucionais ou nos espaços da rua, implica a 
utilização de instrumentos, e estes devem funcionar como uma ponte 
entre o sujeito em situação de rua e o(a) profissional que o atende e cuida, 
e jamais como uma barreira, como um dispositivo de distanciamento. 
No processo de escuta é preciso entender que entre o instrumento e o 
sujeito, é o sujeito que deve ser escolhido. Para isto é preciso que o(a) 
profissional conheça minuciosamente os instrumentos de trabalho e 
entenda o seu potencial para a qualificação das ações e intervenções. 
Nesse sentido, os instrumentos devem fazer sentido como guia da inter-
venção e não mera burocracia. A escuta não pode ser surda ao sujeito e 
atenta ao instrumento, devendo sim ser atenta ao sujeito e guiada pelo 
instrumento. 
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O registro das informações oriundas dos atendimentos e acompanha-
mentos podem funcionar como uma estratégia de visibilidade do sujeito 
atendido e do trabalho realizado pelo(a) profissional/serviço. Nesse 
sentido é preciso pensar em quais instrumentos estão sendo utilizados, 
o grau de abrangência dos mesmos, se contemplam as necessidades dos 
serviços e, sobretudo, se fazem sentido para o atendimento e acompa-
nhamento realizado. Para tanto, é necessário avaliar e qualificar cons-
tantemente o processo de registro. 

Compreender o instrumento implica o preenchimento cuidadoso e 
rigoroso das informações, não de forma a encaixar o sujeito nas suas cate-
gorias analíticas, mas de garantir direitos. Desse modo, o preenchimento 
do instrumento no âmbito de uma prática reflexiva é uma estratégia de 
retroalimentação que fortalece e qualifica a atuação profissional. 

Se o sujeito chega vulnerado é preciso escutá-lo para além de regis-
trá-lo num formulário e/ou alocá-lo numa vaga. A sistematização das 
informações coletadas visa, por um lado, os pontos de homogeneidade 
já identificados no prontuário/instrumento. E por outro, os pontos de 
singularidade e heterogeneidade que constituem a história de vida e 
que fazem sentido para o acompanhamento do sujeito/família. É nesse 
sentido que o registro do atendimento se potencializa por meio de duas 
dimensões, primeiro: como uma forma de historicizar a vida do sujeito 
atendido, considerando as especificidades da população em situação de 
rua no tocante a relação com a temporalidade; e, segundo, como um 
modo de cumprir uma função pedagógica que permite que o sujeito 
possa conhecer seus direitos e também nomear e reconhecer possíveis 
processos de violência, violação de direitos, dentre outros. De fato, a 
sistematização das informações possibilita dar sentido a uma prática que 
muitas vezes parece fragmentada, sendo necessário registrar o que faz 
sentido para o cuidado, para o acompanhamento, para a relação e para 
a história do sujeito. É a vida do sujeito que deve marcar a nossa prática 
profissional e não as possibilidades de marcação num dado formulário, 
questionário e/ou instrumento. 
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4. planejar e implemenTar as ações 
de enfrenTamenTo às siTuações de 
vulnerabilidade e/ou vulneração,             
assim Como ações que promovam auTonomia, 
auToCuidado e inTervenção em rede

Depois de caracterizar o sujeito em termos conceituais, sociodemográ-
ficos, situando-o num território e construir um registro de atendimento 
que visibiliza e qualifica o seu atendimento e acompanhamento, é preciso 
planejar as ações, avaliar e explicitar as possibilidades de que se dispõe 
para oferta de ações e cuidados. Para tal é preciso assumir a premissa de 
que problemas complexos não admitem soluções simples e isoladas. O 
sujeito chega com situações complexas que vão demandar intervenções 
intersetoriais e em rede. 

Torna-se indispensável conhecer e fazer uso das políticas existentes, 
considerando o pressuposto da intersetorialidade e da defesa irrestrita 
de garantia de acesso. Nesse aspecto, estamos afirmando que a capaci-
dade técnica/institucional tem que ser acompanhada da capacidade de 
acolher sem tantos critérios para excluir. É preciso “comemorar” quando 
o sujeito chega ao serviço demandando atendimento, reconhecendo 
o mesmo como essa possibilidade de cuidado. O contrário disso, é 
quando se pune o sujeito no momento em que ele não retorna no tempo 
combinado, por exemplo. Isso exige a busca por intervenções que não 
obriguem o sujeito a se vulnerabilizar ainda mais para poder ter acesso 
aos serviços e políticas. Que não puna o sujeito por não corresponder 
àquilo que traçamos como perfil ideal para os serviços, alguém que segue 
manual de etiquetas e regras específicas que são usadas como crivo para 
a efetivação do atendimento. É de fato um problema pensar que o sujeito 
chega “pronto”, com todas as regras e acordos sociais assimilados, sendo 
assim, não se pode esperar que o sujeito imediatamente se adeque às 
normas dos serviços, mas sim que a política consiga atender o sujeito 
em suas especificidades. 

Outro ponto para reflexão tem a ver com os limites da atuação e o trabalho 
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em equipe e em rede. Cada um enquanto sujeito pode colocar aquilo que 
não está sendo capaz de fazer, que não está dando conta e assim pedir 
apoio a equipe, mas a instituição não. Ou seja, o(a) profissional pode 
ter limites para o atendimento (e é importante reconhecê-los), mas a 
política/instituição não podem se isentar, se eximir da responsabilidade 
do cuidado. 

5. avaliar as ações implemenTadas e produzir 
dados que subsidiem novas ações e políTiCas

Depois de percorrer todo esse caminho reflexivo chegamos ao ponto no 
qual avaliamos o trabalho realizado, as intervenções que efetivamente 
deram resultados, que promoveram cuidado, acesso e garantia de direitos. 
Nesse sentido, a primeira coisa que precisamos considerar é a descons-
trução da experiência da avaliação como atribuição de rótulos de sucesso 
e fracasso e compreendê-la como um indicador de ajustes necessários, 
uma bússola para intervenções mais efetivas. Assim, a capacidade de 
avaliar o próprio trabalho se revela um aspecto fundamental da atuação 
de um(a) profissional crítico e reflexivo, como estamos propondo nesse 
percurso. 

É preciso reconhecer a importância do papel da vigilância socioassisten-
cial como forma de aferição do trabalho realizado, assim como forma 
de dar inteligibilidade para as futuras ações. Isso implica um caminho 
reflexivo que pode ser árduo e complexo, pois inclui a necessidade 
de romper enquanto serviço com características do público com o 
qual trabalhamos. Estamos afirmando com isso que a reflexão crítica e 
avaliação do trabalho é o caminho para superar as intervenções ime-
diatistas, amadoras e improvisadas, ou seja, todas essas características 
vinculadas a população em situação de rua que funciona “no agora”, 
que precisa “imediatamente”, “que não pode esperar”. É nesse ponto 
que retomamos a discussão sobre a criação de espaços de formação e 
construção de conhecimento, uma vez que, se estamos nos propondo 
tomar uma posição reflexiva e avaliar o trabalho realizado isso implica 
criar espaços e situações para isso, o que, consequentemente, toca na 
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questão de suspensão do atendimento em dado momento para que 
toda a equipe possa se reunir. Seria mais válido interromper um dia de 
atendimento ao público visando à qualificação e o aprimoramento do 
serviço prestado, do que a pretensa ideia de atendimento ininterrupto 
que segue de forma acrítica, atendendo a urgências e emergências, sem 
o devido planejamento e avaliação. É preciso garantir a continuidade do 
cuidado, sem que isso signifique uma ausência de qualificação e formação. 

Essa organização precisa ser estratégica e deve ser compreendida tanto 
pelas gestões quanto pelos sujeitos que são atendidos pelos serviços, 
sendo que isso faz parte do processo de participação e construção da 
autonomia. É preciso compreender que parar para avaliar, planejar e 
propor é o que qualifica os serviços e os atendimentos. 

É a realização da avaliação adequada que possibilita a superação da 
dicotomia/polarização do trabalho em dois termos: a impotência e a 
onipotência. O primeiro termo, impotência, implica as situações nas 
quais trabalhadores(as) e serviços se enxergam como impotentes diante 
dos desafios, da complexidade das situações de vulnerabilidade e vulne-
ração dos sujeitos atendidos. É a posição que paralisa as ações, a capa-
cidade de intervenção, que fragiliza os serviços, as equipes, que produz 
adoecimento. Já no caso do segundo termo, a onipotência, se refere às 
situações nas quais trabalhadores(as) e serviços acreditam que podem, 
sozinhos(as), dar conta da vida do sujeito como um todo, de todas as 
questões que ele apresenta como demanda, ainda que esteja explícita a 
necessidade de intervenções intersetoriais e ações em rede. Trata-se de 
uma posição que não gera diálogo, enfraquece a atuação em rede e gera 
frustrações tanto por parte dos(as) profissionais quantos dos sujeitos 
atendidos. Avaliar é o que pode nos dar a justa medida entre nos saber-
mos não tão potentes assim, mas também não impotentes. Uma ideia de 
que é possível fazer muitas coisas, mas talvez não se possa fazer tudo e 
ainda, é possível fazer, justamente na colaboração com o outro, em rede. 

Em suma, não se pode atuar, atender e acompanhar só dando respostas 
e soluções imediatas às demandas, situações e desafios que se apresen-
tam. É preciso garantir um movimento de reflexão, de avaliação, que 
possibilite construir uma percepção mais realista do que se faz, do que 
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se oferta como cuidado, que possibilite perceber o que não foi suficiente, 
para que se possa tensionar e produzir questionamentos, novas práticas, 
novas políticas. 

A efetividade da intervenção, acolhimento e acompanhamento implica 
trabalho em rede, mas o que realmente possibilita o trabalho em rede? 
Podemos considerar em alguns pontos para pensar a questão: 

• Comunicação franca e diálogos frequentes (os serviços não podem 
se isolar, virarem ilhas);

• Intervenção baseada na criação de vínculos (é preciso possibilitar 
encontro entre as pessoas, pois o cuidado se constrói na relação, 
que se inicia a partir de um encontro);

• Estratégias de encaminhamentos implicados (acompanhamento de 
todo o processo de encaminhamento - se a instituição parceira está 
funcionando, qual fluxo de atendimento, se o sujeito chegou até o 
serviço, se foi atendido, etc.);

• Constante avaliação, análise da prática e garantia de multiplicidade 
de visões (Multivisão), sendo capaz de reconhecer os múltiplos 
saberes, inclusive, do sujeito atendido (a multivisão implica uma 
partilha de saberes, diferente da supervisão, é um processo de ava-
liação conjunta, que considera múltiplos olhares); e, 

• Construção coletiva dos pressupostos da intervenção respeitando 
as particularidades dos atendimentos/instituições.

Dito isto, é preciso considerar que as situações formativas que incluem 
o estudo, a avaliação e planejamento de ações precisam abrir sentidos 
e romper com a produção de cristalizações, afirmações e verdades tota-
lizantes. Precisam ser significativas para quem as constrói e, para isso, 
é essencial que cada sujeito possa pensar e compartilhar o modo como 
os temas e discussões os atravessa, como produzem ressonâncias, como 
as reflexões reverberam no pensamento crítico e, consequentemente, 
na alteração das práticas de acolhimento, acompanhamento e cuidado. 
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1.4 . CUIDAR DE QUEm CUIDA

Os trabalhadores(as) sociais em diversos momentos ocupam um lugar de 
muito desamparo, pois o trabalho com a vulnerabilidade os (as) expõe a 
situações muito angustiantes, desgastantes, atravessadas por contradições, 
o que exige a criação de espaços para cuidar de quem cuida. É um traba-
lho que exige uma articulação em rede, análise da prática e multivisão, 
para que as instituições não sejam agentes violadores de direitos, mas 
que consiga acolher e cuidar desses sujeitos. Para garantir a efetivação 
do trabalho de acolhimento e acompanhamento, é indispensável que 
apostemos na ideia de que esses(as) profissionais precisam vivenciar 
e experimentar o cuidado que se pretende ofertar. Queremos afirmar 
com isso, que não é possível promover cuidado ao outro quando não 
se produz e investe no desenvolvimento de práticas de autocuidado, 
desde o processo de formação desses(as) profissionais. Nessa perspectiva 
o cuidar de si é cuidar do outro. A partir da ideia de Bronfenbrenner 
(2011), de que a melhor forma de estudar o desenvolvimento humano 
é promovendo o desenvolvimento, afirmamos que a melhor forma de 
promover o cuidado, é cuidando daquele(a) que cuida.   
 

1.5 . CONSIDERAÇõES fINAIS 

A rua é esse espaço de relação, de produção de vida e de desenvolvimento, 
com todas as contradições possíveis. É preciso olhá-la sem maniqueísmos, 
evitar o romantismo e a demonização. Ela nos serve como um termômetro 
fiel das questões sociais, nos fornecendo indícios e parâmetros de avaliação 
sobre as políticas públicas. As pessoas em situação de rua, têm em comum 
a rua como esse espaço de estabelecimento de relações e para trabalhar 
com esse público não podemos nos isentar de pensar o lugar e os modos 
de produção de relações de cuidado, de respeito e de garantia de direitos. 

Trabalhar com vulnerabilidades “significa reduzir fragilidades e capa-
citar as potencialidades (...)” (SPOSATTI, 2009, p. 35) e isso significa 
assumir uma posição reflexiva e crítica. Dessa forma, o(a) profissional 
que atua com a população em situação de rua tem que se a ver com suas 
próprias ideias num ponto de vista ético. Se podemos falar num perfil 
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do(a) trabalhador(a) dessa área, podemos descrever como um trabalho 
militante que passa pela via do afeto, da defesa do cuidado, da defesa 
irrestrita do acesso e da garantia de direitos. Trata-se de uma atuação 
que mobiliza afetos e sentimentos, sendo que, a atuação isolada e soli-
tária intensifica as dificuldades. A ação coletiva pode, por outro lado, 
produzir uma atuação criativa, pautada na potência e na esperança da 
possibilidade de transformação social. 

Baseando-se numa prática reflexiva, sendo esta sistematizável, o(a) tra-
balhador(a) social se torna um(a) cientista que deve se perguntar sobre 
o fenômeno, investigá-lo, buscando conhecê-lo, caracterizá-lo, aprender 
a fazer perguntas de modo a evitar respostas totalizantes que asfixiam a 
dinâmica dialógica da produção do cuidado. Outrossim, a população em 
situação de rua se apresenta como um público que facilmente atravessa 
o(a) profissional que o atende com suas características como a urgência, 
imediatismo, a descontinuidade, ausência de planejamento, de reflexão 
crítica sobre a atuação, o improviso, intervenções fundamentadas em 
crenças pessoais e intuições que se distanciam de uma compreensão mais 
teórica, reflexiva e crítica sobre o fenômeno. É preciso pensar os pontos 
de convergência e divergência desse encontro, uma vez que quem trabalha 
com a população em situação de rua empresta a sua mobilidade, sua 
passabilidade, suas habilidades de navegar socialmente, sua capacidade 
de inventividade e criatividade. Trata-se de um encontro do movimento 
com a rigidez, conforme postula Lancetti (2006), em Clínica Peripatética.

Quanto às dimensões da escuta e do registro no processo de atendi-
mento e acolhimento é fundamental estar atento às dimensões dos 
instrumentos (formulários, fichas, etc.) porque são elas que permitem 
uma certa sistematização das situações de vulnerabilidade, risco e vio-
lação de direitos, trazendo à tona e promovendo reflexões e debates 
que podem gerar mudanças. Isso não implica que o sujeito precisa se 
achar nos instrumentos, visto que os mesmos figuram uma tentativa de 
sistematização que precisa fazer sentido, produzir algo. É papel do(a) 
profissional classificar a vulnerabilidade no instrumento, para produzir 
dados, diagnosticar situações, orientar intervenções e construir e for-
talecer políticas públicas. Intervir sobre o fenômeno da população em 
situação de rua num movimento de retroalimentação abre caminhos, 
diálogos e produz tecnologias de cuidado. 
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1.6 . INDICAÇõES DE LEITURAS, fILmES,               
SÉRIES E DOCUmENTáRIOS (pARA ESTImULAR          
O CONHECImENTO E pROVOCAR A INTELIgêNCIA)

• “É fácil tirar a criança da rua, difícil é tirar a rua da criança” 
(Artigo de Santana, Doninelli, Frosi e Koller, 2005)
Link: http://www.scielo.br/pdf/pe/v10n2/v10n2a02.pdf

• “Criança não é risco, é oportunidade: fortalecendo as bases de        
apoio familiares e comunitárias para crianças e adolescentes” 
(Livro de Rizzini, Barker e Cassaniga, 2000)
Link: https://promundo.org.br/recursos/children-are-
opportunities-not-risks/

• “Cabeça de Porco” 
(Livro de Soares, Mv Bill e Athayde, 2005)
Link: https://www.estantevirtual.com.br/livros/ luiz-eduardo-
soares-mv-bill-celso-athayde/cabeca-de-porco/566953504

• “Da circulação de crianças à adoção internacional:        
questões de pertencimento e posse” 
(Artigo de Claudia Fonseca, 2006)
Link: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0104-83332006000
100002&script=sci_abstract&tlng=pt

• “Ganchos, tachos e biscates: jovens, trabalho e futuro” 
(Livro de Pais, 2005)
Link: http://www.repositorio.ufc.br/bitstream/riufc/5838/1/
2005_art_JMPais.pdf 

• Programa de Intervenção Voltado às Engrenagens e Territórios
de Exclusão Social (PIVETES) 
(Artigo de Coimbra, Scheinvar, Ayres e Nascimento, 2005)
Link: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script= 
sci_arttext&pid=S1808-42812005000200013
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Sumário Executivo da Etapa 1 da Pesquisa Cartografias dos 
desejos e direitos: mapeamento, contagem, estimativa e caracte-
rização da população em situação de rua na cidade de Salvador 
(2016-2017)
Link: http://www.projetoaxe.org/brasil/axemedia/sumario_exe-
cutivo_cartografia_desejos_direitos_mapeamento_contagem_
pop_rua/

Sumário Executivo da Etapa 2 da Pesquisa Cartografias dos 
desejos e direitos: mapeamento, contagem, estimativa e caracte-
rização da população em situação de rua na cidade de Salvador 
(2016-2017)
Link: http://www.projetoaxe.org/brasil/axemedia/sumario-execu-
tivo-da-pesquisa-cartografias-dos-desejos-e-direitos-quem-sao-
as-pessoas-em-situacao-de-rua-afinal-caracterizacao-das-situa-
coes-de-violacoes-de-direitos-vividas-pela-pop_rua_ssa/

• Quando a casa é a rua, de Theresa Jessouroun      
(Documentário/ Brasil / 2012).
Link: https://www.youtube.com/watch?v=S4hYDRE-4qw

• Crianças invisíveis – Episódio Bilú e João
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8Mjjhui-Pq8

• Canal Tecendo Prosa (Casa de Concessa)                                 
Vídeo: “A Jandira tá mió... arrumô um psicólico”
Link: https://www.youtube.com/watch?v=HEf4zgGCF30

• Alike (Mini documentário)
Link: https://www.youtube.com/watch?v=8Mjjhui-Pq8 

• Capitães da areia, de Cecília Amado (Filme, 2011)
Link do trailer: https://www.youtube.com/watch?v=VTav_7PbnpU

• Inacreditável (Série, Netflix, 2019)
Link do trailer: https://www.youtube.com/watch?v=mxWH19m15ag   
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• Aldaíza Sposati - Os desafios da Proteção Social
Link: https://www.youtube.com/watch?v=6xXbp12-i1c 

• Custódia (Filme de Xavier Legrand, 2018)
Link do trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Vt3HUYlEA80

• Bacurau (Filme de Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles, 
2019)
Link do trailer: https://www.youtube.com/watch?v=1DPdE1MBcQc

• Coringa (Filme de Todd Phillips, 2019)
Link do trailer: https://www.youtube.com/watch?v=Y4hZ_NpoZFw 
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ANEXO  I

Plano de Projeto de Intervenção
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Caros colegas, estamos em plena atividade da Formação Continuada, 
“Projeto Caboré de Formatação e Navegação Social: Diagnóstico, 
Capacitação, Assistência Técnica, Monitoramento e Difusão de 
Conhecimentos”, que objetiva fortalecer, no Município de Salvador, 
a rede socioassistencial voltada para a população em situação de rua, 
segundo o Decreto nº 23.836 de 22 de março de 2013, que institui a 
Política Municipal para a População em Situação de Rua e seu Comitê 
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento. 

Essa etapa da Formação Continuada será concluída com a apresentação, 
no seminário de finalização do curso, por cada equipamento, de um 
Projeto de Intervenção elaborado a partir das reflexões desenvolvidas 
durante o curso.

É importante que estejamos atentos(as) aos conteúdos discutidos durante 
a Formação para o melhor aproveitamento das atividades. Existem 4 
ações que nos devem acompanhar durante todo o processo, das situações 
de aprendizagem que vivenciamos aqui, ao nosso exercício prático: a 
escuta, a observação, a reflexão e o registro. O ato de registrar é uma 
importante forma de desenvolver nossa capacidade de observação crítica, 
desafia nossas certezas e provoca a reflexão de nossas práticas cotidianas 
tornando-a um processo de investigação permanente.

Propomos que o ato do registro reflexivo nos acompanhe em toda a 
Formação. Esse registro deve ir além das anotações sobre o conteúdo 
abordado, mas também deve incluir provocações para o compartilha-
mento da reflexão. Desta forma, os registros da aula tornam-se um 
diário coletivo, cujas produções são tomadas como ponto de partida 
para retomada das discussões, orientando a proposta do Projeto de 
Intervenção. O registro sistemático favorece a documentação da expe-
riência do ensino e cria boas condições para a pesquisa. Propomos que 
seja criado durante as aulas um quadro esquemático que organizará as 
ideias e os conceitos debatidos em sala de aula.

Os profissionais de um mesmo equipamento, independente da turma 
que estejam participando, deverão se reunir em equipe de trabalho 
para elaboração de um Projeto de Intervenção, apoiado pelo material 
reunido nos registros tabulados, e seguindo o passo a passo proposto 
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Estamos aqui propondo um desafio para uma continuada reflexão sobre 
a prática de trabalho cotidiana, seguida de uma constante transformação 
com proposições de novas práticas. Assumir desafio de tamanha com-
plexidade requer ampliar parcerias e estabelecer novas interlocuções, 
ou seja, requer um refinado trabalho de equipe.

O QUE É Um pROjETO DE INTERVENÇÃO?

Um Projeto de Intervenção fundamenta-se nos pressupostos da pesqui-
sa-ação. Isto é, ao pesquisarmos nossa própria prática, produzimos novos 
conhecimentos e, consequentemente, temos a oportunidade de revermos 
criticamente nossa atuação e assim construirmos novas interpretações da 
realidade na qual atuamos. Ou seja, ao tomar nossa prática como objeto 
de reflexão crítica, nos deparamos com conflitos, tensões e intenções 
que nos servirão para (re)planejarmos e (re)construirmos novas ações. 

Todo projeto carrega em si uma intenção que por sua vez, demanda 
uma organização para sua realização. Isto é, a construção prática de um 
Projeto de Intervenção, pressupõe um “porquê” consubstanciado no “para 
quem” e “para que”. Estes pressupostos serão a base das concretudes do 
sobre “o quê”, do “como” e do “com quem” se fará a intervenção. 

ConCeiTual 
(elenque neste campo 

informações como 
datas, estatísticas, 
ideias e conceitos)

proCedimenTal 
(neste campo irão 

informações do 
como fazer, dos 
procedimentos 

possíveis )

aTiTudinal 
(neste campo 

será registrado os    
valores e ideais)

por esta plataforma a seguir apresentada. Os Projetos de Intervenção 
serão apresentados no Seminário final da Formação. 
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ETAPA I

Finalizado o primeiro módulo da Formação é hora de pensarmos qual 
será o problema que iremos trabalhar em nosso Projeto de Intervenção. 

COmO ELEgER O pROBLEmA pARA                                
O pROjETO DE INTERVENÇÃO? 

Em nossa prática cotidiana nos deparamos com muitas situações-pro-
blema que poderíamos eleger para um Projeto de Intervenção. Mas 
nem sempre um problema recorrente é adequado para um Projeto de 
Intervenção. Para isso, inicialmente, devemos levar dois pontos em 
consideração:

• O problema deve ter uma relevância reconhecida pelos(as) pro-
fissionais envolvidos(as) e/ou pesquisadores(as) da área. Ou seja, 
reflita sobre os assuntos abordados em sala de aula, reflita sobre a 
sua prática, debata-a com os(as) colegas de trabalho e de outros 
serviços. Essas reflexões críticas lhe darão subsídios para avaliar a 
relevância do problema elencado. 

• A ação deve ser eficaz numa intervenção pontual para a minimização 
ou solução do problema (existem problemas muito relevantes e agu-
dos para qual uma simples intervenção não trará efetivo resultado, 
exigindo uma ação maior e de longo prazo).

Esta é uma fase inicial, exploratória onde recolheremos um conjunto 
de informações para responder as perguntas que virão junto com os 
possíveis problemas elencados para o Projeto de Intervenção. 

Inicialmente levantamos em equipe os casos comuns e os problemas 
mais frequentes.  E elegemos dois ou três problemas para explorar:
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OS pROBLEmAS IDENTIfICADOS SÃO DE fATO     
UmA SITUAÇÃO-pROBLEmA QUE DEmANDA           
Um pROjETO DE INTERVENÇÃO?

Para responder esta pergunta é fundamental levar em consideração 
dois fatores:

• A relevância do problema, o impacto social que o problema ocasiona. 
Levante os registros de aula, verifique a relevância na população em 
questão e/ou no conjunto dos serviços, ou se ele está simplesmente 
localizado em uma realidade particular.

• A existência de uma resposta na sociedade para este problema, 
seja na Rede, em outros serviços ou no conhecimento acumulado 
daquela comunidade. 

Apresenta-se necessária uma análise diagnóstica. Verifique entre os(as) 
autores(as), conceitos e dados levantados nas aulas, assim como nas 

problema 1 (Em uma sentença 
apresente o problema escolhido 
pelo grupo)

eXplique (Em poucas palavras 
discorra sobre o porquê este           
é um problema)

problema 2 (Em uma sentença 
apresente o problema escolhido 
pelo grupo)

problema 3 (Em uma sentença 
apresente o problema escolhido 
pelo grupo)

eXplique (Em poucas palavras 
discorra sobre o porquê este           
é um problema)

eXplique (Em poucas palavras 
discorra sobre o porquê este           
é um problema)
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discussões com outros(as) colegas da rede durante o curso para balizar 
se esta situação-problema elencada é realmente representativa para 
nosso Projeto de Intervenção.

QUEm É O SUjEITO CENTRAL DO pROBLEmA?

O próximo passo será levantar os sujeitos ligados a cada um dos proble-
mas identificados, suas demandas imediatas e as limitações encontradas 
no primeiro momento.

quem 
(detalhe o perfil 

deste sujeito: 
gênero, cor, faixa 
etária, sozinho ou 
acompanhado de 

quem, etc...)

demanda apresenTada         
(qual é a demanda de 

urgência do sujeito, o que 
este solicita? Documento, 

abrigamento, atendimento 
médico etc...)

difiCuldades 
(limitações 

encontradas pelo 
serviço, entraves 

encontrados 
no primeiro 
momento)

problema CenTral

A reflexão sobre os sujeitos, as demandas e dificuldades, somadas a 
uma consulta bibliográfica e pesquisa junto a profissionais que atuam 
com os sujeitos em questão, já permite que possamos eleger, dentre os 
três inicialmente explorados, qual será o PROBLEMA CENTRAL,  que 
iremos seguir no processo de intervenção:

Observação: Iremos escolher somente um problema para o Projeto de 
Intervenção.

A partir de agora, aproveite os momentos de encontros da Formação 
para o debate sobre aspectos do Problema com os(as) Instrutores(as) 
e com os(as) colegas da Rede.
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ETAPA II
Escolhido o problema mais relevante, responderemos a seguinte pergunta:

QUAIS pRáTICAS fORmULAREmOS pARA 
SOLUCIONAR, OU mESmO mINImIZAR,                         
O pROBLEmA ELENCADO? 

Considerando as pesquisas levantadas na etapa I e sua prática profissional, 
já podemos elencar as principais práticas para solucionar ou minimizar 
a existência do problema.

jusTifiCaTiva 
(Por que você optou por esse Problema? Por que ele pode ser conside-
rado importante? Qual impacto deste problema nos serviços?)

prinCipais práTiCas

Se chegamos até aqui, já temos subsídios para construção da justificativa 
do Projeto de Intervenção. Retome as discussões e pesquisas sobre a 
escolha do problema, e levante a relevância deste Projeto de Intervenção. 

Finalizada a justificativa, agora é hora de definir qual será seu emba-
samento teórico para a pesquisa. Quais referências teóricas abordadas 
durante o curso darão sustentação aos procedimentos e reflexões do 
seu projeto de intervenção?

referÊnCias TeóriCas 
(Quais  referências bases de sua proposta de trabalho? Lembre-se que 
aqui não é um levantamento bibliográfico, isso fizemos na primeira 
etapa do projeto.  Aqui devemos apontar os conceitos e autores(as) 
que tomaremos como base da proposta de trabalho.)
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Levantadas as reflexões teóricas e a justificativa que acompanharão o 
Projeto de Intervenção, iniciaremos o desenvolvimento do diagnóstico 
do problema. O diagnóstico de um Projeto de Intervenção dialoga dire-
tamente com a justificativa do projeto, pois no diagnóstico apresentamos 
o cenário da situação-problema com alguns com indicadores de serviços 
ofertados, assim como indicadores demográficos, de classe, gênero, raça, 
idade, entre outros. Recupere as anotações das aulas com os indicadores 
e dados estatísticos levantados. Estes indicadores contribuirão para a 
construção de algumas respostas provisórias sobre o problema que será 
objeto da intervenção.

diagnósTiCo
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ANEXO I . PlANO dE PrOjEtO dE INtErvENçãO

objeTivo 1 (Em uma sentença 
apresente um objetivo deste 
projeto de intervenção)

objeTivo 2 (Em uma sentença 
apresente um objetivo deste 
projeto de intervenção)

objeTivo 3 (Em uma sentença 
apresente um objetivo deste 
projeto de intervenção)

proposição 1 (O que propor?          
Qual população será o alvo                     
de sua intervenção?)

proposição 2 (O que propor?          
Qual população será o alvo           
de sua intervenção?)

proposição 3 (O que propor?           
Qual população será o alvo           
de sua intervenção?

ETAPA III

Chegamos ao fim do terceiro e último módulo. Estamos em fase de 
conclusão do Projeto de Intervenção. Após as formulações desenvol-
vidas nas etapas anteriores iniciaremos as proposições de intervenção.

QUAIS OS OBjETIVOS DESSE                               
pROjETO DE INTERVENÇÃO?

Elencados os principais objetivos, iremos levantar as proposições asso-
ciadas a cada objetivo. 
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Estamos chegando na reta final da construção do Projeto de Intervenção, 
precisamos planejar o “como” iremos realizar. É neste momento que 
criamos o plano de implantação do projeto. Aqui elencaremos as estra-
tégias que escolhemos para alcançar os objetivos.

meTodologia

meTas

Cronograma

referÊnCias bibliográfiCas

Pensada a metodologia temos que definir as metas e resultados esperados 
a partir de cada uma das ações elencadas na metodologia.

Depois de discorreremos sobre o “como” fazer e sobre “o que“  desejamos 
alcançar. Precisamos, então, definir o “quando”. Trata-se de construir 
o cronograma. 

Por fim, apresentamos a bibliografia utilizada para a construção do 
Projeto de Intervenção
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ANEXO I . PlANO dE PrOjEtO dE INtErvENçãO



Formato

Tipologia

Papel

Impressão e
Acabamento

Tiragem

200 x 260 mm

Roboto Slab
Minion Pro

Alcalino 75g/m² (miolo)
Cartão Supremo 300g/m² (capa)

Gráfica Qualigraf

600 exemplares



Caboré é a alcunha de uma pequena coru-
ja amarronzada encontrada por todo o ser-
tão brasileiro, compreendido entre a Bahia 
e Ceará. Caboré também designa um antigo 
coador de café feito de pano-de-saco-de-
açúcar, que com o tempo adquire a cor da 
coruja, assim como os mestiços de índio 
com negro que costumam ter a tez da cor da 
pequena coruja, além de nos remeter para o 
livro “Mar Morto” de Jorge Amado, o nome 
que  a personagem Lívia deu ao saveiro de 
mestre Guna.

Nomear este projeto de Caboré nos remete 
a uma coruja, ao ato do cafezinho, aos mes-
tiços, a um apelido, nome de saveiro, enfim, 
símbolos do desejo de que este projeto que, 
como na tradição filosófica toma a coruja 
como o símbolo do conhecimento, possa ser 
um espaço de construção de saberes que 
valorizem, respeitem e reconheçam o coti-
diano e a cultura local. Saberes que como o 
nome do saveiro de Guna seja fruto de amo-
rosidade, de uma ética do bem-dizer nossas 
teorias de cada dia, a fim de que na prática 
possamos saber fazer cada vez melhor o 
nosso trabalho.



Este caderno é o resultado da parceria do Cen-
tro Projeto Axé com a Secretaria Municipal 
de Promoção Social de Combate à Pobreza 
(SEMPRE).  O Projeto Caboré de Forma-ação 
e Navegação social: diagnóstico, capacitação, 
assistência técnica, monitoramento e difusão 
de conhecimentos surge com o objetivo de 
fortalecer, no Município de Salvador, a rede 
socioassistencial voltada para a população em 
situação de rua, segundo o Decreto nº 23.836 
de 22 de março de 2013, que institui a Política 
Municipal para a População em Situação de 
Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompan-
hamento e Monitoramento. 
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