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Apresentação 

 

A existência humana pressupõe riscos e proteção. 

A história da civilização é pautada pela luta por reconhecimento de direitos. 

Por meio da efetivação de direitos, o homem procura a garantia de dignidade. 

Viver dignamente é ter a chance de se proteger contra qualquer infortúnio e 

poder se reerguer mediante novas oportunidades. 

A construção e reconstrução da vida pede um porto seguro, um lugar de 

encontro e ao mesmo tempo de fuga. Precisamos nos encontrar com nossa mais 

profunda intimidade e, também, fugir dos medos e agressões que encontramos dentro 

e fora de nós.  

Somos seres sociáveis, temos nossas necessidades, desejos, fantasmas, sonhos 

e temos sono. 

Precisamos de um porto. Precisamos de proteção. Precisamos descansar. 

A luta inglória desse mundo que nos habita nos faz (re) existir. 

É a partir dessa perspectiva que nessa obra questionamos o sentido da moradia 

para as pessoas que estão em situação de rua. Como se protegem? Como se recolhem 

em seu íntimo sossego? Como se organizam para as lutas diárias contra o preconceito, 

contra a negação de direitos, contra a violência de estado? Como acessam o direito à 

moradia? Que programas e políticas públicas de moradia existem para essas pessoas? 

O que a moradia representou na pandemia?  

Entendemos que ter acesso a uma moradia é muito mais que ter um teto. Ter 

acesso à moradia é ter onde se guardar, onde poder se realizar autonomamente, é ter 

um lugar de referência e identidade. A moradia é vista como condição de aceitação 

social, como base estruturante para a inserção social. Em que pese as pessoas em 

situação de rua criarem redes de apoio e solidariedade, a atuação estatal - pautada 

numa política vertical e racista – se mostra mais forte, com o recolhimento de 

pertences, remoções forçadas e arquiteturas hostis. 



 

  

Previsto como direito fundamental, reconhecido internacionalmente e 

proclamado na Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das 

Nações Unidas, de 1948, e em vários tratados e pactos internacionais, dos quais o 

Brasil é signatário, o direito à moradia não é uma realidade para boa parte dos 

brasileiros.  Segundo pesquisa realizada pelo do IPEA, antes mesmo da pandemia, em 

março de 2020, havia 221.869 pessoas desabrigadas nas ruas do país. É importante 

considerar que o perfil dessas pessoas é heterogêneo, no entanto, há um predomínio 

de homens adultos pretos e pardos, semelhante ao perfil daqueles que foram 

sistemática e historicamente excluídos das políticas de acesso à educação formal, ao 

mercado de trabalho formal, à aquisição de terras. 

Assim, considerando o quão sensível e complexo é o tema, o Grupo de Pesquisa 

e Extensão RE-HABITARE/UFMG procura dialogá-lo e abordá-lo à luz das diversas áreas 

do conhecimento, como o direito, o urbanismo, a economia, filosofia, psicologia e 

serviço social. 

Esperamos contribuir com o debate e, sobretudo, fortalecer a causa. 

Belo Horizonte, dezembro de 2021. 

 

Daniel Gaio 

Ana Paula Santos Diniz 

(Organizadores) 
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A MORADIA É A BASE ESTRUTURANTE PARA INSERÇÃO SOCIAL DA 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA. DEVE SER O PRIMEIRO SERVIÇO 

PÚBLICO A SER ACESSADO 

 
 

Luiz Kohara1 
 
 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
ALMPT – Associação de Luta por Moradia para Todos 
ASMARE – Associação dos Catadores de Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis de Belo 
Horizonte 
CEBAS – Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social 
CDHU – Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo 
CIAMP-RUA – Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional 
para População em Situação de Rua 
CNBB – Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
CNDDH – Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos da População em Situação de Rua e 
Catadores de Materiais Recicláveis   
COOPAMARE – Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis  
FABES – Secretaria Municipal da Família e do Bem-Estar Social de São Pualo 
FJP – Fundação João Pinheiro 
IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística  
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
HIS – Habitação de Interesse Social 
MMRC – Movimento de Moradia da Região Centro 
MNPR – Movimento Nacional da População de Rua 
OAF – Organização de Auxílio Fraterno 
PAR – Programa de Arrendamento Residencial  
PMCMV – Programa Minha Casa Minha Vida 
PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de domicílios 
PNPR – Pastoral Nacional do Povo da Rua 
PNPSR – Política Nacional para a População em Situação de Rua 
PROAS – Programa de Reassentamento de Belo Horizonte  
PSR – População em Situação de Rua 
SEDESTMIDH – Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e 
Direitos Humanos 
SEHAB – Secretaria Municipal de Habitação de São Paulo 
SENAD – Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas 
UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

 
 
 
 

 
1 Fundador e colaborador do Centro Gaspar Garcia de Direitos Humanos. Pós-Doutor em na área de 
sociologia urbana pela FAPESP/USP.   
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1. Introdução 

A pandemia da covid-19 expôs de forma abrupta as faces cruéis da extrema 

desigualdade social, econômica, urbana e racial. Além dos efeitos catastróficos, trouxe 

à tona graves questões sociais vividas pela população pobre do país. Questões que não 

são novas e sobre as quais muito já se discutia a respeito da necessidade urgente de 

definição de políticas públicas para enfrentá-las e fazer valer os direitos definidos na 

Constituição Federal de 1988. 

Entre as principais recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS) 

para prevenir e evitar a propagação da Covid-19 estão o isolamento das pessoas em 

suas casas, a não aglomeração e a constante higienização.  

Situação angustiante para uma parcela da população, como se “manter em 

casa” em tempos de coronavírus para aqueles que têm as ruas como moradia? É 

inadmissível que milhares de brasileiros vivam sem a base essencial para efetivar a 

dignidade humana e cidadania, que é a moradia adequada.  

A falta ou inadequação da moradia é sem dúvida um dos mais graves 

problemas sociais que atinge grande parcela da população brasileira.  Desde o início da 

acelerada urbanização, na década de 1950, devido à mercantilização especulativa da 

terra urbana e os baixos salários dos trabalhadores o problema da moradia é 

crescente.  

No Brasil, o problema da habitação atinge parcela expressiva da população 

brasileira cuja renda familiar é de até três salários mínimos. Conforme estudo da 

Fundação João Pinheiro (2021)2, o déficit habitacional3 em 2019 era de 5.875.699 

moradias, sendo que 5.044.322 está na área urbana. A maior parte desse déficit é 

provocada pelo ônus excessivo com aluguel que representa 3.035.739 moradias, além 

das coabitações familiares (1.358.374 moradias) e habitações precárias (1.482.585 

 
2 Déficit Habitacional e Inadequação de Moradia no Brasil – Principais resultados no período de 2016 a 
2019. 
3 O déficit habitacional é formado por habitação precária, coabitação familiar, ônus excessivo e 
adensamento excessivo em domicílios alugados: habitação precária são domicílios rústicos e 
improvisados, englobando todos os locais e imóveis sem fins residenciais e lugares que servem como 
moradia alternativa; coabitação familiar corresponde às habitações em que residem mais de uma 
família com interesse de terem moradias exclusivas; ônus excessivo corresponde ao número de famílias 
urbanas com renda familiar de até três salários mínimos que moram em casa ou apartamento e que 
despendem mais de 30% de sua renda com aluguel. 
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moradias). O déficit habitacional em relação ao salário mínimo é composta por 42% de 

famílias com renda familiar até 1 SM; 33% entre mais de 1 SM até 2 SM; 14% entre 

mais de 2 SM até 3 SM e 12% de mais de 3 SM. 

Conforme estudo do IPEA (Brasil, 2020), em março de 2020, 221.869 pessoas 

encontravam desabrigadas, sós ou com familiares vivendo nas calçadas, praças, 

marquises, baixos de viadutos ou em outros locais degradados, sem nenhuma 

proteção e privacidade ou utilizam centros de acolhida temporários, em diversas 

cidades. 

Para manterem a moradia, mesmo que em condições precárias, os 

trabalhadores de baixa renda deixam de atender às necessidades essenciais, as quais, 

por sua vez, os levam à extrema vulnerabilidade e às ruas em momentos de 

instabilidade econômica ou social. Consequentemente, a população em situação de 

rua torna-se o segmento mais vulnerável de parcela expressiva de trabalhadores, cujos 

rendimentos são insuficientes (agravados pelo desemprego) para manter o alto custo 

que representa a manutenção da moradia.  É um segmento social heterogêneo, que, 

apesar de diferentes trajetórias profissionais e familiares e vivências nas ruas, tem em 

comum a pobreza extrema e a falta de moradia. 

Consagrado no artigo 6º da Constituição Federal de 1988 e proclamado na 

Declaração Universal dos Direitos Humanos pela Organização das Nações Unidas, de 

1948, e em vários tratados e pactos internacionais, dos quais o Brasil é signatário, o 

direito à moradia não é uma realidade para a maioria dos brasileiros.  

Art. 25. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 
assegurar a si e à sua família saúde, bem-estar, inclusive alimentação, 
vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis e 
direito à segurança em caso de desemprego, doença invalidez, viuvez, 
velhice ou outros casos de perda dos meios de subsistência em 
circunstâncias fora de seu controle (UNESCO, 1998). 
(....) 
Art. 6º. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção 
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (BRASIL, 2016b). 

 

Assim, moradia adequada não é apenas um abrigo com teto e paredes para a 

proteção das intempéries, mas deve apresentar boa salubridade, possuir dimensões 

suficientes para a família, estar dotada de serviços públicos básicos, tais como, esgoto, 

água potável, energia elétrica, coleta de lixo, pavimentação, transporte público e fácil 
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acesso aos equipamentos sociais de educação, saúde, cultura, lazer, dentre outros 

serviços, conforme as realidades locais e que assegure qualidade de vida. Ressalta-se, 

que o acesso à moradia adequada deve ser a um custo compatível às condições de 

cada família, portanto, o direito à moradia deve ocorrer independentemente da 

situação financeira das pessoas.  

A população em situação de rua, apesar de constituída por pessoas sem 

moradia, vivendo ao relento, sem nenhum teto para se proteger, isto é, encontrando-

se na total privação de moradia, não está incluída na contabilização do déficit 

habitacional, que é calculada com base na pesquisa domiciliar. Assim, quem mais 

precisa de moradia não é reconhecida como parte do déficit habitacional. Esse fato 

não colabora para a inclusão da população em situação de rua nas demandas 

habitacionais, refletindo nas instituições públicas. 

Deve-se ressaltar o avanço na visibilização dessa realidade em âmbito nacional, 

destacadamente, com a formação, em 2004, do Movimento Nacional da População de 

Rua (MNPR)4 e com o comprometimento de organizações não governamentais, 

instituições religiosas e de integrantes do poder público de diferentes instituições na 

defesa dos direitos da população em situação de rua.  

A instituição da Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNSR) 

(BRASIL, 2009a, p. 10-11), em 2009, foi fundamental para a formulação das políticas 

públicas por parte do governo federal, com mudanças no modo de o Estado se 

relacionar com esse segmento. Isso significa distribuir responsabilidades aos 

ministérios para assegurar o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e 

programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, 

assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda. Assim, 

as ações públicas passariam a ter uma padronização nacional, com perspectivas para 

superação do modo de relação do Estado com esse segmento social.  

A PNPR é resultado de intensas discussões em várias cidades do Brasil, trazendo 

a dimensão nacional do problema e contemplando vários aspectos, como o 

 
4 O MNPR nasceu da articulação das lideranças da população em situação de rua, destacadamente, de 
São Paulo e Belo Horizonte, para exigir justiça e defesa da dignidade humana, após o massacre dos mais 
violentos ocorridos na cidade de São Paulo, na madrugada do dia 19 de agosto de 2004, que exterminou 
a vida de 10 pessoas que dormiam nas proximidades da Praça da Sé. O MNPR foi lançado no IV Festival 
Lixo e Cidadania na cidade de Belo Horizonte. 
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reconhecimento da heterogeneidade desse segmento social; a necessidade do acesso 

a programas estruturantes para a saída da situação de rua; a imprescindibilidade da 

atuação interdisciplinar e intersetorial para a efetiva inclusão social e a implementação 

das ações complementares no plano municipal, estadual e federal. A PNPR criou o 

Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para 

a População em Situação de Rua (CIAMPRua), formado por representantes da 

sociedade civil e do governo, com a finalidade de elaborar, propor e monitorar as 

diversas políticas; entretanto, a implementação dessas ações fica na dependência da 

adesão das prefeituras e governos estaduais. 

Para a construção de uma proposta de ações emancipatórias dirigidas às 

pessoas em situação de rua era preciso compreendê-las sem preconceitos e estigmas, 

o que significava acessarem políticas sociais das diversas áreas. Não foi uma tarefa 

fácil, porque essa população sempre foi vista como público específico da Assistência 

Social, além de a relação mais comum com o Estado ocorrer a partir da repressão ou 

práticas higienistas realizadas por agentes de limpeza urbana ou de órgãos de 

segurança pública.  

A população foi incluída como demanda de programas habitacionais na PNPSR 

(BRASIL, 2009a) na perspectiva do pleno direito como cidadão. As indicações das ações 

estratégicas na PNPR para habitação abrem várias possibilidades para diferentes 

formas de acesso à moradia. 

I - Garantia do acesso da população em situação de rua nos Programas de 

Habitação de Interesse Social (HIS) existentes ou que venham a ser criados, financiados 

e/ou subsidiados pelo governo federal, articulados ou não aos governos Estaduais e 

Municipais, respeitando suas condições e características. 

Historicamente, o governo federal, sempre teve um papel importante no 

financiamento e na elaboração de programas habitacionais, assim, a inclusão da 

população em situação de rua nos programas federais faz com que essa garantia de 

acesso chegue a todas as cidades do Brasil. Nesse segmento social, há uma pequena 

parcela de pessoas/famílias em situação de rua que possuem condições de atender as 

exigências estabelecidas pelos diferentes programas habitacionais, como por exemplo, 

ser demanda do Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), dentre outros. 
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II - Implementação de uma Política de Locação Social em áreas centrais que 

garanta o acesso da população em situação de rua a moradias dignas e adequadas às 

suas necessidades pessoais e de seus familiares com valores de aluguéis compatíveis às 

suas possibilidades, no contexto de promoção do acesso prioritário aos programas de 

moradia definitiva.  

O acesso à habitação produzida pelas instituições públicas sempre esteve 

vinculado à aquisição por meio da propriedade privada particular, portanto, o acesso 

depende da capacidade financeira do beneficiário. Diferentemente disso, diversos 

países realizam experiências, há muitas décadas, em que o acesso à habitação para as 

famílias de baixa renda vem se fazendo, por meio de pagamento de aluguéis 

subsidiados em programas públicos de locação social; instituições locais possuem 

parque de unidades habitacionais de propriedade pública ou se utilizam de unidades 

habitacionais disponíveis no mercado privado. 

Em São Paulo, a prefeitura iniciou o Programa de Locação Social (Resolução nº 

23, 12 de junho de 2002)5, desde 2004, atendeu em seis empreendimentos de 

propriedade municipal, 903 famílias com renda familiar até três salários mínimos. O 

valor da locação social depende das condições financeiras do beneficiário, com 

comprometimento de 10 a 15% da renda familiar, o que pressupõe ter renda para 

contribuir com o aluguel e o condomínio; a população em situação de rua é uma das 

demandas prioritárias. Algumas pessoas em situação de rua provenientes da situação 

de rua acessaram unidades habitacionais nos empreendimentos Olarias e Parque do 

Gato.  Em 2018, 34 famílias (unipessoal ou com mais membros) acessaram o Programa 

de Locação Social no Edifício localizado na Rua Asdrúbal do Nascimento, próximo a 

Praça da Sé. Trata-se de experiência inédita e exitosa que exige aprimoramentos. 

III - Implementação de uma Política de Bolsa Aluguel destinada prioritariamente 

à população em situação de rua, que permita o acesso a imóveis regulares no mercado 

de locação, próximos aos locais de trabalho e às redes de atendimento social, até a sua 

participação em outros programas de habitação social. 

 
5 O Programa de Locação Social foi instituído com o objetivo de atendimento de famílias de renda 
familiar de até três salários-mínimos – prioritariamente, pessoas idosas, população em situação de rua, 
pessoas com necessidades especiais (deficientes) e os que vivem em áreas de risco –, em unidades 
habitacionais públicas. O Programa prevê trabalho social intersetorial para a inserção social. 
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Devido ao alto custo da terra urbana e ao investimento de recursos para a 

produção de unidades habitacionais, nos centros urbanos, as produções públicas nas 

áreas com infraestrutura e serviços quase não têm avançado. Assim, como o tempo de 

produção da moradia é longo, as necessidades de morar são urgentes.  A política de 

subsídio ao aluguel no mercado de locação favorece ao acesso com maior celeridade. 

A vinculação dessa política a outros programas habitacionais é essencial porque só 

assim pode haver efetiva inserção social da população em situação de rua; a 

instabilidade na moradia é um dos fatores determinantes para que não volte à 

situação de rua. Portanto, o programa de subsídio de aluguel somente tem efetividade 

quando é assegurado por um longo período de anos até que os moradores tenham 

estruturado de forma sustentável condições para o acesso a outra modalidade de 

habitação pública. 

IV - Viabilização de empreendimentos habitacionais específicos para população 

em situação de rua seja por meio de aquisição, desapropriação ou locação de imóveis 

privados, ou utilização de imóveis públicos vazios ou subutilizados, com ênfase nas 

áreas urbanas de concentração deste segmento populacional. 

A população em situação de rua é heterogênea, logo, o acesso não deve 

ocorrer por modelo padrão único, mas com diferentes modalidades que atendam às 

suas especificidades, como por exemplo, falta de renda, idosos, problemas de saúde, 

comprometimento com drogas. Considerar as especificidades não significa guetificação 

que não favoreceria o desenvolvimento humano e social. O grande número de imóveis 

públicos vazios ou subutilizados pode ter função social, os quais seriam destinados 

para habitação da população em situação de rua. 

V - Garantia de que os Programas de Moradia para a população em situação de 

rua devam estar integrados a outras políticas de Assistência Social, geração de renda, 

Saúde, Educação, trabalho, entre outros, com indicação clara dos setores responsáveis 

e respectivas funções (agentes gestores, operadores e promotores). 

A moradia é base estruturante das famílias, o que não deve ser diferente para a 

população em situação de rua, mas ela necessita de suporte de diferentes áreas como 

a saúde, assistência social, trabalho, direitos humanos de forma intersetorial e apoio 

de trabalho social conforme as necessidades especificas para superação das 

fragilidades.  A fragmentação das políticas públicas para a população em situação de 
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rua tem prejudicado a eficácia dos programas, portanto, é essencial o acesso à 

moradia articulada a outros programas sociais de forma intersetorial. 

 VI - Garantia de articulação entre os programas de habitação e os serviços 

públicos necessários a um padrão de vida digno, além de outros aspectos essenciais ao 

conforto e à segurança, tais como, proximidade dos locais de trabalho, facilidade de 

transporte, infraestrutura urbana, etc. 

VII - Atendimento às demandas da população em situação de rua por meio dos 

projetos de urbanização e de reurbanização, reabilitação ou revitalização da cidade, 

principalmente, em áreas centrais ou de grande concentração desse segmento 

populacional, garantindo o uso coletivo dos espaços públicos. 

È fundamental a inserção da população em situação de rua nos programas 

habitacionais, em particular, nos centros urbanos, e propiciar o uso dos serviços que a 

cidade oferece, tendo em vista o processo de emancipação e fortalecimento da 

cidadania. A moradia em áreas sem infraestrutura, sem serviços e sem trabalho 

inviabiliza estruturação da vida.  

VIII - Garantia de políticas de apoio e sustentação aos programas de habitação 

social que atendam à população em situação de rua no pré e pós-morar. 

A vida na rua agrava e gera muitos outros problemas para quem está nessa 

situação. A sobrevivência na rua é constituída de relações, formas e dinâmicas que não 

correspondem ao cotidiano de quem tem uma moradia adequada regular; isso 

significa que o acesso à moradia deve ser acompanhado de ações sociais intersetoriais 

antes e depois de acessar a moradia. A superação das inúmeras fragilidades e 

mudanças na nova forma de viver na perspectiva da autonomia exige um percurso de 

tempo com apoio conforme cada situação específica. 

IX - Nos projetos habitacionais que possuem condomínios, deve ser priorizada a 

autogestão condominial, prevendo capacitação e assessoria técnica adequada. 

As gestões condominiais nas habitações de interesse social, em geral, 

apresentam custos elevados que tornam impraticáveis para as famílias de baixa renda, 

muitas vezes, com valores superiores às prestações ou locações. Nesse sentido, é 

necessário rever a gestão condominial quando acessado pela população em situação 

de rua, porque pode ser um fator de expulsão desse segmento social das moradias. A 
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precarização da gestão condominial também tem trazido degradação física do edifício, 

gerando inúmeros problemas de convivência.  

As ações estratégicas acima indicadas reconhecem que, frente à 

heterogeneidade da população em situação de rua, os acessos à moradia devem ser 

feitos por meio de diferentes programas habitacionais implementados em áreas 

localizadas com serviços públicos, cujas famílias devem receber acompanhamento de 

trabalho social intersetorial no pré e pós-morar. 

As concepções estabelecidas na PNPR ainda foram pouco apropriadas pelos 

municípios. Os preconceitos existentes e a realidade emergencial têm favorecido a 

ampliação de programas com características assistencialistas desarticuladas entre si e 

inviabilizado o avanço do reconhecimento da população em situação de rua como 

demanda da política habitacional.  

Enquanto isso é notável na paisagem urbana das cidades grandes e médias e, 

também nas pesquisas realizadas, em diversas cidades brasileiras, que vem crescendo 

o número de pessoas em situação de rua, o que exige buscar, na perspectiva da 

inserção social. Situação que foi agravada com as consequência da pandemia da covid-

19. 

Nos últimos anos, em várias cidades do Brasil, ainda que em pequeno número e 

em determinadas circunstâncias, ocorreram acessos à moradia da população em 

situação de rua. Este levantamento, com objetivo de contribuir para o avanço das 

políticas públicas, buscou identificar as experiências de acesso à moradia para essa 

população.   

Durante o processo de coleta de dados, pôde-se verificar que, em muitos casos, 

nas instituições públicas, não há registro específico referente à população em situação 

de rua, sendo que as informações ficam compartimentadas em diferentes setores. 

Assim, as experiências e os informes dos grupos que acompanham a luta por moradia 

desse segmento social foram essenciais na realização deste levantamento, contando 

também com informações fornecidas por técnicos de instituições públicas, 

organizações sociais, Pastoral Nacional do Povo da Rua (PNPR), Movimento Nacional 

da População de Rua (MNPR) e pessoas que atuam nessa problemática. Assim, este 

levantamento tem limitações que poderão ser complementadas. 
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No levantamento, foi considerado que família é o conjunto de pessoas vivendo 

em uma mesma casa, seja família nuclear, extensa ou unipessoal (no caso de pessoa 

que vive só). Habitação ou moradia refere-se ao acesso a casa ou unidade habitacional, 

cujos moradores a utilizam de forma individual, independente e autônoma. A moradia 

distingue-se dos serviços de abrigamento ligados à Assistência Social, como albergues, 

centros de acolhida ou, mesmo, repúblicas, nos quais não oferecem condições de 

autonomia. 

 

2. Experiências de acesso à moradia da população em situação de rua, a partir de 

apoio de organizações da sociedade 

Desde a década de 1980, ocorreram inciativas promovidas por organizações da 

sociedade no apoio às pessoas em situação de rua na perspectiva de acesso à moradia 

e trabalho que possibilitasse rendimento regular por meio de processos 

emancipatórios. 

Em São Paulo, a Organização de Auxílio Fraterno (OAF)6, na década de 1980, 

compreendendo que para a efetivação da saída da situação de rua era essencial o 

acesso à moradia e ao trabalho dignos, apoiou processos coletivos de organização da 

população em situação de rua para que conquistassem esses direitos.  

Foi formada a primeira cooperativa de catadores no Brasil pela população em 

situação de rua, a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis (COOPAMARE), 

que nasceu das experiências dos mutirões de coleta e venda de materiais, de forma 

coletiva, como resposta e enfrentamento da exploração dos donos de depósitos que 

intermediavam as vendas desses materiais. A COOPAMARE foi uma forma de 

organização coletiva e solidária de trabalho, que possibilitou melhoria de renda, além 

de independência e alternativa de trabalho para pessoas em situação de rua.  

Nesse processo e de forma participativa, iniciaram-se ações de apoio para a 

organização das ocupações de imóveis abandonados já ocupados por pessoas que 

moravam nas ruas, além de comodatos de imóveis e locação de moradias como 

alternativas de saída da rua, a exemplo do Glicério, Luz e Parque Dom Pedro – locais 

 
6A OAF foi fundada, em 1955, em São Paulo, com a missão de atuar junto às pessoas que dormiam nas 
ruas da cidade e reparar a omissão social existente entre as pessoas mais vulneráveis e a sociedade 
(mães solteiras, mulheres em situação de prostituição, crianças abandonadas nas ruas e moradores de 
rua). 
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onde foram morar7. Apesar das moradias serem individualizadas e autônomas, as 

despesas comuns e a gestão dos imóveis eram compartilhadas.  

Na época, a partir da estabilidade oferecida pela moradia, cerca de 50 de 

famílias estruturaram a vida, realizaram tratamento de dependência do álcool, 

inseriram-se no mercado de trabalho e reconstruíram vínculos familiares e sociais. O 

que fazia assegurar essa caminhada era a constituição de espaços comunitários 

semanais de acolhimento e de apoios mútuos, a construção coletiva de projetos de 

vida e o empoderamento político pela educação popular. 

Naquele tempo, não havia política pública social de atenção à população em 

situação de rua8; o atendimento usual era a oferta de passagem para as pessoas 

retornarem aos locais de origem, feito pela Secretaria Municipal da Família e do Bem-

Estar Social (FABES) de São Paulo9. 

Quando a população em situação de rua foi inserida como parte da política 

pública social, em São Paulo, na gestão municipal de 1989 a 1992, não se conseguiu 

avançar na questão do acesso à moradia como primeiro passo para a inserção social, 

no entanto, alguns aspectos dessa experiência foram incorporados na formulação de 

programas públicos, como o das repúblicas. 

Na cidade de Belo Horizonte, a luta por moradia iniciou-se, em 1988, quando a 

população de rua, que catava materiais recicláveis e residiam às margens do Rio 

Arrudas, foi despejada ficando sem lugar para morar e trabalhar (na reciclagem). Para 

enfrentar essa ação higienista e a ausência de solução habitacional, houve mobilização 

das 70 famílias na defesa da moradia e trabalho com apoio da Pastoral Nacional do 

Povo da Rua (PNPR). 

A partir desta luta é fundada, em maio de 1990, a Associação dos Catadores de 

Papel, Papelão e Materiais Reaproveitáveis de Belo Horizonte (ASMARE) que 

assegurou renda regular a pessoas em situação de rua. 

 
7Os participantes do Grupo do Glicério moravam na Rua dos Estudantes 547, 561, 567, 582 e 1-B; Vila 
Estudantes 21 e 21-A; Rua Tamandaré e da Rua Conselheiro Furtado, Rua Sinimbu e Rua Carolina 
Augusta; os do Grupo da Luz moravam no casarão na Alameda Nothmann, Rua Mauá, Rua 25 de Janeiro 
e os do Grupo do Parque D. Pedro moravam nas moradias na Rua do Bucolismo e Rua Nioac. 
8 A instituição pública que atendia essa população era a Central de Triagem e Encaminhamento do 
Migrante do Estado de São Paulo (CETREM), da Secretaria de Promoção Social do Estado de São Paulo, 
que tinha como objetivo receber e encaminhar os migrantes que chegavam à cidade, para outras 
instituições especializadas. 
9Atual Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS). 
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Em 1997, sete famílias que formavam pequenas comunidades em repúblicas, 

em Belo Horizonte, com apoio de organizações locais e recursos da Adveniat10 para 

aquisição de terreno, construíram suas moradias por meio do sistema de mutirão, 

constituindo o Condomínio Veneza. A partir dessa experiência, a população em 

situação de rua de Belo Horizonte formou a Associação Luta por Moradia para Todos 

(ALMT), que passou a se organizar e a se mobilizar pelo direito à moradia; ela foi 

registrada em 2005. 

Posteriormente, pessoas em situação de rua que trabalhavam na Associação 

dos Catadores de Papel, Papelão e Material Reaproveitável (ASMARE) ocuparam 

terreno, no Morro São Lucas, e com apoio de recursos da Caritas Internacional 

construíram 12 moradias. 

As ações articuladas de fortalecimento dos processos coletivos e de 

empoderamento dos participantes constituíram bases importantes para sustentação 

das experiências, que foram referências para legislação específica e implementação 

das políticas públicas para população em situação de rua de Belo Horizonte. 

Na cidade de Salvador, a Comunidade Trindade vem atuando no apoio à 

população em situação de rua, com proposta de experiências comunitárias e de ações 

de superação e autonomia, desde sua formação, em 2002. Em terreno da Igreja da 

Ordem Terceira da Santíssima Trindade foram construídas moradias para pessoas que 

estavam em situação de rua; a comunidade edita o jornal Aurora da Rua, uma 

atividade de geração de renda.  

Essas iniciativas de inserção social, a partir da moradia, que levaram em conta 

apoio social, processos comunitários e atividades formativas, mostraram que a saída 

da situação de rua, além de necessária, é uma alternativa viável.  

 

3. Acesso a programas públicos de moradia pela população em situação de rua 

De modo geral, as primeiras experiências de atendimento à população em 

situação de rua em programas habitacionais públicos ocorreram com a remoção de 

moradores dos baixos dos viadutos. De certa forma, os moradores dos baixos de 

viadutos mantêm alguma estrutura familiar, mesmo que em espaços extremamente 

 
10Organização católica alemã de solidariedade, fundada em 1961. 
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precários, mas se configuravam como moradias, o que favoreceu a resistência e 

reivindicação de atendimento habitacional. 

Em Belo Horizonte, a partir de 1999, com as intervenções nos viadutos para 

reordenamento da cidade, houve mobilização dos moradores que seriam removidos e 

das organizações sociais comprometidas com a defesa da população em situação de 

rua, exigindo moradia. A Secretaria Municipal de Assistência criou o programa de 

auxílio aluguel, denominado “Programa Se Essa Casa Fosse Minha”, que atendeu, 

provisoriamente, os removidos dos viadutos. A luta seguiu até que a prefeitura se 

comprometeu com o atendimento das famílias nos Programas de Reassentamento 

(PROAS) e em conjuntos habitacionais construídos pelo município com recursos do 

Programa de Arrendamento Residencial (PAR). Por meio desses programas, entre 1999 

e 2004, 106 famílias que foram desalojadas dos baixos de viadutos acessaram 

moradias. 

Em São Paulo, a inserção da população em situação de rua como demanda da 

Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB), ocorreu em 2001, a partir do Programa de 

Requalificação de Baixos de Viadutos. Inicialmente, as pessoas removidas foram 

atendidas, transitoriamente, em hotéis ou em moradias locadas pela Prefeitura, depois 

foram atendidas no Programa de Locação Social. Em 2002, 57 famílias provenientes 

dos baixos de viadutos, inicialmente, com apoio da Secretaria de Habitação foram 

morar em imóveis locados ou hotéis; em 2004, entraram no Programa de Locação 

Social. Foi uma mudança de cultura do município, porque, até então, eram oferecidos 

apenas albergues às pessoas removidas dos baixos dos viadutos.  O acesso à moradia 

por meio da locação em empreendimentos públicos garante o direito à moradia, 

independentemente, da propriedade particular individual. 

Na cidade de Fortaleza, em 2010, após processos de negociação, seis famílias 

em situação de rua acampadas na Praça da Bandeira tiveram atendimento em 

unidades habitacionais produzidas pela prefeitura. 

As ocorrências de remoção de pessoas e de famílias vivendo nos baixos dos 

viadutos, praças e em outros espaços públicos acontecem cotidianamente nas cidades 

brasileiras, por motivos higienistas, quase sempre de forma brutal, sem atendimento 

habitacional e presença violenta de agentes públicos que tratam seus pertences como 

lixos.  
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Com a formação do Movimento Nacional da População em Situação de Rua 

(MNPR), em 2004, as lideranças passaram a ocupar espaços de incidência nas políticas 

públicas e a fortalecer a pauta da moradia.  

Nos anos de 2007 e 2008, a partir da atuação da Associação Luta por Moradia 

para Todos (ALMT)11, articulada com o MNPR-MG, no orçamento participativo do 

município de Belo Horizonte, 30 famílias em situação de rua obtiveram acesso às 

moradias em conjuntos habitacionais produzidos pela Companhia Urbanizadora e de 

Habitação de Belo Horizonte (URBEL). 

Em 2008, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado 

de São Paulo (CDHU-SP), no atendimento às famílias do Movimento de Moradia da 

Região Centro (MMRC) que ocupavam edifício no centro, também, atendeu 15 famílias 

em situação de rua indicadas pelo MNPR-SP, o qual, na época, tinha atividades comuns 

com o MMRC. 

Em 2018, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal 

(CODHAB) entregou, na Ceilândia (DF), um edifício com 12 quitinetes para pessoas em 

situação de rua, que já participavam do programa de auxílio aluguel e da Revista 

Traços. O atendimento teve base no decreto distrital nº 35.191/2014, que trata da 

concessão de casas populares para pessoas vulneráveis. 

Ainda, no Distrito Federal, a Associação Cultural Namastê vem atuando no 

Programa Cuidando de Vidas da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Social, 

Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos (SEDESTMIDH), que através de 

recursos da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas (SENAD), vem realizando 

experiência de acesso à moradia de pessoas em situação de rua com a locação de 

moradia, por um período inicial de 18 meses. 

O Programa Cuidando de Vidas tem o objetivo de reinserção social de pessoas 

em situação de rua e alta vulnerabilidade, por meio da adesão voluntária às políticas 

públicas, de forma a contribuir para a solução de questões relacionadas ao consumo 

abusivo de álcool, crack e outras drogas, ofertando-lhes acesso às políticas públicas de 

moradia, esporte, cultura e alimentação. Essas ações pretendem colaborar para o 

desenvolvimento de autonomia, protagonismo, dignidade, defesa de direitos e 

 
11 A ALMPT foi formada por moradores e ex-moradores de rua, em 1996, com objetivo de lutar por 
moradia, sendo formalizada em 2007. 
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qualificação da convivência com a metodologia do tratamento comunitários e Housing 

First12.  

Uma alternativa viável de acesso à moradia de pessoas e famílias em situação 

de rua tem sido a inclusão nos programas de subsídios para pagamento de aluguéis.  

Em Belo Horizonte, o Programa Bolsa Moradia (Decreto nº 11.375/03) foi 

instituído com a finalidade de assegurar aos beneficiários o imediato assentamento em 

imóvel dotado de condições de habitabilidade. Esse programa estabeleceu como 

públicos prioritários os ocupantes de imóveis situados em áreas de risco que não 

dispunham de meios materiais para adquirir ou alugar moradia, de acordo com a 

Política Municipal de Habitação e, também, pessoas com trajetórias de rua, segundo 

critérios da Política Municipal de Assistência Social. Em 2018, 296 famílias em situação 

de rua recebem esse benefício no valor de R$ 500,00. O acompanhamento social 

ocorreu nos primeiros meses da locação da moradia.   

Em 2008, a Prefeitura de São Paulo, em substituição ao Programa Bolsa Aluguel 

(Resolução nº 04/2004) que estabelecia auxílio ao aluguel até o acesso à moradia 

definitiva, criou o Programa Parceria Social (Resolução nº 33/2008) que, também, é de 

auxílio aluguel para acesso à moradia no mercado habitacional, mas com prazo cujo 

rompimento é determinado pela Prefeitura; a população em situação de rua é umas 

das demandas prioritárias. Entre 2009 e 2013, segundo o levantamento preliminar do 

setor responsável da Prefeitura de São Paulo, 803 famílias em situação de rua 

acessaram a Parceria Social, por um período de 30 meses, no valor de R$ 300,00. Em 

2016, houve atendimento de ajuda ao aluguel para 59 famílias em situação de rua, por 

um período de um ano, no valor de R$ 400,00. Não há informações sobre os 

beneficiários após o encerramento do período de atendimento. 

Desde 2010, a Prefeitura de Fortaleza possui o Programa de Locação Social 

(redefinido pela Lei nº 10.328/15), que consiste na concessão de auxílio às famílias 

para pagamento de locação residencial, sendo a população em situação de rua um dos 

públicos prioritários. A execução do programa é de forma integrada entre as áreas da 

 
12 Housing First é um programa iniciado na cidade de Nova York e já difundido em diversas cidades dos 
Estados Unidos e da Europa baseado na ideia de fornecimento imediato de moradia a pessoas em 
situação de rua. A abordagem do Housing First considera a moradia como base para a melhoria de vida, 
ao invés de incluí-las em programas “etapistas” ou “progressivos”, nos quais apenas a última etapa é a 
moradia.  
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saúde, assistência social, proteção e defesa civil e cidadania e direitos humanos. 

Atualmente 32 famílias em situação de rua recebem o benefício de R$ 420,00.  

Há vários outros municípios, que têm se utilizado de programas de subsídios ao 

aluguel, nos quais a população em situação de rua, também, é parte da demanda; em 

geral, não há registro específico desse segmento. 

 

4. Acesso à moradia pelo Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) 

Em 2009, foi lançado o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV) (Lei 11.977 

de junho de 2009) pelo governo federal em parceria com estados, municípios, 

empresas e entidades sem fins lucrativos para permitir o acesso à casa própria para 

famílias de renda baixa e média, com o objetivo de enfrentar a crise econômica e o 

déficit habitacional. O PMCMV, que na primeira fase produziria um milhão de unidades 

habitacionais, representou uma esperança de moradia para a população em situação 

de rua.  

A Portaria nº 140/2010, do Ministério das Cidades, que dispõe sobre os 

critérios de elegibilidade e seleção dos beneficiários do Programa Minha Casa Minha 

Vida (PMCMV), definiu a necessidade de observação de critérios nacionais e locais para 

a hierarquização e seleção de demanda, definindo os seguintes critérios nacionais: a) 

famílias residentes ou que tenham sido desabrigadas de áreas de risco ou insalubres e 

b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar. Os critérios locais de 

forma complementar aos nacionais serão definidos pelos municípios, Distrito Federal 

ou estados, responsáveis pelas indicações das demandas; os critérios locais deverão 

ser aprovados nos conselhos de habitação do ente público que indicará a demanda.  

Houve atuação intensa por meio do CIAMP-RUA junto ao Ministério das 

Cidades para que a população em situação de rua fosse reconhecida como demanda 

de habitação, especialmente nos critérios locais. Esse processo culminou com a 

alteração do item 4.2.2 da Portaria 140/2010, estabelecendo que o ente público local 

poderia definir critérios de territorialidade ou de vulnerabilidade social, priorizando 

candidatos: a) que habitam ou trabalham próximos à região do empreendimento, de 

forma a evitar deslocamentos intraurbanos extensos e desnecessários; ou b) que se 

encontrem em situação de rua e recebam acompanhamento socioassistencial do DF, 
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estados e municípios, bem como de instituições privadas sem fins lucrativos, que 

trabalhem em parceria com o poder público. 

Em 2015, o Ministério das Cidades aprova através, o Manual de Instruções para 

Seleção de Beneficiários do Programa Minha Casa, Minha Vida (Portaria nº 412/15), 

elencando os seguintes critérios nacionais: a) famílias residentes em áreas de risco ou 

insalubres ou que tenham sido desabrigadas, comprovado por declaração do ente 

público; b) famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, comprovadas 

por autodeclaração; c) famílias de que façam parte pessoas com deficiências 

comprovadas com a apresentação de laudo médico. 

No item 2.1.3, dessa portaria, nos critérios adicionais locais que podem ser 

utilizados pelo DF, municípios e estado: famílias que se encontrem em situação de rua 

e que recebam acompanhamento socioassistencial do Distrito Federal, estados e 

municípios, ou de instituições privadas sem fins lucrativos, com Certificação de 

Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) e que trabalhem em parceria com 

o poder público comprovadas por declaração do ente público ou da instituição. 

A inclusão nos critérios locais para seleção das demandas do PMCMV favoreceu 

o fortalecimento das lutas locais da sociedade pelo direito à moradia da população em 

situação de rua articuladas pelo MNPR, PNPR e outras organizações atuantes no direito 

à moradia dessa população. Consequentemente, resultaram em novos elementos 

legais para que as Defensorias Públicas e Ministérios Públicos atuassem em prol da 

moradia para esse segmento social, possibilitando que o DF e municípios atendessem à 

população em situação de rua no programa, 

Em todas as cidades em que a população em situação de rua possuía 

organização, por meio do MNPR ou de outros coletivos, ocorreram diálogos com os 

órgãos municipais e/ou estaduais para que houvesse atendimento pelo PMCMV. Além 

da mobilização do MNPR e organizações da sociedade, há adesão ao direito à moradia 

para população em situação de rua por alguns técnicos de instituições públicas e 

membros da Defensoria Pública e Ministério Público.  

Em 2010, as cidades de Salvador e Fortaleza tiveram acesso ao PMCV e 

Curitiba, em 2011. Dessa forma, a população em situação de rua vai conseguindo ser 

incluída como beneficiária do Programa. 
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Em várias cidades, foi fundamental a atuação da Defensoria Pública e do 

Ministério Público, somada às mobilizações da população para que os municípios 

reconhecessem esse segmento social como demanda habitacional. As aprovações nos 

conselhos municipais de habitação locais foram importantes nesse reconhecimento 

junto a outros setores, como os movimentos populares de moradia. 

Neste levantamento, a cidade de Maceió apresenta maior número de 

beneficiários, com 109 atendimentos; Brasília, 86; Salvador, 77; Fortaleza, 51; e as 

cidades de Curitiba, Belo Horizonte, Londrina, Barbacena e São Paulo, com 21 

atendimentos, totalizando 344 beneficiários que acessaram a moradia pelo PMCMV, 

desde o lançamento até agosto de 2018 (Tabela1)13. 

 

Tabela 1 – Acesso às moradias pelo PMCMV 

Cidade N° famílias beneficiárias 

Barbacena (MG) 05 

Belo Horizonte (MG) 05 

Brasília (DF) 86 

Curitiba (PR) 07 

Fortaleza (CE) 51 

Londrina (PR) 03 

Maceió (AL) 109 

Salvador (BA) 77 

São Paulo (SP) 01 

Total 344 

 

O PMCMV entregou quase a totalidade da produção habitacional para o setor 

da construção civil; foram concluídas 1,526 milhões para a faixa de menor renda (faixa 

 
13 Como nem todos os municípios organizam os atendimentos por segmento social (no caso, população 
de rua), neste levantamento, as informações foram consolidadas com base em dados de alguns órgãos 
públicos, MNPR e PNPR. 
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1) em todo o Brasil, desde o seu lançamento, em 2009.  Os 344 beneficiários 

representaram 0,34% das 101.846 pessoas em situação de rua, no Brasil, número 

estimado pelo IPEA (BRASIL, 2016a). É notório que esse segmento social não está 

inserido como público prioritário do Programa.   

A inserção da população em situação de rua em unidades habitacionais do 

PMCMV nas cidades decorreu de diferentes fatores, especialmente, pela pressão social 

do MNPR e de organizações sociais, intervenção do Ministério Público e 

comprometimento de gestores ou técnicos da administração pública.  

 

5. A inserção social da população em situação a partir do acesso à moradia 

Este item traz alguns resultados da pesquisa “A moradia é a base estruturante 

para a vida e a inclusão social da população em situação de rua” (KOHARA, 201814), 

realizada nas cidades de São Paulo, Belo Horizonte, Salvador e Fortaleza, com 52 

pessoas que deixaram essa situação e acessaram a moradia, pessoas que deixaram a 

moradia. Também foram entrevistadas lideranças do MNPR, representantes de 

instituições da sociedade e técnicos de órgãos públicos que contribuíram no acesso à 

moradia. A pesquisa destacou, principalmente, as vozes de quem vivia na situação de 

rua e possuía moradia. Os acessos às moradias foram por meio de políticas públicas 

municipais, estaduais ou federais ou mesmo por meios não públicos, isto é, por conta 

própria – compra ou aluguel – ou cessão de moradia.  Entre os pesquisados, houve 

pessoas com experiências de pouco mais de um ano na rua e vários com mais de 30 

anos nessa situação.  

Esse estudo revelou que muitos “mitos”, que reforçam preconceitos, não se 

sustentam, como: “quem está muitos anos na rua não consegue acostumar dentro de 

uma casa”; “a população de rua está acostumada com a liberdade da rua”; “quanto 

mais tempo uma pessoa permaneceu na rua é mais difícil de ela se acostumar em uma 

casa”; “a população de rua não gosta de rotinas de casa”. Os depoimentos apontaram 

que apesar das dificuldades, as pessoas se esforçam para assegurar a moradia e 

reconhecem que as responsabilidades com as rotinas e pagamentos contribuem para 

sua estabilidade. 

 
14 Pesquisa de Pós-Doutorado Sênior, na área de habitação. UFABC/CNPq, Santo André, 2018 
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O Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos da População em Situação 

de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis (CNDDH), a partir de entradas de 

denúncias do Disque 100 e da busca ativa nas mídias, registrou, em 2017, 704 casos 

que representaram 2.180 violações sofridas de ordem física, moral, omissões, 

expropriações de bens, homicídios e outras. Somente no ano de 2017, foram 

registrados 112 homicídios em diferentes cidades do Brasil. Certamente, esse número 

é bastante inferior aos homicídios que ocorrem em todo o Brasil contra a população 

em situação de rua, pois é um grupo socialmente fragilizado e invisibilizado; pode-se 

inferir que nem todas as ocorrências estejam sendo denunciadas ou registradas.  

Quase a totalidade dos horários identificados, nos quais ocorreram os 

homicídios foram nos períodos da noite e madrugada. Se para os que têm moradia 

representam horários de descanso e privacidade, para os que dormem nas ruas são 

horários do medo e insegurança. 

Ter moradia é bastante significativo para quem está diuturnamente correndo 

risco de morte, sofrendo discriminações, sem local para higiene e privacidade, sem ter 

lugar certo para dormir, sem endereço para apresentar nas entrevistas de emprego ou 

acesso a serviços, dentre outras vulnerabilidades. Os significados atribuídos à moradia 

foram classificados em cinco grupos: “proteção ao corpo e à vida”, “dignidade e 

cidadania”, “projeto de vida e (re)organização familiar”, “autonomia e privacidade” e 

“tranquilidade e satisfação”. 

–– A moradia é proteção ao corpo! Imagina o que significa dormir na rua 
para uma mulher como eu que tenho sono pesado? Quando você está 
dormindo na rua sempre tem o risco de ser agredida. Já fui abusada 
dormindo na rua, deixando grávida, ainda bem que não peguei doença. 
(entrevistada) 
–– Se não tivesse saído da rua, acho que já tinha morrido. (entrevistado) 
–– Agora durmo em paz, não tenho medo de acordar morto. Tomo banho e 
escovo os dentes. (entrevistado) 

 

Os depoimentos revelaram que com a moradia, não sentem a insegurança de 

sofrer violência física ou ser assassinado. Para as mulheres em situação de rua, além da 

violência urbana, o risco é ainda maior em virtude do machismo que prevalece na 

sociedade e que se agrava na rua quando não se tem um teto para proteger. A 

moradia como proteção do corpo tem relação com a possibilidade de cuidados 

regulares com a higiene do corpo. A falta de higiene é um dos aspectos que contribui 
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para a discriminação; é preciso também um lugar adequado para descanso e 

alimentação. 

Ter endereço, ter cama para dormir, ter lugar para cozinhar, ter 

companheira(o), ter privacidade e outras não são pequenas coisas, mas representam 

direitos e conquistas expressivas para quem vive ou vivia na extrema exclusão, 

fazendo-as sentirem dignas e cidadãs.  

–– Todo mundo tirava sarro das crianças quando falava que moravam no 
viaduto, elas tinham vergonha de onde moravam. Com a moradia a 
autoestima melhorou você pode pensar na educação e trabalho, pode 
pensar no futuro. (entrevistada) 
–– Quando estava no albergue eu vivia sem esperança de nada, e quando 
saia para procurar emprego, como só tinha endereço do albergue já ia 
insegura. Porque quando sabem que você mora em um abrigo tem muita 
discriminação.  (entrevistada) 

 

Os pesquisados revelaram que com a moradia as discriminações e preconceitos 

que sofriam na situação de rua deixaram de existir, por consequência, houve aumento 

da autoestima e mudança na forma de tratá-las. A confiança em si e autoestima são 

condições necessárias para a estruturação da vida pessoal. 

–– Sem moradia, as pessoas olham como você fosse um extraterrestre. 
Colocar a chave na porta para abrir a sua casa, ter um lugar para dormir e 
acordar à hora que quiser é mais que um teto, é sentimento de dignidade.  
(entrevistado) 
––Você tendo uma moradia a relação com outras pessoas muda totalmente. 
Quando morava debaixo do viaduto era vista como mendiga, hoje a situação 
é bem diferente, as pessoas dão mais valor na gente. (entrevistada) 

 

Não saber onde dormir e como será o dia seguinte não trazem perspectivas 

positivas, na medida em que a vida é de insegurança (neurose) e de envolvimento com 

as drogas para a sobrevivência. De maneira oposta, com a estabilidade da moradia, 

abrem-se perspectivas de projeto de vida para o futuro, que passa pela reestruturação 

familiar.  

–– Quando você tem uma moradia boa tudo muda, sabe onde vai dormir 
naquele dia e no dia seguinte. Com a moradia a gente passa a ter um projeto 
de vida, porque sai daquela neurose do que vai acontecer no dia seguinte. 
(entrevistada) 
–– Estar dentro de sua casa, faz a gente começar a pensar em projeto de 
vida, é pensar em condições de melhorias em muitos aspectos, pois antes em 
situação de rua não existia a perspectiva de coisas boas, na rua eu me 
envolvi com álcool e outros tipos de drogas para suportar a situação que 
estava a minha vida. (entrevistado) 
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A autonomia e a privacidade propiciadas pela moradia são fundamentais na 

organização pessoal e familiar e na melhoria da qualidade de vida. Quando se fala em 

tranquilidade e satisfação é poder vivenciar condições que para muitos são naturais 

como ter um sofá, assistir televisão, ter banheiro privado para a família e ter 

convivência comunitária. 

–– Na rua, a gente é muito discriminada. Tendo a sua casa, a gente não 
precisa ficar na fila para alimentar, na fila para tomar banho, na fila para 
dormir. (entrevistado) 
–– A moradia significa ter tranquilidade para descansar, ter o gosto de ter 
uma 
casa arrumada, ter o seu banheiro arrumado para tomar banho, ter um sofá 
para assistir TV. Com a moradia posso receber os netos em casa. 
(entrevistada) 
–– Na moradia, temos tranquilidade de assistir televisão e escolher o canal 
que quiser. (entrevistado) 

 

A pesquisa (KOHARA, 2018) apontou que o acesso à moradia não só possibilitou 

a estruturação da vida pessoal e familiar, mas gerou mudanças importantes em relação 

aos vínculos sociais e melhoria no trabalho e renda, na saúde e na educação. Ter 

endereço da moradia e um lugar para receber os familiares e amigos foram condições 

iniciais para o reestabelecimento dos vínculos sociais e motivação para construção de 

projeto de vida. Também, para manter os vínculos com os amigos que mantinham na 

situação de rua.  

–– Sentia muita vergonha da família por morar na rua. Eu corria dos 
parentes que queriam me visitar. Nunca contei que morava na rua. Eles 
queriam vir e eu não deixava. (entrevistado) 
–– Retomei o relacionamento com a minha filha de 15 anos, com a moradia 
e ter largado as drogas. Antes ele não tinha onde abrigar a filha, estar junto 
dela, porque vivia em albergue ou na rua. (entrevistado) 

 

A pesquisa destacou que 73% dos entrevistados realizavam atividades 

remuneradas, sendo que destes, 50% tinham carteira registrada ou contribuíam para a 

previdência social como autônomo (RPA) ou microempreendedor individual (MEI). 

Para algumas pessoas, era a primeira experiência de trabalho no mercado formal.  

–– A moradia foi importante, porque para conseguir emprego é preciso 
comprovante de endereço. (entrevistado) 
 
–– É importante ter endereço para buscar emprego, se sabem que mora na 
rua não dão emprego. (entrevistado) 
–– Para procurar emprego é importante ter endereço para apresentar. 
Somente consegui ter um emprego fixo e registrado, pela primeira vez, 
depois que vim morar no apartamento. (entrevistada) 
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Alguns entrevistados apontaram a importância da moradia para o tratamento 

da dependência química, tanto na redução de danos, como no abandono das drogas; 

antes, nas ruas, mesmo imbuídos de vontade e tratamento, nunca foi possível, seja 

pela insegurança nas ruas ou pela convivência com outros usuários, contribuindo para 

as recaídas.  

–– Quando saímos do viaduto fomos para o hotel, alugado pela prefeitura e 
tivemos apoio para emprego. Quando tive crise da doença que tenho, como 
estava trabalhando fiquei de licença, depois fui aposentada. Agora com 
aposentadoria e pagando aluguel baixo (Locação Social), com o posto de 
saúde aqui do lado a minha vida está muito boa. Vou ao psiquiatra aqui 
perto e ganho os remédios. Se não tivesse moradia, com a doença que tenho 
(esquizofrenia), eu já tinha morrido. Foi por causa dessa doença fui parar na 
rua, foi por causa dessa doença que minha família me jogou na rua. 
(entrevistada) 
–– Na rua você pega friagem, na rua toda hora a gente está doente. No 
viaduto tinha muitos ratos, não tinha banheiro e não tinha como fazer 
higiene, o cheiro do barraco no viaduto cheirava ruim e quando chovia 
enchia tudo. Na rua não tem corpo que aguenta. (entrevistado) 
–– Com a moradia o meu marido conseguiu se organizar para deixar a 
bebida. No albergue tinha que acordar às cinco horas da manhã, não dava 
para descansar direito. Com a casa a gente descansa com tranquilidade e 
pode cuidar da saúde, tomar os remédios nos horários certos. (entrevistada) 
–– Em casa, a pessoa se alimenta melhor. Fiquei 15 anos na rua utilizando 
crack. Fiz tratamento no Cersam (Centro de Referência em Saúde Mental). A 
moradia favoreceu o meu tratamento de saúde, porque não estou na rua 
com outros viciados, o que leva a recaída. Passava o dia no Cersam, 
medicava, mas à noite voltava para a rua e  tinha contato com as drogas. A 
moradia dificulta o uso de drogas. (entrevistado) 
–– A moradia ajuda muito para a saúde. Quando você começa fazer o 
tratamento no CAPS de álcool e droga, se você tem moradia, tem para onde 
voltar, mas se estou na rua vou voltar pra rua ou albergue que são locais que 
estimula o uso da droga. (entrevistado) 
–– Com uma casa para viver posso terminar o tratamento de dependência 
química, voltar para casa, se equilibrar de novo, ter um local no qual pode 
convalescer do tratamento. Se estivesse na rua, terminaria o tratamento e 
não teria as mesmas condições. Talvez voltasse para as drogas se estivesse 
nas ruas. (entrevistado) 

 

Outro aspecto que a moradia possibilitou foi a melhoria da escolarização do 

entrevistado ou dos filhos. 

Em relação às pessoas que deixaram a moradia, houve relatos de que as 

desistências se deram, principalmente, pelas condições financeiras, medo do despejo 

por inadimplência, localização da moradia, ameaça do crime organizado, falta de apoio 

social, isto é, um conjunto de questões que se somam. 
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O acesso à moradia tem possibilitado estruturação da vida familiar e avanços 

expressivos na inserção social, no entanto, para a população atingida por inúmeras 

formas de exclusão não basta a entrega da chave da moradia para que noutro dia os 

problemas estejam superados, são necessários apoios específicos conforme as 

situações. Os casos de não permanência da população nas moradias, em geral, 

ocorreram pela falta de condições para a sua sustentabilidade que deveriam ser 

ofertadas pelo poder público. 

Pode-se verificar que a proposta de ações públicas intersetoriais, no sentido da 

emancipação dos pesquisados, não ocorre na pré e pós-ocupação, de acordo com as 

normas estabelecidas. Em geral, mesmo quando há acompanhamento socioeducativo 

não há ações conjuntas ou articuladas entre as áreas sociais.  

Os resultados da pesquisa suscitaram algumas questões a serem refletidas: 

⮚ Necessidade de superação dos preconceitos e maior qualificação no 

conhecimento sobre essa realidade por parte do poder público. O baixo número 

de atendimentos em todo o Brasil da população em situação de rua nos 

programas habitacionais reflete essa necessidade. Há inúmeras barreiras e 

preconceitos institucionais que precisam ser vencidas. 

⮚ A moradia deve ser o primeiro serviço público a ser acessado e a partir da moradia 

acessar outros direitos sociais como trabalho, saúde, assistência, educação, 

segurança de forma integralizada.  

⮚ O acesso a moradia deve ter a concepção de acesso a um serviço público perene 

norteado na equidade (igualdade e justiça) reconhecendo as necessidades 

específicas.  como a saúde, a educação. Mais para quem precisa mais e menos para 

quem precisa menos. É preciso mudar a concepção da política pública de habitação 

para população de baixíssima renda.  

⮚ É parte fundamental que o trabalho social intersetorial, integral e participativo 

(saúde, educação, trabalho, assistência social e outros), deve ocorrer no pré-morar 

e pós-morar, de forma individual e coletiva considerando as necessidades 

específicas a partir das escutas qualificadas. Nas experiências levantadas, os 

acessos aos programas de moradia vieram pouco integrados com as outras 
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políticas de assistência social, geração de renda, saúde, educação, trabalho, entre 

outros.  

⮚ Considerando a heterogeneidade da população em situação de rua é preciso ter 

diferentes modalidades, desde acesso a casa própria para quem está em 

condições de pouca fragilidade até para aquelas que apresentam graves 

fragilidades de difícil superação e que tem renda zero. O direito à moradia não 

deve necessariamente estar vinculado com o direito à propriedade, deve-se 

investir programas como Locação Social, Serviço Público de Moradia Social, 

Moradia Primeiro, Bolsa Aluguel por longo período.  

⮚ O acesso à moradia por meio de programas de subsídios aos aluguéis – tem sido 

uma importante alternativa por ser uma forma de acesso rápido que independe 

de produção pública de novas unidades habitacionais. Esse apoio deve ser por um 

tempo até o acesso da moradia definitiva, com valores compatíveis com o 

mercado de locação e acompanhamento por meio de trabalho social. Nos 

atendimentos identificados, houve casos de apoio por períodos curtos e valores 

insuficientes para locação e sem acompanhamento social, ocasionando retorno à 

situação inicial. 

⮚ Os projetos habitacionais devem evitar a formação de guetos sociais e territoriais 

que não favorece a inserção social e urbana da população em situação de rua. A 

mistura de beneficiários com diferentes condições sociais favorece a inserção social. 

Também, devem-se evitar edificações com grande numero de moradia devido as 

dificuldades para as gestões sociais, condominiais e patrimoniais.   

⮚ É necessário atenção específica as mulheres mães solo que acessam a moradia. 

Pode-se verificar que as mulheres mães solo que acessaram a moradia mantinham 

as menores renda entre os pesquisados. 

⮚ A localização do empreendimento habitacional é uma das condições 

determinantes para a inserção social e urbana. Várias famílias que foram morar 

em conjuntos habitacionais localizados em áreas sem disponibilidade de trabalho, 

sem instalação de serviços públicos na proximidade e de difícil mobilidade urbana 

por falta de transporte público e custos para locomoção, vivem ainda com muitas 

dificuldades de sobrevivência ou até mesmo deixaram as moradias. 
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⮚ A necessidade de aprimoramento na gestão condominial, patrimonial e social dos 

empreendimentos pelo poder público. A gestão condominial participativa 

fortalece a convivência social, traz maior identificação com o espaço da moradia e 

transparência nos custos de manutenção do edifício. Nas inúmeras moradias 

acessadas, os custos dos condomínios são elevados, inviabilizando a permanência; 

há casos que não há nenhuma gestão condominial. 

⮚ Enfrentamento por parte do poder público na violência (organizada) instalada nos 

conjuntos habitacionais é um importante desafio, enfrentado por muitas pessoas 

e famílias em situação de rua que acessaram as moradias. Há históricos de famílias 

que foram expulsas pela violência organizada. 

 

6. Considerações finais 

Apesar de as experiências de acesso à moradia ainda serem pequenas frente às 

necessidades e apoio social insuficiente às famílias que acessaram as moradias, pode-

se afirmar que houve melhorias nas condições de vida. Essas experiências em 

diferentes cidades do Brasil trouxeram aprendizados para as políticas públicas e para 

as diferentes áreas do conhecimento. 

A somatória dos esforços dos beneficiários, dos coletivos como MNPR, das 

organizações da sociedade, dos membros de instituições estatais do executivo e dos 

que atuam na defesa dos direitos da população tem sido fundamental para a 

efetivação e sustentabilidade do direito à moradia da população em situação de rua.  

A partir das experiências concretas, observa-se que vem ocorrendo a melhor 

compreensão em torno da moradia adequada que é a base essencial para a 

estruturação da vida daquelas pessoas que estão em situação de rua. Vale dizer que o 

acesso ao direito à moradia não se circunscreve à simples entrega de uma unidade 

habitacional, mas significa um passo fundamental para o acesso a outros direitos 

sociais.  

A implementação do modelo Housing First ou “Casa Primeiro” exige mudanças 

na lógica da atuação do poder público, em relação à população em situação de rua e 

na forma de funcionamento da estrutura pública, mas também na apropriação das 

experiências de acesso à moradia desse segmento social, avaliando suas 

especificidades. 
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DERECHO A VIVIENDA Y DERECHO A HABITAR: FORMAR O NO FORMAR 

PARTE DE LA SOCIEDAD15 

 

 

Joan Uribe Vilarrodona16 
 

 
 

 “Nunca como al anochecer conoce el hombre lo que vale su morada”  
Wagner a Fausto 

(Fausto. Goethe, p. 42) 

 
 
1. Introducción 

En los últimos tiempos y desde una perspectiva de derechos se barajan 

distintos términos relacionados de forma directa o indirecta a la vivienda. Son 

conceptos relacionados entre sí, pero de los que se hace difícil saber a priori hasta 

dónde alcanza su conexión, ya sea para complementarse o para oponerse. 

Resulta evidente que no son la misma cosa vivienda que derecho a la ciudad. 

No obstante, ambos conceptos configuran una narrativa estrechamente relacionada 

que ayuda a entender la disyuntiva en relación a unas sociedades que, al parecer, 

dudan entre optar por la vía de derecho y la justicia social, o por la del neoliberalismo y 

la desigualdad social.  

Las personas sin hogar, las personas en situación de calle, han sido, siempre y 

en todo el mundo, explícitamente consideradas en su situación –y problemática- al 

margen de la discusión sobre el derecho a la vivienda, cuando es en ellas en las que de 

forma más clara se evidencia hasta qué punto la ausencia de ésta dificulta 

enormemente, cuando no excluye directamente del derecho a la participación activa 

de la construcción de su comunidad y de su derecho a la ciudad. 

 

 
15 Este capítulo es una revisión y actualización del artículo “Derecho a habitar, derecho a vivienda 
(social)” (p. 78-97), publicado en Barcelona Societat. Revista de coneixement i anàlisi social, n. 20, 
Ajuntament de Barcelona, Barcelona, 2016.  
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/revista-castellano/10-derecho-a-
habitar-derecho-a-vivienda-social.pdf.  
16 Profesor asociado, Universitat de Barcelona. GRECS (Grup de Recerca en Exclusió i Control Social), 
Universitat de Barcelona. OACU (Observatori d’Antropologia del Conflicte Urbà).  

http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/revista-castellano/10-derecho-a-habitar-derecho-a-vivienda-social.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/revista-castellano/10-derecho-a-habitar-derecho-a-vivienda-social.pdf
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2. Habitar 

Históricamente, se ha entendido por habitar el “participar en una vida social, 

en una comunidad, pueblo o ciudad” (Lefebvre, 1969: 32). Desde aquí, el habitar se 

entendería como la pertenencia a una experiencia social colectiva vinculada al lugar de 

residencia. Algo así como la pertenencia a un grupo, mucho más allá de la disposición 

de un espacio habitacional propio en el que ubicar la residencia que permite mantener 

y elaborar esa pertenencia. A la pregunta: “¿Dónde habitas?”, la respuesta tendría su 

foco no tanto en referenciar la localización concreta de la vivienda, sino a la 

contextualización del individuo en relación a la localidad de la que forma parte, a la 

comunidad de pertenencia. El habitar como un todo. No sólo en relación a la vivienda: 

también, entendido como el formar parte de un grupo, de la comunidad con la que se 

habita. 

Posiblemente estaríamos de acuerdo en que este enfoque tiene todo el sentido 

si tomamos en consideración la razón de ser de un contexto urbano: un espacio que 

recibe y aloja a las personas, ya sea de manera temporal o permanente, en tanto que 

miembros de una comunidad que se relaciona, construye, socializa en coproducción 

simultánea en tiempo y espacio.  

A partir de lo que nos explica el concepto de habitar, podemos entender que es 

la vida social lo que da cuerpo y sentido. La que, a través de los usos y flujos de las 

personas, define las formas en las que físicamente se construye – y reconstruye en 

bucle permanente- la ciudad -entiéndase edificios, distribución de espacios conforme a 

usos, conexiones-, y no al revés como. A lo largo de la historia, ha sido en tanto que un 

grupo ha territorializado un espacio para asentarse en él y así desarrollarse de manera 

estable que éste ha comenzado a definirse como espacio arquitecturizado y 

urbanizado. La vida urbana se prestaba a generar, mantener y modificar el habitar. No 

al revés. 

Desde esta visión de los asentamientos humanos como espacio facilitador de la 

experiencia social, las ciencias sociales se han aproximado a la noción de ciudad 

elaborando diversas propuestas para tratar de aprehender y comprender aquello que 

la suma de los individuos que la coproducen genera en cada momento y que es 



 

 

36 

distinto a la simple suma aritmética de sus individualidades. Esa suerte de energía 

social que confiere lo que podría definirse como “carácter propio” de una comunidad.  

Georg Simmel, unos de los pensadores que se atrevió a esa empresa analítica, 

habla de “la nerviosidad” de la vida moderna en las ciudades (Simmel, 1986(2)), una 

nerviosidad que explica a través de la configuración de lo urbano en tanto que 

dinámicas relacionales de orden inestable, siempre alterándose, una obra siempre en 

construcción, en cada instante y en cada ubicación del entramado de esa urbanidad, 

configurada por relaciones sociales siempre fluyentes y en constante cambio. Creación 

social constante conformada por cada interacción y por la suma de las mismas. Una 

vida urbana que podría explicarse a través de la coexistencia de múltiples, acaso 

innumerables algoritmos sociales, si no fuese porque estos permanecen, aún hoy, 

indescifrados. 

Un dinamismo que, en un sentido simmeliano, hace de lo urbano algo que no 

tiene que ver con el orden formalizado por el Estado. Que incluso se produce con 

frecuencia a espaldas de ese orden formal que intenta obstinadamente que la ciudad 

renuncie a su carácter siempre emergente y, en esencia, contradictorio.  

Este abordaje nos sitúa en la diferencia entre ciudad urbana y ciudad 

urbanizada. La ciudad “en construcción”, y la ciudad que quiere ser predecible, 

básicamente estática en forma y fondo, siempre y en todo predispuesta a la dócil 

planificación. Pero: ¿Qué es la ciudad, sino la vida que en ella se produce? ¿Qué 

sentido tendría para las personas que no fuese así? Así pues: ¿Cómo aceptar la ciudad 

como una propuesta en la que lo fundamental sea lo urbanizado –lo planificado, lo 

diseñado, lo previsto-, en formato de agresión frente a lo urbano –lo vivenciado en 

tiempo real, y por tanto con altas dosis de cambio, improvisación, pacto instantáneo-? 

Porque una ciudad en la que no predomina la vida urbana, no es una ciudad: es un 

paisaje. De cemento y metal, pero paisaje (Simmel, 1986). 

No obstante, el discurso de lo planificado sobre lo vivenciado parece haberse 

impuesto a la tozuda praxis de la impredecible vida urbana. Valga aquí el ejemplo de 

una reciente exposición en la que niñas y niños en edad escolar debían responder con 

un dibujo a la pregunta: “Dibuja la ciudad del futuro”. En todos los dibujos, se 

representaba desde perspectiva aérea la planta de innumerables edificios conectados 

por calles bien trazadas y conectadas viariamente. Solamente en algunos aparecían 
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dibujadas -¿por descuido?- diminutas y solitarias siluetas de muñecos humanos: la 

ciudad, según esa visión, no sería un fenómeno urbano: sería un fenómeno 

urbanístico, un paisaje al que colocarle algún relato –ajeno a quienes ocupan 

legítimamente ese espacio-, posiblemente, una organización en el orden de la 

eficiencia alineada a la productividad económica. 

Desde aquí, el concepto de habitar, no casualmente en desuso, nos conecta de 

nuevo con cuestiones antes habituales y hoy en conflicto: la analogía del vivir en una 

vivienda como parte integrada del formar parte de algo que podemos llamar 

comunidad, grupo, experiencia social. Nos habla de la conexión entre el derecho a 

construir ciudad a partir del derecho a construir vida urbana. En contraposición a 

subordinar la posibilidad de la vida urbana a la configuración construida –por 

planificada y por edificada- de la ciudad, materializando la pérdida del valor social del 

espacio habitacional, que queda subyugado al valor de cambio, al valor de mercado de 

ese constructo arquitectónico-urbanístico. 

Un concepto, el de habitar, útil para unirle las costuras a todos estos elementos en 

la línea de lo propuesto por Richard Sennett en Vida urbana e identidad personal 

(Sennett, 2002) y para entender que forma parte de un todo que debería ser indiviso 

pero que, en cambio, se ha ido compartimentando primero y desconectando del 

discurso y de su comprensión en los últimos decenios. 

  

3. Derecho a habitar 

Afirma Lefebvre que las administraciones públicas de algunos países, 

básicamente europeos, asumían con la construcción directa de alojamiento a partir de 

los grandes desplazamientos urbanos posteriores a la Segunda Guerra Mundial lo que 

hasta entonces estaba sólo en la esfera de la economía de mercado. Pero lo hicieron 

sin llegar a convertir la provisión de vivienda en un servicio público – universalizado y 

concretado como derecho-, a pesar de que afloró en la conciencia social el derecho a la 

vivienda: no se fue más allá de un reconocimiento genérico que, básicamente, no llegó 

a concretarse. 

Se generó así un espacio vacío: entre esta clara percepción de la sociedad del 

alojamiento como un derecho, y la asunción parcial del derecho por parte de algunos 

Estados. Algunos países se iniciaron en la provisión de bolsas de vivienda social pero 
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sin llegar a articular la vivienda como derecho universal ni a articular su provisión 

efectiva. Como apuntó en 1969 Lefebvre: 

La construcción que el Estado ha tomado a su cargo no transforma las 
orientaciones y concesiones adoptadas por la economía del mercado. (…) 
Por otra parte, las iniciativas de los organismos públicos y semipúblicos no 
han sido guiadas por una concepción urbanística, sino, simplemente, por el 
propósito de proporcionar el mayor número posible de alojamientos lo más 
rápidamente posible y al menor costo. Los nuevos conjuntos autosuficientes 
estarán marcados por su carácter funcional y abstracto. Hasta ese punto ha 
llevado la burocracia de Estado a su forma pura el concepto de hábitat” 
(Lefebvre, 1969: 35). 

 

Si el derecho a habitar se materializa a partir del derecho a disponer de espacio 

en el que vivir –por residir-, en condiciones que permitan habitar –por formar parte 

activa de la construcción de lo social-, con garantía sobre el derecho a hacerlo, parece 

innegable pues que el habitar precisa de la vivienda garantizada, segura, en 

condiciones de dignidad y salubridad, libremente escogida. El habitar no se realiza a 

costa de una vivienda cualquiera o, mejor dicho, de cualquier modelo de organización 

y formato de viviendas o refugios.   

Así mismo, se podría entender que, atendiendo al valor de mercado del sector 

inmobiliario que sin duda limita el acceso a un domicilio, la materialización del derecho 

pasa por la existencia de vivienda social suficiente como garantía para todas aquellas 

personas que la necesiten. En economías de mercado y sin vivienda social suficiente, 

hay colectivos que no pueden desarrollar plenamente su condición de miembros de la 

sociedad.  

No existirá sociedad libre mientras siga habiendo segmentos de población sin 

vivienda o en alojamientos inadecuados. No se darán las condiciones reales del habitar 

– del construir sociedad- mientras partes de la misma tengan cuestionada o, incluso, 

castigada, su particular necesidad de uso de un espacio común que, a su vez, les 

restringe de facto el uso y disfrute de la sociedad en su conjunto. 

Sin derecho a la vivienda, no hay derecho a habitar. Y no tener derecho a 

habitar, significa no tener derecho a participar activa y libremente de la experiencia 

urbana, de la construcción social, y tener que hacerlo desde la ocultación, la 

persecución, incluso la represión.   

Ese derecho a la libre participación de la experiencia urbana podría asimilarse en 

parte a lo que hoy en día recibe el nombre de derecho a la ciudad, como concepto 
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continente y en construcción que se define como “el derecho a un espacio colectivo 

donde todos los ciudadanos y ciudadanas han de encontrar las condiciones adecuadas 

para desarrollar su vida política, social, económica y medioambiental” (Guillén, 2011: 

24), y que, como derecho humano emergente, comprendería tres aspectos básicos: un 

derecho generalizable a todos los residentes en un municipio; un derecho legítimo que 

se basa en el principio de dignidad humana; un derecho universalizable, puesto que se 

aplica a todo tipo de municipio o aglomeración de personas.  

 

4. Derecho a la ciudad 

De entre los diferentes antecedentes a la articulación y desarrollo de este 

concepto, se destacan aquí dos. Por un lado, gran parte de la obra de Henri Lefebvre, y 

en concreto su libro El derecho a la ciudad (Lefebvre, 1969), junto a otra de sus obras, 

La producción de espacio (Lefebvre, 2013), que, contextualizadas en el conjunto de su 

obra, orientan parte del enfoque integrado entre lo urbano y lo político en el 

desarrollo posterior del concepto.  

El otro gran antecedente se encuentra en la obra de Jane Jacobs. Activista 

opositora a la desactivación de la vida urbana en las ciudades así como a la acción 

planificadora que se anteponía al uso y libre elección de los habitantes de las zonas 

planificadas. Su obra perdura sobre todo a través de su clásico y ya ecuménico Muerte 

y vida de las grandes ciudades (Jacobs, 1972). En el prólogo a una reciente reedición 

del citado clásico, se dice de ella que: “Jacobs entendió la importancia de proteger la 

naturaleza de la calle como espacio de encuentro e intercambio, versátil en sus usos y 

animada por todo tipo de apropiaciones individuales o colectivas; (…) al tiempo que 

exaltaba los valores positivos del vitalismo urbano, Jacobs censuraba el despotismo de 

unos urbanistas ignorantes y hasta hostiles ante las prácticas y los practicantes de esa 

intensa existencia urbana que se empeñaban en someter a la lógica de sus planos y 

maquetas” (Delgado, 2011: 15-16).  

Posiblemente, lo que Jacobs reivindica a través de aquello que critica en 

relación a las prácticas de renovación urbana de mediados del siglo XX en los Estados 

Unidos de América y su acción destructiva del espacio público, es lo que la entronca 

con lo que, desde un enfoque de derecho, se ha ido construyendo con posterioridad y 

en otros contextos alrededor del concepto de derecho a la ciudad. 
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Pero: ¿en qué contexto se desarrolla y comienza a concretarse el concepto de 

derecho a la ciudad? De una parte, la desigualdad social no ha dejado de crecer, 

acentuando sus efectos en forma de pobreza, criminalización, exclusión residencial. 

Por otra parte, amplios segmentos de población mundial históricamente 

empobrecidos han entrado de manera progresiva a partir de la segunda mitad del siglo 

XX en dinámicas de acceso y reparto de riqueza y acceso a la formación y actividad 

social y política hasta al extremo de ser hoy en día referentes mundiales en la 

propuesta de una defensa más omnicomprensiva de la reivindicación integrada de 

vivienda, derechos políticos, sociales, culturales, económicos, a la salud, la formación, 

entre otros.    

Es en América Latina desde donde se impulsa y lidera en gran medida el 

desarrollo del concepto de Derecho a la Ciudad, integrando en su planteamiento el 

derecho al habitar y el intento de contención del valor de cambio, frente al valor de 

uso que la ciudad debería tener. 

María Lorena Zárate, presidenta de la Coalición Internacional para el Hábitat 

(HIC), contextualiza “la urgente necesidad de una reforma urbana solidaria de la 

reforma agraria” relacionada a “nuevos paradigmas y prácticas sociales alternativas de 

producción y disfrute de los asentamientos humanos” (Zárate, 2011: 58) en el 

trasfondo de la relación entre reforma urbana y derecho a la ciudad en esa parte del 

planeta.  

Identifica diversos eventos como momentos clave en la articulación de las 

primeras propuestas concretas en relación al Derecho a la Ciudad: la Cumbre de la 

Tierra de Rio de Janeiro, en 1992; Hábitat II, en Estambul, en 1996 y la Primera 

Asamblea Mundial de Pobladores Repensando la Ciudad des de la Gente, en Ciudad de 

México, en 2000 (Zárate, 2011: 59).  

La primera concreción significativa como plataforma para una proyección 

planetaria, se concretó en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad (Onu-Habitat, 

2009). Aprobada en Quito, en el Foro Social de las Américas en 2004 y que, desde una 

visión e impulso latinoamericano, se propuso con carácter mundial al resto del planeta. 

En el preámbulo afirma que: “El derecho a la ciudad se define como el usufructo 

equitativo de las ciudades dentro de los principios de sustentabilidad y justicia social”. 

En su artículo 1 dice, en su punto 1.2: “La ciudad es un espacio colectivo culturalmente 
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rico y diversificado que pertenece a todos sus habitantes.” Y en el 1.5 “A los efectos de 

esta carta se consideran ciudadanos(as) todas las personas que habiten en forma 

permanente o transitoria en las ciudades”. Tampoco es casual, conforme a lo 

expuesto, que su artículo XIV esté dedicado al Derecho a la vivienda en términos de 

seguridad en la tenencia, garantía de provisión, protección de grupos vulnerables en 

relación a este derecho, mecanismos de protección ante la especulación, entre otros.  

Otro documento referente es la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a 

la Ciudad, 2010: “Como el estatuto de la Ciudad de Brasil, no se limita a reclamar la 

realización de los derechos humanos en la ciudad, sino que, retomando las propuestas 

de Henri Lefebvre, detalla los contenidos y exige el derecho a la ciudad, entendido 

como reivindicación política de la necesidad de una sociedad diferente, 

profundamente humana, que tiene el espacio urbano como escenario relevante para 

el cambio social.” (Zárate, 2011: 62).   

A su vez, importante referente, modelo de otros que le siguieron, el ya citado 

Estatuto de la Ciudad aprobado en Brasil en 2001 y que se proyectó a nivel mundial 

por su visión y alcance a pesar de haber nacido como producto de la efervescencia 

interna del país en torno a la potencia y trayectoria de las reivindicaciones y luchas en 

torno a los derechos a la tierra y a la vivienda.   

No obstante, es evidente la dificultad en asentar de manera efectiva lo que 

propugnan estos documentos. De hecho, siguen igual de vigentes pues son tan o más 

necesarias las mismas reivindicaciones, luchas, denuncias y negociaciones en relación 

al tema, en los mismos territorios en los que estas leyes han sido aprobadas. Uno de 

los muchos ejemplos del camino pendiente a ser realizado al respecto, se encuentra en 

trabajos como Cartas Urbanas, una serie video documental que forma parte de un 

proyecto del equipo del Laboratório de Estudos da Habitaçao da Universidade Federal 

do Ceará (LEHAB/UFC), divulgado desde el Observatório das Metropóles del Instituto 

Nacional de Ciencia y Tecnología de Fortaleza, en Brasil, y que cuestiona el derecho a la 

ciudad a través de “un análisis crítico sobre las disparidades sociales y la lucha por el 

derecho a la ciudad” (Observatório das Metropóles, 2015) y en el que se evidencia 

hasta qué punto “en ese contexto de disputas por la tierra y el territorio para fines de 

vivienda y por el uso del espacio que las resistencias colectivas emergen. Por medio de 

una amplia y efectiva lucha popular, comunidades permanecen en sus regiones y se 



 

 

42 

enfrentan al capital inmobiliario en busca de disfrutar igualmente los beneficios que la 

ciudad ofrece” (Observatório das Metropóles, 2015). 

Hay mucho camino por recorrer en el reconocimiento efectivo de lo que 

promueven estas iniciativas. También, interrogantes a resolver, algunos de los cuales: 

la falta de reconocimiento del concepto de derechos humanos emergentes; los límites 

políticos sobre el concepto de derecho a la ciudad; la interpretación de la esfera de lo 

social a través del concepto de espacio público, aplicable de muy diversas y, a menudo, 

contradictorias formas; las posibles interpretaciones de la ciudad y su posible estatuto 

político y legal en el futuro como actor social, político, económico, centro de poder, así 

como las sinergias pero también tensiones y contradicciones, muchas veces 

irreconciliables, entre todos ellos. 

 

5. Derecho a la vivienda 

Los informes de la anterior Relatora de Naciones Unidas por el Derecho a la 

Vivienda, Leilani Farha son claros: El Informe Vivienda adecuada como componente del 

derecho a un adecuado estándar de vida de Agosto de 2015, con claridad meridiana, 

concluye: “Con el derecho a una vivienda adecuada como pilar, un abordaje desde la 

perspectiva de los derechos humanos puede proveer la necesaria coherencia y 

consistencia para conseguir ciudades sostenibles e inclusivas para todas las personas.” 

(Farha (1), 2015: 20). 

En su informe Sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del 

derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este 

respecto, Farha situaba la falta de hogar como una crisis mundial de derechos que “se 

produce cuando la vivienda se trata como una mercancía y no como un derecho 

humano” (Farha(2), 2015: 3).  

El informe argumenta su propuesta de abordaje del problema desde una 

perspectiva de derechos a partir de un enfoque tridimensional: la primera dimensión, 

refiere la ausencia de hogar tanto desde su aspecto material –el espacio vivienda- 

como del aspecto social de un lugar seguro para “establecer una familia o relaciones 

sociales y participar en la vida de la comunidad” (Farha(2), 2015: 6). Una segunda 

dimensión, que considera la falta de hogar como una forma de discriminación 

sistémica y exclusión social. Y una tercera, que reconoce a las personas sin hogar como 
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resistentes en la lucha por la supervivencia y la dignidad y agentes potenciales de 

cambio en tanto en cuanto sujetos de derechos. 

Avanzando en esta argumentación en la relación entre la no realización efectiva 

del derecho a la vivienda y la imposibilidad de existir en una sociedad libre, se hace 

oportuno llegar a la siguiente afirmación: sin derecho a la vivienda, es imposible 

consumar el derecho al habitar y el derecho a la ciudad.  

Tratar por separado estas nociones - el derecho a la vivienda, el derecho al habitar, 

el derecho a la ciudad-, es un error.  

 

6. Personas en situación de calle: ¿Dónde queda para ellas la vivienda, el derecho a 

habitar y el derecho a la ciudad? 

A modo de ejemplo, uno más y parecido a tantos otros alrededor del planeta, 

en Barcelona y en el contexto de la pandemia Covid-19 se han constatado en 2021 el 

asentamiento de nuevas formas de materialización de la situación de calle.  

Son fruto del mantenimiento de la situación de precarización de determinados 

colectivos a partir de la crisis de 2009, el incremento de la desigualdad social 

acrecentada a partir de esta misma crisis y potenciada desde 2014. Finalmente, este 

contexto ha topado de lleno con la afectación que la pandemia tiene: como nueva 

crisis económica y social, así como en relación a los formatos de apropiación y uso del 

espacio urbano debido a las diferentes posibilidades de uso –o no uso- del mismo que 

ésta ha originado.  

Así, se han visibilizado en Barcelona situaciones que encaminan a determinadas 

prácticas de estancia en calle –o de inmovilización más o menos voluntaria- de las 

personas que sufren esta situación. 

Se sugieren aquí tres categorías, aún por explorar, de apropiación y uso de la 

calle: ausencias, existencias, presencias.  

 

Ausencias 

Respecto a las personas, sabemos que muchos de los lugares conocidos como 

de uso intensivo para pernoctar, o lugares en los que pasar gran parte de la jornada, 

aparecen muchas horas del día absolutamente ajenos a ese uso. Es decir: que las 

personas en situación de sin hogar que los usan de manera intensiva de forma estable, 
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desaparecen una parte importante del día con todos sus efectos, dejando 

absolutamente expedito el lugar, sin señal alguna de que alguien desarrolla parte de su 

vida muchas horas del día o de la noche en él, y a diario.  

Desde la perspectiva del lugar, nos referimos a espacios que determinadas 

personas pueden considerar como su espacio de referencia, y que, cuando lo utilizan, 

lo hacen de forma intensiva y con todas sus pertenencias, pero en los que en una parte 

del día no existe ningún indicio, señal, efecto personal, nada que apunte al hecho de 

que ese espacio aloja gran parte de la vida de una persona. No hay nada que apunte a 

que ese lugar es el espacio en el que alguien desarrolla una parte importante de su 

vida (en tiempo y diversidad de ámbitos). 

 

Existencias 

Otra categoría sería la de las existencias: Las personas que dejan sus efectos 

personales en la zona de pernocta, a riesgo de perder los bienes, o de exponerse a que 

al dar a conocer el uso del espacio a través de la visibilización mayor o menor de los 

efectos, este sea reapropiado por iniciativas individuales o colectivas –públicas o 

privadas-, y sus pertenencias robadas, o, cuando menos, retiradas.  

Desde la perspectiva de los lugares, son aquellos conocidos como de uso 

intensivo de personas en situación de calle en los se encuentran indicios. Pueden ser 

señales más o menos claras, evidentes, o quizá solamente interpretables por parte de 

personas iniciadas en esas señales: unos cartones doblados; unas garrafas de agua y 

una escoba en la esquina de una calle; unas bolsas de plástico con efectos personales 

ocultas entre mobiliario urbano; un colchón aparentemente abandonado; restos de 

comida o de material desechable; heces acumuladas presuntamente humanas en un 

lugar conocido como de pernocta; una estructura más o menos fija (de cartón; de 

tablones de madera; con todo tipo de efectos), pero sin la presencia de ninguna 

persona usufructuando el espacio y/o custodiando los escasos bienes; una cama 

improvisada y enseres para la higiene personal como balde, agua, ropa tendida 

alrededor. La persona ocupa el lugar cuando poca o casi ninguna gente va a verla, muy 

al final o muy al principio del día. 
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Presencias 

La tercera categoría propuesta desde el punto de vista del lugar, sería la de las 

presencias, es decir, la del lugar en el que la persona desarrolla su vida haciéndose 

presente a ojos vista, siendo reconocible por la vista que en aquel lugar y en aquel 

momento, una persona está desarrollando su vida en ese reducido espacio urbano 

colectivo. 

En este sentido, llama poderosamente la atención la diversidad de formas 

altamente precarias en las que las personas experimentan su inmovilidad, por ejemplo:  

- personas con meses de estancia sentadas en el suelo contra una pared o en el 

quicio de una puerta, con apenas algunas bolsas de plástico anudadas con 

algunas pertenencias. 

- personas con estructuras de cartón en forma de tubos, adosadas a fachadas y 

dentro de las cuales sobreviven, en algunos casos, con un pequeño espacio 

alrededor tomado para algún cubo de plástico, garrafas, a veces también una 

bicicleta. 

- personas en tiendas de campaña en plena ciudad, y, en algunos casos, 

estructurando un pequeño campamento –si se ubican en zonas relativamente 

poco concurridas y con cierta reserva visual-, en los que disponer de algún 

mobiliario, silla, elementos de orden de efectos e higiene… 

- construcciones con material de desecho adosadas a la línea de inmuebles, en 

algún caso, mimetizándose de forma voluntaria con el entorno natural para 

minimizar la percepción de las mismas por parte de ojos ajenos.  

Es importante destacar aquí que el uso de cartones para organizar estructuras con 

visos de estabilidad y definitorias de cierta territorialidad, es una estrategia de 

superviviencia muy reciente en Barcelona. Podríamos inclinarnos a pensar que esta 

dinámica ha aparecido con la pandemia Covid-19, pero nos equivocaríamos: algunos 

testimonios ya apuntan, a finales de 2019, que el “cartoneo”, como se da en llamar el 

refugiarse en espacios ínfimos dentro de los que meterse y hechos básicamente de 

cartones, complementados por algunos materiales como mantas, maderas, ropas, 

entre otros, era una opción mejor a permanecer absolutamente expuestos y expuestas 

en la calle.  
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Lo que parece ser, es que esta dinámica que comenzaba a aparecer en 2019 se ha 

consolidado entre 2020 y principios de 2021. Y, efectivamente, parece que el papel de 

la pandemia puede haber tenido que ver en su desarrollo: en los meses del 

confinamiento obligado por ley – estado de excepción -, la presencia de personas en 

situación de calle no contó con las restricciones, oposiciones, negociaciones e 

incompatibilidades de uso del espacio urbano que la frenaban previamente, y que 

puede haber incidido en que hayan tendido a una progresiva reducción después – a 

partir del segundo trimestre de 2021 -. 

Parece pues estarse materializando una nueva estrategia de supervivencia en calle 

a partir de un nuevo enfoque: si bien es cierto que históricamente ha existido en 

Barcelona un porcentaje significativo pero no mayoritario de personas en situación de 

calle, pero en general en una disposición que apuntaba a una no defensa de espacios 

como propios en el largo plazo, actualmente se constata un crecimiento significativo 

desde 2019, muy acentuado en 2020 y 2021, de personas en situación de calle en 

Barcelona que, independientemente del tiempo que llevan en esta situación – 

semanas; pocos meses; un año; más de un año -, territorializan y se inmovilizan con 

estrategias que parecen apuntar la intención de permanencia a medio plazo cuanto 

menos en el espacio en cuestión. En 2021, parece asumirse como necesaria estrategia 

de supervivencia entender que la estancia en calle indefectiblemente se mantendrá 

por un período largo de tiempo. 

Otro aspecto es el de los distintos formatos de la inmovilización en sí misma: 

los registros apuntan a presencias continuadas de diversos meses de personas que lo 

hacen literalmente sentadas en el suelo y apoyadas contra una pared, sin más. O a 

personas que refuerzan las estructuras de cartón, o los campamentos, intuyendo quizá 

que ésta es su única y mejor estrategia para la supervivencia y auto mantenimiento (a 

precario) de su vida personal.  

En relación a cuales puedan ser las lógicas sobre el porqué las ausencias, 

existencias y presencias, se formalicen de una u otra forma, diversos testimonios 

apuntan a factores relativos a la negociación –orientada al control- con las personas en 

situación de calle sobre el dónde, cómo y cuándo pueden estar: nos referimos a, en 

algunos casos, la aparición de agentes cogestores del espacio urbano que proponen y 

“pactan” –desde una situación de ventaja- con las personas horarios, espacios, 
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formatos, etc. Otros agentes, se orientan directamente por mandato al control de la 

presencia, uso o tipo de uso del espacio, horarios, estarían también condicionando las 

dinámicas y opciones de las personas. A su vez, otros agentes, podrían estar 

proponiendo determinados usos o formatos de uso con el objetivo de generar 

visibilización de la situación de calle para apoyar la incidencia, pero anteponiendo este 

objetivo al de la persona y su voluntad y necesidades.  

Sobreviviendo en estas condiciones: ¿Qué posibilidades tienen de defender su 

libertad a ser y hacer en igualdad de condiciones en el pacto social con el resto de 

miembros de la sociedad? ¿Cómo habitar, formar parte de la comunidad en esta 

situación? 

Como es sabido, las personas en situación de calle son tan sólo un actor más de 

la sociedad, en este caso, uno de los más vulnerables, y con nula o casi nula posibilidad 

de defender y hacer valer sus derechos en general, y por tanto también el del uso del 

espacio urbano. Por ello, en la tensión planteada por sobre el espacio y su triple 

condición en relación al espacio concebido, la práctica espacial y los espacios de 

representación (Lefebvre, 2013: 91-114), se constata una vez más que su histórico 

escaso margen de negociación debido a lo precario y restrictivo a nivel de derechos de 

su situación, se ve circunscrito actualmente a una estrategia de gestión del lugar 

enfocada a la gestión de su visibilidad –aunque en determinados casos de extrema 

vulnerabilidad la persona renuncia a ello-;  a la procura de su ocultación – a todos los 

niveles, o de determinados momentos de lo que podríamos llamar intimidad -; a su 

seguridad personal en sentido amplio - agresiones, higiene personal -. Con una 

aparente reducción de sus objetivos de vida y orientando ésta a la mera supervivencia: 

alimentarse, pernoctar, no sufrir ataques, y, simplemente, poder “estar” – en 

movimiento o no- como conexión directa con el poder “ser”, es decir, permanecer 

como casi única vinculación de la evidencia, para la persona misma y para la sociedad, 

de ser un sujeto con vida.  

Este ejemplo, replicable en tantas otras partes del mundo, nos lleva a poder 

afirmar categóricamente que, sin vivienda, no hay libertad. Es imposible –o 

prácticamente imposible- ejercer el derecho de negociación del pacto social en 

igualdad de posibilidades con los iguales.  
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Se visibiliza así, de la manera más descarnada posible, que el espacio en el que 

vivir no puede estar tutelado ni orientado a la desactivación social y política de sus 

habitantes – como acaba siendo lógica de actuación respecto a las personas en 

situación de calle -.  

Si no es así, no hay vida urbana, ni participación en la aventura cotidiana que 

debería ser la construcción de la sociedad. Y por tanto, lo que es dado en llamar 

Derecho a la ciudad, seguirá siendo mientras tanto un derecho pendiente de 

cumplimentar. 
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POLÍTICA DE MORADIA PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO E RUA 

 

 

Silvia Maria Schor17  

 

 

1. Introdução  

A Constituição Federal de 1988 define, no art. 6º, os direitos sociais dos 

cidadãos brasileiros. A moradia integra a extensa lista desses direitos, embora não seja 

um dos temas incluídos no Título VIII que trata da Ordem Social. 

  No espírito da concepção da moradia como direito social, Políticas Públicas de 

Habitação de Interesse Social constituem uma das formas de permitir que famílias e 

indivíduos com renda insuficiente para participar do mercado imobiliário formal 

possam acessá-lo. Subsídios à aquisição da casa própria e, com bem menor frequência, 

para locação, são formas de provisão pública da moradia por Estados e Municípios 

brasileiros. A população em situação de rua não integra o público-alvo dessas políticas 

públicas.  Para ela, alguns programas específicos de moradia vêm sendo formulados, 

levando em conta especificidades da população identificadas pelos policy makers.  

A criação de programas para a população em situação de rua no Brasil não 

equivale à formulação de uma política de moradia para esse grupo social. Até o 

momento, são focalizados subgrupos, identificados pelas difíceis condições de 

reprodução da subsistência física e social, que podem ser denominados, 

genericamente, de “crônicos”.  Há, portanto, um recorte da população em situação de 

rua e outros subgrupos, em condições distintas de sobrevivência e de possibilidades de 

saída das ruas, que não são contemplados. O texto que se segue tem como objetivo 

explicitar a necessidade de inclusão de outros subgrupos da população em situação de 

rua como beneficiários de programas de moradia. Ou seja, defende a formulação de 

uma política de moradia para a população em situação de rua levando em conta a 

heterogeneidade de condições dessa população e a consequente diversidade de 

alternativas habitacionais que daí decorre.  

 
17 Departamento de Economia FEA/USP; Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), Rede 
Brasileira de Pesquisadores sobre População em Situação de Rua. 
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2. A política de provisão de moradia para a população em situação de rua  

Políticas Públicas consistem em propostas institucionais para solução de 

problemas da economia/sociedade, fundamentadas na definição, concepção e 

entendimento do problema que se busca resolver. A análise do problema e sua 

fundamentação refere-se sempre a uma particular população18, a um grupo social. A 

característica definidora da população em situação de rua é a privação absoluta da 

moradia.   

Os Programas, por sua vez, implementam ou estabelecem ações e 

intervenções19   necessárias para superar as distintas condições em que o problema a 

ser resolvido se manifesta, para diferentes subgrupos da população. Essa condição 

está presente na quase totalidade das políticas de governo que executam, 

notadamente, quanto aos programas de habitação de interesse social, saúde, 

educação, segurança pública. Os programas de saúde pública, por exemplo, 

contemplam unidades de atendimento destinadas à diversidade de condições de 

saúde que seus demandantes apresentam. Ou seja, programas traduzem a proposta 

institucional das condições objetivas a serem superadas.  

Que condições vividas pela população em situação de rua a política de provisão 

de moradia tem como objetivo superar? Que subgrupos podem ser identificados no 

âmbito da população?  

Para formular a resposta, o ponto de partida é reafirmar que a moradia é, ao 

mesmo tempo, um bem material, direito social e condição necessária para a 

reprodução biológica e social dos diversos grupos que formam o sistema 

econômico/social atual. Partindo desse entendimento, pode-se presumir que o acesso 

à moradia é condição para a saída das ruas, simultaneamente ao atendimento da 

necessidade de abrigamento e reprodução da vida cotidiana daqueles que nela vivem. 

A diversidade de condições das pessoas que vivem nas ruas faz com que diferentes 

programas e objetivos tenham que ser definidos, para tornar o acesso à moradia um 

recurso compatível com as possibilidades de sua superação. Para alguns, o acesso à 

 
18 O conceito de população refere-se a um conjunto completo de pessoas que possuem ao menos uma 
característica comum que o diferencia de todos os demais grupos que se possa formar. 
19 Ver:  Lassance, Antônio (2020-11-10). "What Is a Policy and What Is a Government Program? A Simple 
Question With No Clear Answer, Until Now". Rochester, NY. 
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moradia pode se constituir em importante elemento para a retomada da autonomia e 

reinserção na estrutura social da qual partiram, notadamente o mercado de trabalho. 

Para outros, constitui a superação das penosas condições da vida nas ruas, sem que a 

possibilidade de ganhos de autonomia substanciais seja, necessariamente, obtida. A 

diversidade da população em situação de rua pode ser definida, portanto, nos termos 

das condições a serem superadas mediante o acesso à moradia.  

A etapa seguinte é examinar o processo para transformar a proposta 

institucional em programas que a materializem. Ou seja, é necessário fazer face à 

imperativa e inescapável escolha da modelagem dos programas e, portanto, da 

especificação dos subgrupos: como traduzir a proposta institucional em ações, 

atividades, metas, critérios e definições? 

  Definidos os objetivos e identificados os subgrupos a serem contemplados, 

inúmeras decisões e escolhas são necessárias para modelar os programas. Deve-se 

definir o critério de seleção dos beneficiários, forma em que os benefícios serão 

concedidos, modelos alternativos de moradia, resultados e metas a serem atingidas, 

gestão, fonte dos recursos, escala. A condição inicial é a caracterização da população, 

sua diversidade e critério para formação dos subgrupos.  

    

3. A diversidade da população em situação de rua e seus subgrupos 

No Brasil, assim como em outros países, o senso comum concebe a população 

de pessoas em situação de rua (PSR) como um todo homogêneo. O uso de drogas, 

problemas de saúde mental e mendicância são alguns dos atributos recorrentemente 

associados à população. Sem deixar de identificar problemas de drogadição, saúde 

mental e dificuldades para geração de renda na população, caracterizá-la apenas pelos 

atributos mencionados é insatisfatória. 

A população se diferencia, por exemplo, pelos anos de escolaridade formal, 

problemas de saúde e, de extrema relevância, pelo tempo em que se encontram em 

situação de rua. É possível, igualmente, identificar características predominantes, 

como cor, sexo, condições para geração de renda e informalidade do trabalho atual, 

faixa etária predominante e outras. Diversidade e predominância de características se 

associam.  
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A diversidade e predominância de atributos ganham relevância ao se procurar 

identificar critérios de formação dos subgrupos que permitam modelar programas 

para provisão de moradia. Em que devem diferir os grupos, ou seja, qual o critério de 

agrupamento? Quais os diferentes pressupostos de causalidade entre o acesso à 

moradia e a superação das condições da vida nas ruas identificados para cada um 

deles? Os subgrupos representam toda a população? Que respostas vêm sendo dadas 

a essas questões, no Brasil?   

A identificação dos beneficiários dos programas de provisão da moradia, no 

Brasil, vem tendo o programa Housing First como uma forte referência. Como 

amplamente conhecido, o programa foi concebido como uma intervenção clínica que 

possibilitasse o tratamento e acompanhamento de pessoas em situação de rua com 

graves problemas de drogadição e/ou de saúde mental, mediante o acesso, sem 

condições impostas, a uma moradia autônoma. Um programa de transferência de 

renda para os beneficiários constitui parte integrante da modelagem e equipe de 

saúde e de serviços sociais deve acompanhar os beneficiários. Foi idealizado para um 

subgrupo de pessoas em situação de rua em Nova York, em 1992 e não pretendia ser 

uma proposta de política de moradia.  

Os resultados obtidos com o programa Housing First são extensamente 

conhecidos e até mesmo superestimados (PLEACE, 2010). A avaliação do programa, 

feita mediante experimentos randomizados, mostrou que a permanência dos  

beneficiários nos domicílios recebidos atingia percentuais bastante elevados, níveis 

dificilmente verificados em outros programas de provisão de moradia, embora os 

resultados referentes à reinserção no mercado de trabalho, ressocialização e redução 

de danos não tenham sido tão promissores, esses resultados foram considerados um 

fortes indicadores da eficácia do programa para moradores de rua crônicos. O Housing 

First passou a ser identificado como modelo referência para política de provisão de 

moradia em vários países.  

Os resultados positivos do Housing First original e sua multiplicação em outros 

países contribuiu fortemente para focar a discussão da política de moradia para a PSR 

no Brasil, enfatizando as duas condições fundamentais do modelo: moradia autônoma 

e equipe de acompanhamento para provisão de serviços sociais, com a eventual 

presença de profissionais da saúde.  
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O Programa Moradia Primeiro, editado pelo Governo Federal em Agosto p.p.  

exemplifica a referência ao modelo Housing First (BRASIL, 2021), expressa por um 

conjunto de pressupostos e definições: “O Moradia Primeiro tem uma metodologia 

internacionalmente testada, que nos aponta a necessidade de atribuir às pessoas que 

têm mais comprometimento na rua, a oportunidade de uma vida independente. Na 

prática, o projeto é a casa da pessoa, para que ela possa se estabilizar no momento e 

sair de uma condição de insegurança na rua para uma condição de proteção e 

segurança”. ... “as pessoas atendidas pelo projeto receberão apoio individualizado e 

domiciliar, auxílio nas necessidades cotidianas, de adaptação à moradia e 

emergenciais”. 

O programa, explicitamente, se destina a um subgrupo da PSR.  Em comum, as 

pessoas têm “mais comprometimento na rua” e necessitam de “apoio individualizado 

e domiciliar, auxílio nas necessidades cotidianas, de adaptação à moradia e 

emergenciais”. Estão identificadas as duas condições centrais da modelagem do 

Housing First.  Sem ter como referência uma definição rigorosa, ainda não formulada 

no Brasil, pode-se afirmar que o Housing First se refere a pessoas em situação de rua 

crônica.20 

A conjugação das duas condições do modelo responde ao pressuposto, nem 

sempre formalmente explicitado, de que, para esse grupo, o acesso à moradia não 

possibilita necessariamente a “saída das ruas”. Por saída das ruas, já foi apontado, 

entende-se a reintegração a espaços institucionais, notadamente ao mercado de 

trabalho e restauração de padrões de sociabilidade que a trajetória de chegada e 

permanência nas ruas comprometeu. A reintegração à estrutura social e econômica 

necessita de condições complementares ao acesso à moradia, necessárias para que 

cumpra sua função. Em decorrência, muitos beneficiários podem depender de 

recursos públicos para manutenção da moradia e para acesso aos serviços sociais, 

eventualmente médicos, indefinidamente.  

A moradia permite a superação das penosas condições da vida nas ruas, mas 

não resulta, em termos de autonomia e reinserção institucional, na saída das ruas.  

 
20 A denominação Housing First vem sendo também utilizada para nomear programas de provisão de 
moradia autônoma com graus distintos de aderência ao modelo original. Contudo, o binômio moradia 
autônoma e equipe de acompanhamento  está sempre presente.  
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As condições e características dos beneficiários de programas modelados no espírito 

do Housing First21, entretanto, não são partilhadas por todas as pessoas em situação 

de rua.   O grupo associado ao Housing First, no Brasil, inclui gestantes, mulheres com 

crianças, idosos, pessoas com deficiências físicas, além das conhecidas condições de 

drogadição e saúde mental. São pessoas com alto grau de vulnerabilidade, e o 

recorrente argumento quanto à diversidade da população em situação de rua pode ser 

interpretado à luz da diferenciação interna decorrente das condições internas do 

grupo.  

A identificação de outros grupos de beneficiários de programas de acesso à 

moradia e a avaliação de provisão de moradia autônoma ou modelos alternativos, não 

ocupam, até o momento, espaço relevante nas discussões e reivindicações de uma 

política de moradia para a PSR. É necessário avançar no esforço de identificação de 

outros possíveis grupos, considerando a diversidade entre eles, condição indispensável 

atender às condições de equidade e eficiência.   

 

4. Tempo de rua e diversidade da população  

Nem todas as pessoas que se encontram nas ruas de São Paulo, em qualquer 

um dos intervalos de tempo para os quais temos levantamentos censitários, são 

“moradores de rua crônicos”. Trabalho recente mostrou (SCHOR, et alii, 2021) que um 

número considerável de pessoas sai das ruas até dois anos após a sua chegada e que, 

nesse mesmo intervalo de tempo, número   maior de pessoas chega às ruas. As 

informações são obtidas pelos censos da população em situação de rua realizados em 

intervalos irregulares, a partir de 2000. Assim, no intervalo de tempo entre a realização 

de levantamentos censitários consecutivos, o número total de pessoas recenseadas 

inclui o saldo do fluxo de entrada e saída das ruas. Os dados mostram que o total de 

pessoas nas ruas da cidade de São Paulo vem crescendo desde 2000, contrapartida de 

resultados positivos para o saldo de entrada e saída das ruas. Esse resultado pode 

levar a uma percepção equivocada de que o crescimento da população resulta apenas 

de adições ao conjunto de pessoas que já se encontravam na rua no censo anterior. Na 

cidade de São Paulo, o número de pessoas em situação de rua nas noites do 

 
21 Também chamados de Housing Led Programs.  
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levantamentos censitários é apresentado na Tabela 1 e resulta do saldo do fluxo de 

entrada e saída das ruas adicionado ao grupos de pessoas que nelas permaneceram.  

 

 

Tabela 1 

Pessoas em situação de rua na Cidade de São Paulo, 2000, 2009, 2015 e 2019. 

Ano22 
Pessoas em situação de 

rua 

2000 8706 

2009 13666 

2015 15346 

2019 24334 

Fonte:  2000, 2010, 2015, pesquisas FIPE/SMADS; 2019, pesquisa Qualitest/SMADS.  

 

A estimativa da ordem de grandeza dos fluxos de chegada e saída das ruas foi 

realizada mediante a identificação do tempo em que as pessoas recenseadas 

declararam estar nas ruas. Sabe-se que essa informação é difícil de ser obtida e sujeita 

a vários erros de declaração. Procurando minimizar os erros e capturar a trajetória de 

chegada às ruas, os levantamentos censitários formularam uma sequência de 

perguntas com o objetivo de posicionar o recenseado sobre a trajetória e o tempo 

cronológico que decorreu desde que se tornou “pessoa em situação de rua”. As 

perguntas foram as seguintes: 

• Há quanto tempo você não tem uma casa para morar? 

• Quando você deixou essa casa você foi diretamente para a rua ou abrigo?  

Se respondeu não: 

• Então, para onde você foi? 

• E quanto tempo faz que você passou a dormir na rua ou em abrigo?  

 

A estimativa do número de pessoas que saíram das ruas resulta da conjugação das 

informações quanto “número de pessoas em situação de rua”, “tempo de rua” 
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declarado por cada uma delas e o intervalo de tempo transcorrido entre os censos. 

Assim, em 2009 foram encontradas 13.666 pessoas em situação de rua na cidade de 

São Paulo, e se todas tivessem permanecido na cidade e estivessem na rua ou em 

abrigos no momento da realização do censo em 2015, haveria pelo menos 13.666 

pessoas com 5 ou mais anos de rua de 2015. No entanto, em 2015, foram encontradas 

apenas 5.031 pessoas com 5 ou mais anos de rua. Estão “faltando”, portanto, 8.635 

pessoas. Os gráficos a seguir descrevem o exercício realizado e mostram a saída de 

mais de 8 mil pessoas. O resultado é, certamente, surpreendente.  

 

Gráfico 1 

 

Fonte: Censo 2009 e 2015.  
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Gráfico 2 

 

 

Aceitando-se os resultados obtidos entre 2010 e 2015, a cada ano do intervalo, 

aproximadamente 1.700 pessoas deixaram as ruas da cidade de São Paulo. As razões 

que levaram à saída das ruas não são identificadas, pois o censo e pesquisas amostrais 

são levantamentos point in time e as informações referem-se apenas às pessoas que 

nelas ficaram. A ordem de grandeza das pessoas que não se encontravam nas ruas no 

levantamento censitário subsequente, entretanto, é suficientemente grande para 

supor que, pelo menos parcela desse grupo, reincorporou-se aos espaços institucionais 

fora da rua. Com os dados disponíveis no momento não é possível estimar o tamanho 

dessa parcela.  

Após os resultados encontrados para o período 2009/2010, procurou-se 

verificar se o movimento de saída das ruas aconteceu em outros períodos 

intercensitários ou se foi restrito ao intervalo 2009/2015. A tabela 2 mostra como o 

padrão da distribuição dos percentuais do tempo de permanência nas ruas é bastante 

similar entre os anos censitários, decrescendo, em todos eles, de forma significativa 
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com o passar do tempo. Os dados sugerem que o fluxo de entrada e saída das ruas é 

um movimento continuado ao longo do tempo. Os dados da Tabela 2 foram obtidos 

junto às pessoas recenseadas nas ruas e nos abrigos de acolhimento da população em 

situação de rua.  

 

Tabela 2 

Distribuição do tempo de rua da população em situação de rua de São Paulo 

Tempo de rua 
Rua Abrigos 

2015 2010 2000 2000 2006 2015 

Até 6 18,8% 18,5% 18,2% 29,6% 30,7% 28,8% 

7 a 12 10,0% 10,1% 15,5% 15,7% 14,2% 11,1% 

13 a 24 11,0% 10,7% 13,0% 19,4% 11,8% 13,5% 

25 a 36 7,7% 8,5% 8,5% 10,2% 10,3% 5,6% 

37 a 48 6,3% 4,6% 7,7% 3,7% 8,8% 6,3% 

49 a 60 8,6% 7,4% 5,3% 2,8% 5,7% 6,3% 

61 a 72 4,8% 4,8% 4,0% 1,9% 4,1% 2,4% 

73 a 84 3,4% 3,4% 2,5% 1,9% 4,1% 2,0% 

85 a 96 4,8% 4,4% 4,0% 1,9% 1,5% 3,5% 

97 a 108 2,4% 1,4% 1,2% 0,9% 0,5% 1,6% 

109 a 120 5,6% 7,2% 4,8% 3,7% 1,4% 3,0% 

121 a 180 7,8% 9,0% 7,0% 5,6% 2,2% 7,7% 

181 a 240 4,6% 6,6% 4,2% 1,9% 1,6% 3,8% 

241 ou mais 4,1% 3,6% 4,0% 0,9% 3,0% 4,4% 

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Que condições permitiram as pessoas saírem das ruas? Qual a dinâmica desse 

movimento?  Na ausência de políticas públicas deliberadas para esse conjunto de 

pessoas e sem estudos longitudinais sobre a população, pode-se supor que condições 

individuais foram determinantes. O passar do tempo retem aqueles com menor 

aptidão para saírem das ruas que, no limite, tornam-se crônicos. Para eles, programas 

que têm como referência o modelo Housing First se tornam pertinentes.  

Os resultados apresentados devem ser examinados com cautela. 

Primeiramente, deve-se levar em conta que a estimativa do número de pessoas que 
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“saíram das ruas” é obtida mediante dados de levantamento point in time.  Ou seja, os 

censos apresentam a descrição da população em um dado instante do tempo. Como 

não há levantamentos que acompanhem as pessoas durante um dado período de 

tempo, não há dados longitudinais disponíveis e, assim, não é possível identificar o 

movimento de entradas e saídas das ruas de uma mesma pessoa, em um dado período 

intercensitário. Ou seja, não é possível calcular os eventuais spells desse grupo. A 

referência a pessoas que “saíram das ruas” deve levar em conta essa limitação.  

Também é necessária cautela quanto à afirmação de pessoas que saíram das 

ruas, associando eventual reintegração a espaços institucionais. Isto porque, vários são 

os possíveis motivos de não ter sido encontradas nas ruas pessoas que nelas se 

encontravam no levantamento anterior: mudança para outra cidade, reintegração aos 

espaços institucionais anteriores à chegada às ruas, morte, pernoite em pensões e 

outros alojamentos, entre outras. Como apontado, entretanto, a ordem de grandeza 

estimada desse grupo permite supor que parte dele superou, mesmo que 

temporariamente, a situação de rua. Novamente, estudos longitudinais são 

imprescindíveis para avançar no entendimento dos resultados.  

As possíveis implicações para as políticas públicas são claras. Quanto à questão 

da moradia, pode-se supor que alternativas à moradia autônoma possam ser 

formuladas e incluam soluções coletivas adequadas à condição de menor tempo de 

permanência nas ruas. Simultaneamente, os serviços sociais de acompanhamento dos 

beneficiários se deslocam do “apoio individualizado e domiciliar, auxílio nas 

necessidades cotidianas, de adaptação à moradia e emergenciais” para atividades que 

possam induzir a reinserção no mercado de trabalho e ressocialização em ambientes 

institucionais. O conjunto de recursos a serem providos se orienta para a saída das 

ruas e pretende tornar possível a redução do tempo de permanência nas ruas, 

aumentar o número de pessoas que delas saem e reduzir, possivelmente, o número de 

moradores de rua crônicos. 

Para que programas destinados ao subgrupo de pessoas com maior aptidão 

para deixarem as ruas avancem é necessário que um quadro de referência sobre as 

características e condições desse grupo seja construído. Torna-se necessário o 

estabelecimento de um sistema de registro eficiente do serviço especial de abordagem 

das pessoas em situação de rua, já em andamento, em São Paulo, no âmbito do 
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trabalho de assistência social (SEAS), bem como a ampliação do conjunto de 

informações também já em andamento na admissão aos abrigos conveniados com a 

Secretaria Municipal de Assistência e  Desenvolvimento de São Paulo. Necessários os 

sistemas de informações mencionados não excluem a imprescindível realização de 

estudos longitudinais.  

Os dois subgrupos de pessoas em situação de rua analisados não esgotam a 

diversidade da população em situação de rua na cidade de São Paulo e, certamente, 

em outras cidades brasileiras. Outros grupos podem e devem ser identificados e, 

quando definidos, analisada as diferentes formas de provisão de moradia e serviços 

sociais que lhes pode estar associada. São elementos indispensáveis para a elaboração 

de política nacional de moradia para a população em situação de rua, onde os critérios 

de eficiência e equidade devem ser buscados.  

 

5. Comentários finais  

A gestão de políticas públicas para as pessoas em situação de rua vem 

enfrentando, nos últimos dois anos, o crescimento dessa população. As razões para o 

crescimento vêm se manifestando em uma tendência crescente nas duas últimas 

décadas, agravada pela pandemia da COVID 19. Para uma eficiente gestão, é 

necessário, como se conclui pela análise realizada, conhecer as pessoas que vêm 

chegando, suas características demográficas e socioeconômicas e identificar critérios 

de agrupamento para a provisão de formas diferenciadas de moradia.  

O crescimento da população gera também, como contrapartida, a exigência de 

aumento das dotações orçamentárias para viabilização de programas de atenção à 

população. À condição de viabilidade técnica da modelagem dos programas se soma o 

aumento da escala em que a provisão de moradia deverá ser feita. Ao mesmo tempo, 

a continuada restrição orçamentária das instituições governamentais responsáveis 

pelos programas de moradia tem levado à busca de novas soluções, notadamente sob 

a forma de parcerias público privadas, as denominadas PPPs. A análise dos 

desdobramentos que as exigências de finance e funding colocam vêm sendo 

analisadas, embora os resultados sejam ainda iniciais. A conclusão é de que o quadro 

de referência para a formulação dos programas de provisão de moradia para as 
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pessoas em situação de rua vem, claramente, se alterando. A questão básica quanto à 

diversidade da população, contudo, se mantem: diversidade em relação a quê?  

A análise aqui realizada pretende contribuir para a construção da reposta para 

essa questão. Assim, de forma tentativa, preliminar e restrita ao conjunto de dados 

disponíveis, é possível afirmar que, no âmbito da política de provisão da moradia, a 

diversidade se estabelece na mediação entre as diferentes condições individuas e as 

funções que a moradia deve desempenhar para superação da vida nas ruas.   
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INCONTÁVEIS: INVISIBILIZAÇÃO HISTÓRICA VERSUS AMPLIFICAÇÃO DE 

MÚLTIPLAS EXISTÊNCIAS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO 

BRASIL 

 

 

André Luiz Freitas Dias23 

Wellington Migliari24 

 

 

 

1. Invisibilização histórica da população em situação de rua no Brasil 

Os tensionamentos, as disputas, os dissensos e os conflitos envolvendo 

processos de invisibilização, silenciamento, apagamento, estigmatização, 

patologização, criminalização, encarceramento e eliminação da população negra é 

histórico, secular e ainda bastante atual no Brasil, abrangendo todas as suas regiões, 

Estados e municípios. 

De acordo com Abdias Nascimento, em seu livro sobre o mito da democracia 

racial e o racismo mascarado no Brasil, “aqueles que sobreviveram aos horrores da 

escravidão e não podiam continuar mantendo satisfatória capacidade produtiva - eram 

atirados à rua, à própria sorte, qual lixo humano indesejável” (NASCIMENTO, 2017, p. 

79).  

Por mais que insistam em atribuir uma condição de invisibilidade e 

vulnerabilidade às pessoas em situação de rua no país, mais uma vez direcionando 

uma suposta culpa a essa população por todas as violências historicamente 

vivenciadas, é nítida a perversidade de tal narrativa na tentativa de desresponsabilizar 

o Estado brasileiro e toda sociedade pela sistemática e contínua precarização e 

fragilização dessas vidas e existências em nosso país. 

 
23 Doutor em Ciências, área de concentração Saúde Coletiva, pela Instituto de Pesquisa René Rachou 
(FIOCRUZ Minas), Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Pesquisador-extensionista e 
Membro da Coordenação do Programa Transdisciplinar Polos de Cidadania da UFMG.  
24 Doutor em Direito e Ciência Política, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona. Pesquisador-
extensionista do Programa Transdisciplinar Polos de Cidadania, Universidade Federal de Minas Gerais. 
Membro do Institut de Recerca TranJus, Universitat de Barcelona. 
 



 

 

64 

Subnotificações em bases de dados públicas oficiais; realização de estudos 

diagnósticos questionáveis e controversos; recolhimentos constantes de pertences, 

como colchões, cobertores, roupas, documentos, utensílios de cozinha, alimentos e 

medicamentos; fixação de pedras e objetos pontiagudos em espaços públicos e 

privados, como exemplos do estabelecimento de uma Arquitetura e de relações hostis 

com as pessoas em situação de rua nas cidades; retiradas e afastamentos 

compulsórios de crianças dos convívios de mães/mulheres e famílias historicamente 

vulnerabilizadas são algumas das inúmeras violências cotidianamente enfrentadas por 

essa população em algumas capitais e municípios brasileiros (KARMALUK et. al., 2018; 

POLOS DE CIDADANIA, 2014, 2016). 

Há tempos e em estreita relação com a escravização de corpos-territórios 

negros traficados e comercializados desde África, o processo de invisibilização das 

pessoas em situação de rua tem sido praticado no Brasil de diversas maneiras, 

incluindo a falta e/ou o falseamento de dados referentes à esta população nos âmbitos 

federal, estadual e municipal (GIORGETTI, 2014; GOFFMAN, 1974; NASCIMENTO, 

2017).   

A reivindicação das pessoas em situação de rua pela sua inclusão no Censo do 

IBGE e/ou pela realização de um levantamento nacional e regional sobre o fenômeno 

da população em situação de rua no Brasil é antiga e tem sido sistematicamente 

desconsiderada e negligenciada pelos Governos Federal, Estaduais e Municipais 

brasileiros, assim como os registros de todas as violências anteriormente citadas. (DIAS 

et. al., 2021; ROSA, 1995) 

Considerando essa reivindicação antiga da população em situação de rua, assim 

como a imperativa necessidade de amplificação de suas existências, vozes e vidas para 

a defesa dos seus direitos fundamentais, a construção de políticas públicas 

estruturantes e a redução das trajetórias de violências cotidianas vivenciadas por essas 

pessoas, o Programa Polos de Cidadania da UFMG, em diálogo com o Movimento 

Nacional da População em Situação de Rua, a Pastoral Nacional do Povo da Rua e 

outros parceiros criou o projeto Incontáveis, no início da pandemia da COVID-19, em 

março de 2020. 

Compreendendo a população em situação de rua como um fenômeno social 

complexo, o projeto Incontáveis surgiu com o intuito de contribuir para a 
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desnaturalização do referido processo de invisilização das pessoas em situação de rua 

no Brasil e o fortalecimento de reflexões críticas sobre os problemas relacionados a 

elas, como a falta de uma política pública de moradia, que seja o eixo condutor de 

todas as políticas públicas e das redes de cuidados e atenção em direitos humanos 

dedicados a essa população.  

  

2. O Programa Polos de Cidadania da UFMG, suas multiplataformas de conhecimento 

e comunicação e o projeto Incontáveis 

O Polos de Cidadania é um programa transdisciplinar e interinstitucional de 

extensão, ensino e pesquisa social aplicada, criado em 1995, na Faculdade de Direito 

da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), voltado para (1) a efetivação dos 

direitos humanos de pessoas, famílias e comunidades vulnerabilizadas e em trajetória 

de risco social e ambiental e (2) a construção de conhecimento a partir do diálogo 

entre os diferentes saberes.  

A atuação do Programa Transdisciplinar Polos de Cidadania da UFMG (Polos-

UFMG) é estruturada a partir de multiplataformas de conhecimento e comunicação 

que reúnem projetos de extensão, ensino e pesquisa social aplicada construídos 

coletivamente e de maneira compartilhada com pessoas em situação de rua e 

mulheres, crianças e famílias em condições históricas e diversas de exclusão e 

desigualdade social, violações de direitos e em risco quanto às suas maternagens 

(Plataforma Aberta de Atenção em Direitos Humanos – PADHu) e com comunidades 

vulnerabilizadas por desastres e conflitos urbanos e socioambientais (Plataforma 

ÁPORO).  

Tais multiplataformas de conhecimento e comunicação são concebidos no 

Polos-UFMG como espaços presenciais e/ou virtuais, de intercâmbio, diálogo, 

conversação, participação, construção coletiva e colaborativa de conhecimento, de 

valorização de múltiplos modos de existência e resistência, de polifonia polilocal de 

posições e disposições, de polinização de ideias, de coprodução multi-autoral, de 

fortalecimento de redes de cuidado e atenção em direitos humanos. 

Com projetos desenvolvidos em Belo Horizonte e sua região metropolitana, 

Conceição do Mato Dentro, Dom Joaquim, Brumadinho, Barão de Cocais, André do 

Mato Dentro (distrito de Santa Bárbara), São Sebastião das Águas Claras (distrito de 
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Nova Lima) e outras regiões e cidades do Estado de Minas Gerais, o Polos-UFMG conta 

também com outras duas multiplataformas para a realização dos seus trabalhos, 

sempre em diálogo com a PADHu, a ÁPORO e as pessoas, famílias e comunidades co-

partícipes do Programa, visando o fortalecimento das suas centralidades, autonomias 

(individuais, coletivas e políticas) e protagonismos. Trata-se da Trupe A Torto e a 

Direito, grupo teatral dirigido pelo professor e dramaturgo Fernando Limoeiro, em 

uma parceria de 25 anos estabelecida entre a Faculdade de Direito e o Teatro 

Universitário da UFMG, e a Escola de Direitos Humanos e Cidadania. 

 Contando com uma qualificada equipe de pesquisadores-extensionistas 

formada por professoras(es) da UFMG, profissionais e estudantes de diversas áreas do 

conhecimento, como Direito, Teatro, Psicologia, Arquitetura e Urbanismo, Belas Artes, 

Ciência da Computação, Comunicação Social, Sociologia, Antropologia, Enfermagem, 

Administração e Ciências do Estado, o Polos-UFMG desenvolve os seus projetos e 

ações a partir de uma perspectiva dialógica, crítica e sentipensante, utilizando como 

principais referências metodológicas a pesquisa-ação e a pesquisa engajada, o teatro 

popular de rua, as cartografias sociais e afetivas, a mediação de conflitos e as redes de 

cuidado e atenção em direitos humanos. 

O Incontáveis é um projeto de extensão e pesquisa do Polos-UFMG, vinculado à 

Plataforma Aberta de Atenção em Direitos Humanos (PADHu), que tem por objetivos 

analisar e divulgar sistematicamente dados sobre o fenômeno da população em 

situação de rua no Brasil, considerando todas as regiões do país, seus Estados e 

municípios.  

Conforme já mencionado, o projeto foi concebido no início da pandemia da 

COVID-19 no Brasil, em março de 2020, em diálogo com o Movimento Nacional da 

População em Situação de Rua e a Pastoral do Povo da Rua, tendo em vista a histórica 

escassez de dados disponíveis para a elaboração, implantação, monitoramento e 

avaliação das políticas públicas voltadas à garantia de direitos das pessoas em situação 

de rua no nosso país.  

Compreendendo o fenômeno da população em situação de rua como mais uma 

evidência do Racismo Estrutural presente em nossa sociedade há séculos, o projeto 

Incontáveis busca ainda compreender, problematizar e ampliar o debate acerca da 

escassez e qualidade de dados referentes às vidas das pessoas em situação de rua no 
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Brasil, assim como da importância do fortalecimento do acesso e transparência da 

informação no país. 

Uma das principais bases de dados utilizada pelo projeto Incontáveis é o 

Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (Cadastro Único), um 

importante instrumento de identificação e caracterização socioeconômica das famílias 

brasileiras de baixa renda.  

O Cadastro Único foi criado em 2001, regulamentado pelo Decreto nº 6.135 em 

2007 e teve sua gestão disciplinada pela Portaria nº 177/2011 do extinto Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS)25, sendo considerado a porta de 

entrada para programas sociais no país, no âmbito federal, estadual, municipal ou 

distrital.  

De acordo com o Manual do Pesquisador do Cadastro Único para Programas 

Sociais do Governo Federal, publicado em 2018, os principais objetivos deste 

importante instrumento são: 

• Identificar e caracterizar os segmentos socialmente mais vulneráveis da 

população brasileira; 

• Constituir uma rede de promoção e proteção social em articulação com as 

políticas públicas locais dos territórios; 

• Contribuir para o planejamento e implementação de políticas públicas voltadas 

às famílias de baixa renda; 

• Possibilitar o monitoramento e a avaliação das políticas públicas a partir da 

elaboração de indicadores referentes às múltiplas dimensões de pobreza e 

vulnerabilidade nos territórios; 

• Fortalecer esforços convergentes para o cuidado e atenção prioritária às 

famílias vulnerabilizadas no país.  

O Cadastro Único é composto por formulários de cadastramento para as coletas de 

informações das famílias de baixa renda; pelo Sistema informatizado para inclusão e 

atualização das informações; e por uma base de dados, que contém as informações de 

todas as famílias registradas no Cadastro Único. 

 
25 O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) foi extinto com a edição da Lei Nº 
13.844, de 18 de Junho de 2019, tendo as suas funções atribuídas ao Ministério da Cidadania. 
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Enquanto a União normatiza e regulamenta o instrumento do Cadastro Único, 

realiza a gestão da base nacional de dados e o sistema de entrada de informação, por 

meio da Caixa Econômica Federal, os Estados dialogam e fornecem apoio às gestões 

municipais.  

Como um dos poucos instrumentos de registro e visibilização das precarizadas 

condições das pessoas em situação de rua no país, é de fundamental importância o 

fortalecimento e o aprimoramento do Cadastro Único para a elaboração, implantação, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas voltadas aos cuidados e atenção 

dessa população e garantia de seus direitos. 

O último estudo publicado pelo projeto Incontáveis/PADHu/POLOS-UFMG, 

População em Situação de Rua: Violações de Direitos e (de) Dados Relacionados à 

Aplicação do CadÚnico em Belo Horizonte (DIAS et al., 2021), com a análise da 

aplicação do CadÚnico com a população em situação de rua realizada pela Prefeitura 

de Belo Horizonte, revelou que o município está longe de executar o trabalho de 

maneira adequada.  

A série histórica disponível no Portal de Dados Abertos da Prefeitura de Belo 

Horizonte possuía, à época de publicação do estudo do Polos-UFMG, setembro de 

2021, um conjunto de dados de apenas dez meses. De setembro de 2020 a junho de 

2021, constatou-se que a frequência de atualização cadastral das pessoas em situação 

de rua no município havia piorado significativamente, além da identificação de dados 

duplicados e nenhuma preocupação da Administração Pública Municipal com a 

avaliação e o monitoramento da qualidade das informações (DIAS et al., 2021).  

Além disso, com base nas estatísticas disponíveis atualmente, há divergência entre 

o total médio encontrado na série histórica para a população em situação de rua em 

Belo Horizonte, que é de 8.671, e o número de, aproximadamente, 4.700 pessoas que 

a própria prefeitura insiste em apresentar para a imprensa e para a sociedade 

(MORAIS, 2021).   

Quanto à imprecisão e à falta de acesso a dados, o caso belo-horizontino é apenas 

um entre milhares envolvendo a população em situação de rua em todo o Brasil. Se 

expandirmos o problema para o território nacional, o cenário pode ser ainda mais 

desanimador.  
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Em outro relatório publicado pelo Programa Polos de Cidadania de abril de 2021 

(POLOS DE CIDADANIA, 2021), por exemplo, uma pesquisa feita a partir também de 

dados do Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, disponibilizado 

por meio do CECAD, dispositivo de busca do Ministério da Cidadania para consulta de 

informações na base de dados do CadÚnico, o Brasil teria, em março de 2021, 160.097 

pessoas em situação de rua devidamente cadastradas no sistema. 

Como esses números acompanham as estatísticas da pobreza e extrema pobreza 

no país, entendemos que é muito provável que eles estejam subestimados. A Região 

Sudeste concentra a maior proporção de pessoas que vivem nas ruas com o dado de 

100.259 registros no CadÚnico e a Sul com 22.887. São seguidas pela Região Nordeste 

com 20.334, Centro-Oeste com 11.203 e Norte com 5.414 (POLOS, 2021a).  

Em junho de 2020, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) noticiou, por 

meio da publicação de uma Nota Técnica, que a correlação entre famílias em situação 

de rua e pobreza era de 0,88 em uma escala de 0 a 1. Isso significa que essas são duas 

variáveis com forte atração. Sendo assim, a população em situação de rua estimada à 

época de publicação do estudo, tendo em vista os agravantes estruturais como 

aumento do desemprego e perda de renda, por exemplo, era de 221.869. Caso 

consideremos que o desemprego em massa no Brasil e a explosão da informalidade 

nos últimos anos, é provável que essa estimativa já esteja muito aquém do que existe 

de fato hoje (NATALINO, 2020, p. 10). 

 

3. Necropolítica e Necroeconomia contra a população em situação de rua a partir da 

irregularidade, inconsistência, subnotificação e falta de transparência de dados do 

CadÚnico 

Conforme anuncia a Prefeitura de Belo Horizonte, cerca de R$ 30 milhões 

foram destinados em agosto de 2021 para atender as demandas da população em 

situação de rua (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2021). Como o contingente de 

pessoas vivendo nas ruas na cidade de acordo com as bases da própria prefeitura, 

Portal de Dados Abertos da Prefeitura de Belo Horizonte, é de aproximadamente 9 mil 

indivíduos, a cifra média do investimento per capita é de 3.3 mil reais. Como se trata 

do único valor aplicado desde 2018, o resultado anual na média é de 1.1 mil por 

pessoa. Os números são ainda menores, se pensarmos que cada ano é composto por 
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12 meses. Em síntese, menos de 100 reais foi a média mensal que a prefeitura 

destinou ao grupo em todo o período da atual administração.  

Sobre as questões estratégicas envolvidas nesses valores, como foi ressaltado 

anteriormente, as variáveis de extrema pobreza e desemprego em massa tendem a 

dissolver ainda mais essas médias no longo prazo. Por falta de políticas públicas 

estruturantes de moradia, somente hotéis, ou seja, aqueles estabelecimentos 

dispostos a receber pessoas e famílias em situação de rua, portanto, se beneficiarão 

com os recursos emergenciais. Surge, assim, o primeiro problema de alocação de 

recursos, pois quanto menor o número de unidades hoteleiras maior a procura por 

vagas disponíveis e, consequentemente, maior o preço.  

Como os investimentos sazonais obedecem à lógica da emergência, os poderes 

públicos se ausentam de propor ações estruturais de longo prazo sobre projetos de 

moradia destinados a populações vulneráveis. E não apenas isso. A perda material pela 

má alocação de dinheiro público para a cidade, com os recursos circulando num raio 

muito menor do que poderiam, se soma ao espaço simbólico.  

O lugar-comum de que por mais que a Prefeitura faça o que a população de rua 

realmente precisa é de soluções que não competem ao executivo municipal. Sendo 

assim, o discurso estereotipado e repleto de carga negativa contra a população em 

situação de rua é construído pela própria decisão ou falta de visão do poder público 

municipal em criar uma oferta de moradia filiada à própria demanda de grupos 

vulneráveis. Em síntese, esses R$ 30 milhões não deveriam ser recursos emergenciais, 

mas estarem alocados em políticas públicas de moradia.  

A coleta de dados nos possibilita realizar algumas reflexões sobre a população 

em situação de rua. Das estatísticas disponibilizadas pelo Município de Belo Horizonte, 

temos o mínimo de 8.282 pessoas em maio de 2021 e o máximo de 8.976 conforme se 

observa no Gráfico 1. A série histórica compreende dez meses com início em setembro 

de 2020 e seu fim no mês de junho de 2021. Não foram encontrados mais meses no 

Portal de Dados Abertos da Prefeitura de Belo Horizonte. Sendo assim, a média de 

pessoas em situação de rua considerando esses dez meses é de 8.671 com um desvio-

padrão de 242 indivíduos (DIAS et al., 2021, p. 52).  

Dos totais vistos no Gráfico 1, calculamos quantas pessoas recebem o benefício 

do Bolsa Família e as que ficam de fora do programa. O Gráfico 2 mostra a proporção 
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que tem recebido recursos do programa de transferência de renda Bolsa Família em 

Belo Horizonte desde setembro de 2020.  

Se compararmos a proporção de pessoas que recebe o repasse do Bolsa Família 

no Gráfico 2 com os totais de pessoas em situação de rua em Belo Horizonte, com base 

no Gráfico 1, é possível fazer duas observações pontuais. A primeira delas é que um 

número muito significativo de afetados deve ser incluído prioritariamente em 

programas de renda mínima. A cidade somente evitará a situação de extrema pobreza 

no município e, por conseguinte, mais desabrigados, caso entenda que o recebimento 

do Bolsa Família é pré-aviso da perda de renda e da condição de morar.  

 
Gráfico 1. Total mensal da população em situação de rua em Belo Horizonte, Minas Gerais, setembro 

2020-junho 2021. 

 
Fonte: Elaborado por Migliari a partir da base de dados do CadÚnico (2021) 
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Gráfico 2. Proporção de pessoas em situação de rua e recebimento do Bolsa Família em Belo Horizonte, 

Minas Gerais, setembro 2020-junho 2021. 

  
Fonte: Elaborado por Migliari a partir da base de dados do CadÚnico (2021) 
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A outra observação é que esses dados sobre os totais de pessoas em situação 

de rua e de indivíduos empobrecidos corrigem parcialmente o total médio 

apresentado pela Prefeitura de Belo Horizonte exigindo do poder público estimativas 

mais precisas.  

Em qualquer área de atenção ou serviços públicos, médias subestimadas 

incorrem não apenas em erros de execução de orçamento, mas, sobretudo, em 

improbidade administrativa. Isso por motivo de haver no ato de omissão, má-fé e 

desonestidade, quanto ao uso de dados, o fracasso de qualquer política pública 

destinada à população em situação de rua. Recursos calculados de forma insuficiente e 

o malbaratamento do dinheiro público por subdimensionamento do problema não 

resolvem a equação e ainda causam prejuízo ao erário26.      

O dimensionamento adequado do total de pessoas em situação de rua é 

responsabilidade do executivo municipal e ele deve responder proporcionalmente a 

esse complexo fenômeno urbano. A base de dados do CadÚnico só pode ser 

alimentada e atualizada pelas prefeituras do país, sendo de sua restrita 

responsabilidade, conforme já mencionado neste texto. Nela, existem registros 

extremamente importantes sobre populações vulneráveis, entre elas as pessoas em 

situação de rua, que orientam tanto os pagamentos dos programas de transferência de 

renda quanto outros auxílios como o Benefício de Prestação Continuada.  

Além disso, é a partir da atualização desses dados nos municípios que as 

prefeituras recebem repasses federais para a gestão do Cadastro Único. Portanto, a 

falta de dados, sua omissão ou mesmo sua má administração resulta em menos 

dinheiro. Com efeito, as consequências de calcular mal, omitir dados e agir de forma 

ímproba são sentidas para além da política de Estado do deixar morrer (MBEMBE, 

2003).  

Como se trata de investimentos em áreas sociais para o cuidado de uma 

população extremamente vulnerável, o mau uso dos recursos públicos pelo desprezo 

aos dados por parte da Prefeitura de Belo Horizonte se aproxima de uma economia da 

morte ou Necroeconomia, segundo a concepção de Haskaj (2018).  

O Gráfico 3 destaca quem são os principais afetados pelo subdimensionamento 

de dados sobre a população em situação de rua. Segundo vemos, as pessoas de cor de 
 

26 Art. 10 da Lei No. 8.429, de 2 de junho de 1992 sobre Improbidade Administrativa. 
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pele preta e parda representam a maioria dos afetados: “a proporção em números 

absolutos desses dois grupos e seu percentual [...] supera os 83%” (DIAS et al., 2021, p. 

19-21).  

Portanto, os números confirmam a hipótese de que a violação de direitos e a 

falta de cuidados a grupos vulneráveis recaem, sistematicamente e principalmente 

sobre o povo negro. Já em 1978, no livro já citado O genocídio do negro brasileiro, de 

Abdias Nascimento utilizou dados para mostrar como o racismo não é somente algo 

mascarado na sociedade brasileira, mas, sobretudo, invisibilizado.  

Hoje, quase meio século depois de publicado o texto, a exclusão reiterada do 

povo negro é prática estrutural e sistemática, aliada a diferentes formas de 

improbidade, mau uso dos recursos na gestão de cadastros, bases de dados instáveis, 

pouco transparentes ou confiáveis e manipuladas com negligência.  

Por isso, as políticas públicas sociais não só em Belo Horizonte, mas, no país, 

tendem a falhar. Elas são endereçadas a população negra, vidas que deveriam 

importar para toda sociedade brasileira e para os Governos, mas que, contudo, 

continuam sendo invisibilizada, silenciada, apagada, patologizada, criminalizada, 

encarcerada e eliminada em todo o país. As estatísticas da época em que escreve 

Abdias Nascimento (1978) não estão muito distantes das que apresentamos aqui, 

configurando-se o dolo contra determinados grupos humanos em grande parte da 

administração pública brasileira27.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
27 Ver o capítulo Discriminação: realidade racial em o Genocídio do negro brasileiro, páginas 82-87. 
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Gráfico 3. Proporção de pessoas em situação de rua por cor/raça em Belo Horizonte, Minas Gerais, 

setembro 2020-junho 2021. 

 

    
 

Fonte: Elaborado por Migliari a partir da base de dados do CadÚnico (2021) 

 

Embora a casuística internacional não deva ser importada enquanto modelo 

para políticas públicas por nenhuma cidade brasileira, o caso da Suécia elucida bem a 

importância de se ter dados sobre a população em situação de rua. O Conselho 

Nacional de Saúde e Bem-Estar da Suécia reconhece que é imprescindível a inclusão de 

dados sobre esse grupo vulnerável nas estatísticas oficiais do país. Há algumas razões 

para isso. Entre as circunstâncias que influenciam o aumento da população em 

situação de rua sem acesso à moradia, estão como variáveis estruturais o desemprego 

de longa duração, dívidas de aluguel anteriores e ameaças de despejo bem como 
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quadros clínicos e diagnósticos psicológicos variados (SOCIALSTYRELSEN, 2021, p. 

36)28.  

Os dados ajudam, por exemplo, o Conselho Nacional de Habitação, Construção 

e Planejamento a calcular a demanda de famílias e indivíduos por moradia em nível 

local, nas regiões e no país como um todo. Parte do cálculo, além de emprego e renda, 

é medido pelo nível de superlotação das moradias. Isso facilita o prognóstico sobre a 

quantidade de pessoas que necessitará de um teto digno à medida que a convivência 

de muitos indivíduos em espaços reduzidos já não é mais possível por inúmeras razões: 

“Quase 10% das famílias do país foram estimadas como superlotadas em 2018 (17% a 

nível individual) e pouco mais 5% das famílias tiveram problemas nas finanças da 

habitação”.  

O estudo mostra que entre os solteiros com filhos: “o déficit habitacional era 

ainda maior, 29% estavam superlotados e pouco mais de 12% tinham uma economia 

habitacional tensa”. Quanto aos dados no âmbito regional e local: “[...] a superlotação 

foi maior na região de Estocolmo (15,6%) e a proporção de domicílios com problemas 

financeiros para habitação mais elevada na região de Malmö (8,3%)” 

(SOCIALSTYRELSEN, 2021, p. 16).29 

Um relatório específico sobre população em situação de rua no contexto da 

pandemia Hemlös 2020: Ny Nationell strategi mot hemlõshet 30 sublinha que “[...] o 

risco de aumento da falta de moradia vem na esteira do aumento do desemprego 

como resultado da pandemia em curso” (SVERIGES STADSMISSIONER, 2020, p. 15).  

As estatísticas apontam que o total da população em situação de rua no país é 

de 33.269 pessoas. Esse total está subdividido em desabrigados agudos, 5.935, isto é, 

literalmente vivendo nas ruas das cidades; 4.899 assistidos pelo poder público por 

meio de instituições prisionais ou clínicas; 15.838 vivendo em unidades habitacionais 

 
28 Dados sobre a população em situação de rua devem formar parte das estatísticas nacionais de acordo 
com o documento Slutbetänkande av Utredningen Framtidens socialtjänst, Statens offentliga 
utredningar 2020:47, Parte 1, nas páginas 608 e seguintes.  
29 Os trechos foram traduzidos do documento original.  
30 Sem-teto 2020: nova estratégia nacional contra a falta de moradia. Tradução livre. 
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de longo prazo; 5.726 em domicílios de curta duração como apartamentos ou quartos 

compartilhados; e 871 em outros casos (SVERIGES STADSMISSIONER, 2020, p. 10). 31  

Uma crítica que pode ser feita à coleta de dados e, por conseguinte, ao modelo 

de condução de políticas de moradia é quanto à situação dos imigrantes. Como o 

desemprego estrutural e a pobreza afetam mais a esses grupos, o modelo sueco deve 

tratar de maneira específica e com discriminação positiva no âmbito do direito 

administrativo essas populações mais afetadas.  

Entre 2001 e 2020, mais de 2 milhões de imigrantes entraram na Suécia e, grande 

parte desse total, com status de refugiado. Isso implica maior número de 

desempregados e de pobreza no país cujo lugar de nascimento é estrangeiro (SCB, 

2021). 

 

4. Considerações finais 

Escancarar e encarar de frente o Racismo Estrutural que, ainda hoje, deixa 

marcas profundas nas vidas negras no Brasil, como a população em situação de rua, é 

responsabilidade dos Governos, em suas três esferas, das instituições, das empresas e 

de toda sociedade brasileira.  

Um passo necessário nessa direção é o desenvolvimento de uma base de dados 

científica, transparente e acessível que permita a compreensão abrangente do 

fenômeno da população em situação de rua no país. Atualmente, a melhor base de 

dados ou instrumento disponível para a ampliação ou amplificação da visibilidade das 

realidades vivenciadas pelas pessoas em situação de rua e suas múltiplas existências 

nos nossos municípios, Estados e em todo o território nacional é o Cadastro Único para 

Programas Sociais, que precisa ser fortalecido e aprimorado para que possa 

efetivamente contribuir com a formulação, implementação, monitoramento e 

avaliação de políticas públicas estruturantes, como moradia, saúde, assistência social, 

trabalho, educação, esporte e cultura, voltadas à atenção e aos cuidados de 

populações historicamente vulnerabilizadas. 

 
31 Entre as instituições, estão as prisões. Há inúmeros casos de pessoas sem moradia que recorrem aos 
alojamentos em cárcere ou mesmo cometem pequenos delitos para motivarem sua entrada nos 
estabelecimentos penais.  
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Para a devida construção de políticas públicas estruturantes, como a moradia, é 

fundamental que as Prefeituras no país, com o apoio dos Governos Estaduais e 

Federal, atualizem e alimentem devidamente a base nacional do Cadastro Único, 

realizando todas as atividades de suas responsabilidades. 

 O fortalecimento da base de dados do Cadastro Único para Programas Sociais 

do Governo Federal (CadÚnico) a partir da sua atualização, alimentação constante e 

estabilidade de informações fidedignas relativas às pessoas em situação de rua no 

município é um dever ético, administrativo e constitucional de todas as Administrações 

Públicas Municipais no país. 

A atualização do cadastro resulta em mais investimentos na área social, por 

meio da coleta de dados e sua disponibilização em forma de séries históricas, assim 

como mais condições para a efetivação de direitos fundamentais da população em 

situação de rua. Por isso, a liberdade discricionária no poder de decisão das Prefeituras 

deve estar restringida pelo controle de seus atos de modo que a prática de 

subnotificação do CadÚnico não se torne um aparato técnico gerador de riscos à vida e 

gerador de morte. 
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“O nosso teto é o céu 
estrelado. As cortinas das 

nossas paredes são os ventos, 
a fumaça poluente, e a nossa 
cama é o papelão umedecido 

pelo orvalho” 
 (A.G., mais de 25 

anos de rua) 

 

 

1. Introdução 

O objetivo deste artigo é o de promover uma análise crítica do conteúdo e das 

modalidades de auxílio financeiro concedidas no âmbito do Programa Bolsa Moradia, 

previsto pela Política Municipal de Habitação (PMH) de Belo Horizonte, nos termos da 

Resolução nº LII do Conselho Municipal de Habitação (CMH)35. Demonstrar-se-á que, 

após dezoito anos de sua criação, o Programa Bolsa Moradia ainda apresenta alcance 

extremamente reduzido junto à população em situação de rua de Belo Horizonte, não 

podendo ser considerado um instrumento de concretização do direito 

fundamental/social à moradia adequada (art. 6º, caput da Constituição Federal de 

1988), haja vista a desproporção do valor pago em relação ao mercado de locação, 

assim como a provisoriedade/temporariedade do seu fornecimento. 

 
32 Graduanda em Direito pela UFMG. Pesquisadora-extensionista do RE-HABITARE (CNPq). 
33 Mestranda em Direitos Humanos pela UFMG. Graduada em Direito pela UFMG. Pesquisadora-
extensionista do RE-HABITARE (CNPq). Analista Judiciária do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 
34  Professor Associado na Faculdade de Direito/UFMG. Líder do Grupo de Pesquisa e Extensão RE-
HABITARE (CNPq). 
35 A PMH de Belo Horizonte está prevista, originalmente, na Resolução nº II do CMH, cujo conteúdo foi 
revisado em 2018, pela Resolução nº LII do CMH. 
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O texto foi construído com base em consulta a fontes normativas e 

bibliográficas pertinentes ao tema e a partir do método de investigação hipotético-

dedutivo, iniciando-se com a apresentação dos fatores que levaram ao surgimento da 

população em situação de rua e com a abordagem de seu perfil atual na cidade de Belo 

Horizonte, no sentido de alertar para a condição de vulnerabilidade extrema em que se 

encontra esse grupo social e para a urgência de sua inclusão no Censo demográfico. 

Num segundo momento, o texto avança para a análise crítica do conteúdo e 

das modalidades de fornecimento do Bolsa Moradia, constatando o baixo alcance do 

programa junto à população em situação de rua e a sua inefetividade enquanto 

instrumento de concretização do direito à moradia adequada.  

Por fim, aponta a urgência da criação de uma metodologia que proporcione a 

provisão definitiva de moradia digna para as pessoas em situação de rua, a partir de 

um modelo de acolhimento integral e permanente, para além do atendimento 

emergencial, parcial e temporário.  

 

2. População em situação de rua: surgimento, heterogeneidade e invisibilização 

social 

A existência de pessoas em situação de rua é consequência de um sistema 

político, econômico e social excludente, que coloca à margem de suas fronteiras 

aqueles que não conseguem se enquadrar no seu modelo de produção e distribuição 

de riquezas, tornando-os redundantes, extranumerários, dispensáveis ou 

desnecessários, verdadeiras mercadorias desprovidas de utilidade (BAUMAN, 2017, p. 

20). Trata-se, pois, de um fenômeno social que expressa a face mais cruel desse 

sistema socioeconômico (KOHARA, 2018, p. 10). 

Na sociedade capitalista, as vulnerabilidades encontram-se distribuídas de 

diversas formas, de modo que determinados grupos sociais estejam mais ou menos 

suscetíveis à violência em relação a outros (BUTLER, 2019, p. 10). Nesse sentido, o grau 

de vulnerabilidade a que estão expostas as pessoas em situação de rua é tão extremo 

que as tornam quase “seres não viventes” (MACERATA; MAGALHÃES; RESENDE, 2019, 

p. 113), pois além de lhes faltar a infraestrutura mínima para o suprimento de suas 

necessidades básicas, estão permanentemente expostas à violência urbana, sendo 
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alvos de condutas preconceituosas e estigmatizantes36. Como destaca Kohara (2018, p. 

21): 

(...) é parte do cotidiano da população em situação de rua a violência contra 
a sua dignidade humana, pela privação das necessidades básicas de 
alimentação, saúde, proteção de uma moradia. Essa população é ainda 
vítima de inúmeras operações de caráter higienista, uma vez que agentes 
públicos os tratam como se fossem objetos degradados que ocupam 
espaços urbanos. 
 

A despeito da gravidade da violência praticada contra as pessoas em situação 

de rua, há uma certa naturalização desses atos, tanto por parte da sociedade quanto 

do próprio Poder Público, que tendem a enxergá-las como corpos inválidos e 

descartáveis, por não apresentarem utilidade para o sistema em termos 

mercadológicos. Trata-se de uma perspectiva que não só criminaliza a pobreza, como 

também culpabiliza os pobres pela situação de precariedade em que se encontram, 

como se a sua inclusão no sistema dependesse apenas do esforço individual. 

Em decorrência desses processos de criminalização e culpabilização, as 

pessoas em situação de rua são alvos constantes de políticas de natureza higienista, 

como a remoção forçada de espaços públicos e o recolhimento de pertences37, por 

meio das quais o Estado realiza verdadeira gestão de seus corpos e modos de vida, 

agravando a condição de vulnerabilidade extrema em que já se encontram, sob o 

pseudo-argumento de proteção a esses sujeitos.  Essas medidas de controle social, a 

que Mbembe (2019) atribui a denominação de “necropolítica”, correspondem à forma 

pela qual o Estado se organiza — na atualidade — para gerir a vida das populações, 

estabelecendo aquelas que podem ser descartadas e aquelas que devem ser 

promovidas38.  

 
36  De acordo com pesquisa realizada pelo Ministério da Saúde, foram registrados, entre os anos de 2015 
e 2017, cerca de 17.386 casos de manifestação de ódio aos “moradores de rua”, tendo sido os jovens 
negros os maiores alvos dessas condutas (FIGUEIREDO, 2019).  
37 Em Belo Horizonte, essas medidas têm sido implementadas com base no Código de Posturas do 
Município (Lei nº 8.616/2003) e na Instrução Normativa Conjunta nº 01/2013/BH, respectivamente.  
38 Segundo Mbembe (2019, p. 05 e 50), na pós-modernidade, a soberania corresponde à “capacidade de 
definir quem importa e quem não importa, quem é ‘descartável’ e quem não é”. Nesse sentido, 
contemporaneamente, a soberania é exercida por meio de uma política de controle de corpos, a que ele 
atribui a denominação de “necropolítica”, através da qual o Estado se atribui o poder de ditar “quem 
pode viver e quem deve morrer”.  
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A maior demonstração do quadro de exclusão e invisibilidade em que se 

encontram as pessoas em situação de rua é o fato de que, até hoje, elas não são 

sequer contabilizadas pelo Censo Demográfico realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) — órgão responsável pela estatística e pelo 

recenseamento decenal no país39 —, o que viola expressamente o disposto no Decreto 

nº 7.053/2009, que instrumentaliza a Política Nacional para a População em Situação 

de Rua (PNPSR).  

Com efeito, o Decreto nº 7.053/2009 é claro ao trazer, entre os objetivos da 

PNPSR, o de “(...) instituir a contagem oficial da população em situação de rua” (art. 7º, 

III), estabelecendo que o IBGE e a Fundação Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA) “(...) prestarão o apoio necessário ao Comitê Intersetorial de Acompanhamento 

e Monitoramento da Política Nacional para a População em Situação de Rua, no 

âmbito de suas respectivas competências” (art. 13). 

A contagem oficial das pessoas em situação de rua, nos moldes previstos pela 

PNPSR, é essencial para a elaboração e a implementação de políticas públicas 

destinadas a esse grupo social. A ausência de dados precisos e seguros acerca do 

quantitativo de pessoas em situação de rua existente nas cidades apresenta-se como 

um obstáculo relevante nesse sentido, sendo, ademais, bastante representativa do 

descaso do Estado em relação a esses sujeitos (MAYOR; DUEK; TREIGER, 2019, p. 354). 

Para além da simples contabilização, é essencial que se conheça o perfil das 

pessoas que se encontram em situação de rua, a fim de que suas necessidades possam 

ser de fato diagnosticadas e consideradas por meio de políticas públicas. Atualmente, 

os dados existentes para fins de levantamento de quantitativos e perfil da população 

em situação de rua são aqueles disponibilizados pelo Cadastro Único para Programas 

Federais (CadÚnico), que consiste em instrumento de coleta de informações destinado 

a identificar as famílias de baixa renda existentes no país, para a sua inclusão em 

programas de assistência social e redistribuição de renda. 

 
39 Em 17 de janeiro de 2019 a Juíza Federal Maria Alice Paim Lyard, da 21ª Vara Federal do Rio de 
Janeiro, deu provimento ao pedido e deferiu a tutela de urgência para determinar a inclusão da 
contagem da população em situação de rua no Censo de 2020, salientando que “(...) O levantamento de 
dados, conforme destacado pelo MPF, é essencial para o planejamento estatal e implantação de 
políticas públicas de saúde, educação, moradia, lazer e inserção social dessa população, com intuito de 
evitar a perpetuação da condição, ou mesmo para constatar a efetividade de políticas públicas já 
existentes” (DPU, 2018, s/p).  
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De acordo com os dados do CadÚnico (BRASIL, 2021) para Belo Horizonte, 

relativos ao mês de agosto de 2021, há 8.565 pessoas em situação de rua no 

município, das quais 7.672 autodeclaram-se homens e 7.152 autodeclaram-se pretas 

ou pardas. Trata-se, pois, de uma população majoritariamente masculina e negra. 

Predominam, ainda, pessoas jovens, com faixa etária entre 25 e 49 anos (5.742 

pessoas), concentradas nas regiões Centro-Sul e Noroeste da cidade40. 

Em primeiro lugar, é preciso ter em vista que esses dados não refletem a 

totalidade da população em situação de rua de Belo Horizonte, uma vez que 

contemplam apenas as pessoas/famílias cadastradas no CadÚnico, como já se 

mencionou. Ademais, embora seja possível, a partir de tais informações, traçar um 

perfil predominante da população em situação de rua da cidade, é essencial ter em 

vista que se trata de um grupo social extremamente heterogêneo, característica que já 

está expressamente reconhecida inclusive sob o aspecto normativo, no parágrafo 

único do art. 1º do Decreto nº 7.053/2009, cujo teor se reproduz a seguir: 

Art. 1º (…) 
Parágrafo único. Para fins deste Decreto, considera-se população em 
situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui em comum a 
pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a 
inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros 
públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de 
forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento 
para pernoite temporário ou como moradia provisória (grifos nossos). 

 

Diante do exposto, é de se concluir que a elaboração de qualquer política 

pública dirigida à população em situação de rua, entre as quais se incluem aquelas 

destinadas à promoção do acesso à moradia, deve partir, inicialmente, de sua 

contabilização oficial, bem como de um diagnóstico que retrate a sua 

heterogeneidade, a fim de que os programas e ações propostos venha a refletir as 

reais necessidades e demandas desse grupo social. 

 

 
40 De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania 
(SMASAC), em Belo Horizonte, 58% das pessoas em situação de rua vivem na Região Centro-Sul, a mais 
nobre da capital. A Região Noroeste aparece em segundo lugar, onde estão o bairro da Lagoinha e os 
viadutos da Avenida Antônio Carlos, uma das mais movimentadas da cidade, pontos tradicionais de 
concentração de pessoas em situação de rua. Em terceiro aparece a Região Norte, com 10%, e em 
seguida a Região Leste, com 8% (PIMENTEL, 2019, s/p). 
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3. O direito à moradia adequada: caracterização, formas de efetivação e relevância 

enquanto ponto de partida para a superação da situação de rua 

De acordo com o disposto no art. 25, § 1º, da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de 

assegurar saúde e bem estar a si mesmo e à sua família, o que inclui alimentação, 

vestuário, habitação, cuidados médicos e serviços sociais indispensáveis. No mesmo 

sentido, prevê o Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais 

(PIDESC) da Organização das Nações Unidas (ONU) — incorporado à ordem jurídica 

brasileira por meio do Decreto nº 591/1992 —, que toda pessoa tem direito a um nível 

de vida adequado, para si própria e para sua família, o que inclui alimentação, 

vestimenta e moradia adequadas, além da melhoria contínua de suas condições de 

vida (art. 11, § 1º). 

No plano constitucional a Emenda Constitucional nº 26/2000 incluiu a 

moradia no rol de direitos sociais previstos no art. 6º, caput, CF/88, ao lado de 

educação, saúde, alimentação, trabalho, transporte, lazer, segurança, previdência 

social, proteção à maternidade e à infância e assistência aos desamparados.   

Tendo em vista o disposto na ordem jurídica internacional, que consagra a 

moradia adequada como direito humano, e o disposto na ordem jurídica brasileira, 

que a eleva expressamente à categoria de direito fundamental/social, é de se concluir 

que a moradia deve ser tratada como um serviço público41, o que impõe ao Estado o 

dever de oferecê-la/prestá-la a quem dela necessitar, tal como ocorre em relação a 

outros direitos sociais, como saúde e educação.  

Ademais, o direito à moradia adequada deve ser considerado de maneira 

ampla, como o direito de viver com segurança, paz e dignidade, de forma que sua 

implementação pressupõe não apenas a garantia a um teto, mas a um local digno para 

abrigo, em condições razoáveis de habitabilidade e segurança, como preconiza o 

Comentário Geral nº 04 do Comitê de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (CDESC) 

da ONU, segundo o qual a moradia adequada é definida a partir da presença dos 

seguintes elementos:  

Segurança da posse: a moradia não é adequada se os seus ocupantes não 
têm um grau de segurança de posse que garanta a proteção legal contra 
despejos forçados, perseguição e outras ameaças.  

 
41 Para maiores detalhes, ver Ponce Solé, 2011.  
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Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura: a 
moradia não é adequada, se os seus ocupantes não têm água potável, 
saneamento básico, energia para cozinhar, aquecimento, iluminação, 
armazenamento de alimentos ou coleta de lixo. 
Economicidade: a moradia não é adequada, se o seu custo ameaça ou 
compromete o exercício de outros direitos humanos dos ocupantes.  
Habitabilidade: a moradia não é adequada se não garantir a segurança física 
e estrutural proporcionando um espaço adequado, bem como proteção 
contra o frio, umidade, calor, chuva, vento, outras ameaças à saúde. 
A acessibilidade à moradia não é adequada se as necessidades específicas 
dos grupos desfavorecidos e marginalizados não forem levados em conta. 
Localização: a moradia não é adequada se for isolada de oportunidades de 
emprego, serviços de saúde, escolas, creches e outras instalações sociais ou, 
se localizados em áreas poluídas ou perigosas.  
Adequação cultural: a moradia não é adequada se não respeitar e levar em 
conta a expressão da identidade cultural (BRASIL, 2013, p. 14).  

 

Apesar da caracterização da moradia como direito humano e fundamental, a 

partir da década de 1990, como reflexo da consolidação do novo modo de produção e 

acumulação capitalista, dominado pelas finanças, intensifica-se a produção imobiliária 

no Brasil, tanto em termos de volume quanto de valorização. A produção da moradia 

passa, então, por um processo de financeirização42, com a implementação de políticas 

públicas como o Programa Minha Casa Minha vida43, que favoreceram a construção de 

habitação de interesse social por incorporadores privados, a partir de uma articulação 

entre financiamento público e incentivo à construção civil e ao setor imobiliário. 

Nesse contexto, o acesso à moradia passa a depender da capacidade de 

pagamento do sujeito, ou melhor, da sua capacidade de tomar crédito junto a agentes 

financeiros e de pagar as prestações assumidas, bem como de oferecer garantias 

contra eventual inadimplemento. Mercadoriza-se, assim, uma função constitucional do 

Estado, que é a promoção do acesso à habitação. 

Como afirmam Rufino et al. (2021, p. 138), esse fenômeno de financeirização 

da moradia determinou a reconfiguração das metrópoles, acirrando as desigualdades. 

O crescimento do número de pessoas em situação de rua nas grandes e médias 

cidades brasileiras é a demonstração mais extrema da desigualdade gerada pelo 

modelo neoliberal de produção do espaço urbano: absolutamente desprovidas dos 

requisitos de qualificação econômico-financeira exigidos para o acesso à mercadoria 

 
42 Para mais detalhes acerca do processo de financeirização, ver Rolnik, 2015.  
43 Segundo dados do FIPE/Abrainc (2017), entre 2008 e 2017 foram lançados no Brasil 6,3 milhões de 
unidades nos segmentos PMCMV (77,8%), unidades residenciais de médio e alto padrão (20,7%) e 
comerciais (1,6%) (RUFINO et al., 2021, p. 139). 
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“habitação”, a muitas destas pessoas não tem restado outra alternativa que não seja 

fazer dos espaços públicos como seus locais de moradia. 

Portanto, a implementação de políticas públicas que viabilizem o acesso à 

moradia adequada constitui elemento primordial para que se possa traçar um caminho 

de saída das ruas, a partir do resgate da autonomia e da dignidade das pessoas que se 

encontram nessa condição, na medida em que a moradia constitui a porta de entrada 

para o acesso a outros direitos fundamentais, igualmente estruturantes, como 

trabalho, renda, saúde e educação.  

Todavia, a despeito da relevância da moradia no processo de superação da 

situação de rua, essa temática foi simplesmente ignorada por ocasião da elaboração da 

Nova Agenda Urbana Habitat - III da ONU, de 2016, onde constam os objetivos a serem 

cumpridos para o desenvolvimento das cidades até o ano de 2030. Como afirmam 

Gorsdorf et al. (2016, p. 02), embora a atual condição mundial da população em 

situação de rua configure uma das mais graves crises de direitos humanos que a 

humanidade enfrenta, o que se vê é o abandono, por parte Poder Público, do dever de 

garantir acesso à moradia adequada — situação que foi objeto de crítica feita pela 

própria relatora do Direito à Moradia Adequada, Leilani Fahar, em seu relatório 

temático apresentado ao Conselho de Direitos Humanos da ONU. Ainda segundo 

Gorsdorf et al. (2016, p. 02): 

O sucateamento das políticas públicas habitacionais e a ausência de enfoques mais 
pautados em direitos são fatores que inevitavelmente deixaram uma grande 
população em uma situação de rua.  
(...) 
Estigmatização, preconceito, discriminação são vividos pela população em situação 
de rua em seu cotidiano. Criminalização e exclusão têm sido as políticas dedicadas 
a estas pessoas. Apesar dos desafios colocados ao enfrentamento dessa crise, é 
necessário primeiramente compreender as causas estruturais que levam as pessoas 
para as ruas. Causas essas que não são tão diferentes do agravamento da 
desigualdade social, tanto no Brasil quanto no mundo. 
 

De acordo com pesquisa realizada em São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza e 

Salvador, entre abril de 2017 e março de 201844, as experiências de acesso à moradia 

por pessoas em situação de rua nas referidas cidades não se deram de maneira 

estruturante, no âmbito de políticas públicas de habitação, mas sim de forma pontual, 

 
44 Foram realizadas 52 entrevistas com pessoas em situação de rua que tiveram acesso à moradia, entre 
setembro de 2017 e fevereiro de 2018, sendo 15 em São Paulo, 14 em Belo Horizonte, 12 em Fortaleza, 
10 em Salvador e, ainda, 1 em Curitiba (KOHARA, 2018, p. 15). 
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fragmentada e adequada a modos de financiamento existentes, sem considerar as 

especificidades desse segmento social (KOHARA, 2018, p. 12). Assim, embora tenham 

sido registrados avanços no que se refere à inclusão da população em situação de rua 

em programas ligados à Saúde e à Assistência Social, não se constatou qualquer 

evolução no que diz respeito à implementação de programas específicos para o acesso 

à habitação (KOHARA, 2018, p. 21). 

É importante registrar que políticas públicas de acesso à moradia não se 

confundem com serviços institucionais de abrigamento, como albergues, centros de 

acolhida e repúblicas45, na medida em que estes não oferecem às pessoas atendidas 

quaisquer condições de independência e autonomia, mas apenas — quando muito — 

um suporte para banho, alimentação e pernoite.  

Nesse sentido, é urgente que se reformule a maneira como a moradia tem 

sido enxergada no Brasil, a fim de que passe a ser tratada como política social, 

superando-se o velho (e ainda predominante) modelo de acolhimento de pessoas em 

situação de rua, de caráter meramente assistencialista, onde o que ocorre é muito 

mais um controle de corpos (FOUCAULT, 2018, p. 201-221) do que propriamente um 

suporte para a superação da condição de vulnerabilidade.  

 

4. O Programa Bolsa Moradia: marco regulatório, modalidades de pagamento, 

alcance junto à população em situação de rua e efetividade enquanto instrumento 

concretizador do direito à moradia adequada 

De acordo com a Resolução nº LII/CMH, a PMH de Belo Horizonte está 

estruturada em três linhas programáticas, denominadas “Provisão Habitacional”, 

“Intervenção em Assentamentos de Interesse Social” e “Assistência e Assessoria 

Técnica” (arts. 3º e 4º), sendo que, na primeira delas (Provisão Habitacional), estão 

compreendidos (1) o Programa de Produção Habitacional, (2) o Programa de Aquisição 

de Imóveis; (3) o Programa de Locação Social e (4) o Programa Bolsa Moradia (art. 12). 

Em seu art. 16, a Resolução nº LII/CMH trata especificamente do Bolsa 

Moradia, que constitui o objeto de análise do presente trabalho, estabelecendo que o 

 
45 Em Belo Horizonte, há serviços de acolhimento institucional para a população em situação de rua, 
como o Albergue Noturno Tia Branca e os Abrigos São Paulo, Pompéia e Granja de Freitas.  
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referido programa tem por finalidade promover atendimento emergencial ou 

temporário de famílias de baixa renda, nas seguintes modalidades:  

I - Bolsa Moradia, que consiste no fornecimento de auxílio financeiro para o 
pagamento de aluguel de imóvel residencial;  
II - Abono Pecuniário, que consiste no fornecimento de auxílio financeiro 
para fins de moradia. 

 

Com efeito, instituído pela Lei nº 8.566/200346 e regulamentado pelo Decreto 

nº 11.375 do mesmo ano, o Programa Bolsa Moradia visa assegurar a seus 

destinatários o imediato assentamento em imóvel dotado de condições de 

habitabilidade (art. 1º, parágrafo único, do Decreto nº 11.375/2003), sendo executado 

pela Companhia Urbanizadora de Belo Horizonte (URBEL), com a colaboração técnica 

das Secretarias Municipais de Assistência Social e da Habitação (art. 2º do Decreto nº 

11.375/2003). 

O referido Programa é dirigido a pessoas/famílias (1) removidas de áreas de 

risco ou (2) removidas em decorrência de execução de obras públicas, bem como 

àquelas (3) com trajetória de rua (art. 3º do Decreto nº 11.375/2003). Nos dois 

primeiros casos, a avaliação e o encaminhamento são feitos pela Secretaria Municipal 

Adjunta de Assistência Social e, no caso de pessoas em situação de rua, a 

responsabilidade pela realização de todo o procedimento é da URBEL (BOLSA, 2021, 

s/p). 

Cabe ao beneficiário indicar a moradia que pretende alugar e assinar um 

contrato com o locador, sendo imprescindível a realização de vistoria prévia no imóvel, 

por engenheiro(a) da URBEL, para averiguar se a moradia não se encontra em área de 

risco geológico ou em faixa de servidão de rodovias, ferrovias e linhas de transmissão 

de energia elétrica da Cemig e se não apresenta defeitos construtivos ou não se 

encontra em condições insalubres (BOLSA, 2021, s/p). 

Nos termos do art. 6º do Decreto nº 11.375/2003, são obrigações do 

beneficiário, sob pena de advertência por escrito ou exclusão do Programa: I - 

apresentar original do documento que comprove a relação locatícia à URBEL; II - 

apresentar original do recibo de pagamento do aluguel com periodicidade conforme o 

 
46 A Lei nº 8.566/2003 alterou a Lei nº 7.597/1998, que trata do programa de assentamento de famílias 
removidas em decorrência de execução de obras públicas - PROAS, instituindo o Programa Bolsa 
Moradia no § 3º de seu art. 3º. 
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contrato; III - arcar com as despesas de água, luz, condomínio e IPTU, bem como 

promover eventuais reparos necessários para a manutenção do imóvel nas condições 

em que foi recebido; IV - prestar as informações e realizar as providências solicitadas 

pela URBEL para boa execução do Programa; e V - participar e ser freqüente aos 

programas sociais complementares prescritos pela URBEL e pela Secretaria Municipal 

de Assistência Social, quando for o caso. 

Os requisitos para inclusão no Programa, estabelecidos no art. 5º do Decreto 

nº 11.375/2003, são os seguintes: I - ser morador do Município de Belo Horizonte, há 

02 (dois) anos,  no mínimo; II - encontrar-se desabrigado ou ser morador de áreas 

definidas como "de risco", conforme laudo técnico emitido pela URBEL indicando 

remoção definitiva; III - encontrar-se em situação de risco social que justifique a 

inclusão no Programa, conforme laudos emitidos pelas SMAS e URBEL; e IV - ter 

aprovada pelo órgão executor a concessão da bolsa com a confirmação da existência 

de recurso financeiro específico.  

O auxílio financeiro é pago de forma provisória, como se depreende do § 3º 

do art. 3º da Lei nº 7.597/1998, que faz menção expressa à possibilidade de utilização 

temporária, sob a forma de Bolsa Moradia, de recursos do Tesouro Municipal, do 

Fundo Municipal de Habitação e do Fundo Municipal de Assistência Social.  

Em regra, o valor da Bolsa Moradia é de R$500,00 (quinhentos reais) mensais 

(art. 7º, caput, do Decreto nº 11.375/2003), podendo chegar a R$650,00 (seiscentos e 

cinquenta reais) desde que observados, cumulativamente, os requisitos estabelecidos 

nos incisos I a V do art. 7º do Decreto nº 11.375/2003, quais sejam:  I - as famílias 

beneficiárias tenham sido removidas em função de obra pública; II - a obra das 

unidades habitacionais destinadas ao reassentamento definitivo das famílias esteja 

paralisada em decorrência da rescisão do contrato e o prazo de conclusão do 

empreendimento inicialmente previsto no cronograma esteja atrasado há, no mínimo 

2 (dois) anos; III - as famílias estejam recebendo o benefício há, no mínimo, 1 (um) 

ano; IV - tenha decorrido, no mínimo, 2 (dois) anos do prazo previsto para o 

reassentamento definitivo das famílias; e V - o Índice Geral de Preços do Mercado - 

IGP-M ateste o crescimento do valor de aluguel do imóvel locado.   

Em 20/03/2020, o prefeito Alexandre Kalil sancionou o Decreto nº 17.309, de 

forma emergencial, prevendo a possibilidade de concessão do Bolsa Moradia em uma 
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nova modalidade, denominada Abono Pecuniário. De acordo com o referido ato 

normativo, tal auxílio é destinado às famílias atingidas pelas chuvas ocorridas em Belo 

Horizonte no mês de janeiro de 2020, que não tenham conseguido acessar o Bolsa 

Moradia em sua modalidade original, e será pago para fins exclusivamente 

habitacionais, no valor de R$500,00 (quinhentos reais) mensais, enquanto permanecer 

a situação de emergência em Saúde Pública decorrente da pandemia da Covid-19 

(DECRETO, 2020, s/p). 

O Decreto nº 17.309/2020 teve por objetivo que os beneficiários ali previstos 

tivessem acesso ao auxílio financeiro de maneira mais ágil/menos burocrática, haja 

vista a situação emergencial causada pelas chuvas e agravada pela pandemia, sem a 

necessidade de demonstração do cumprimento de todas aquelas condições exigidas 

para o enquadramento no Programa Bolsa Moradia, trazidas pelo Decreto nº 

11.375/2003. Assim, o pagamento do Abono Pecuniário não está vinculado à locação 

de um imóvel, o que dispensa a realização de avaliação ou vistoria prévia como 

requisito para a sua concessão, ao contrário do que ocorre na modalidade original do 

Bolsa Moradia, como já se destacou. Nesse sentido, o Abono Pecuniário pode ser 

disponibilizado a pessoas desabrigadas que tenham sido acolhidas provisoriamente em 

casas de parentes/vizinhos ou em pousadas, por exemplo, podendo também ser 

utilizado para o rateio de despesas entre famílias que estejam dividindo uma mesma 

residência.  

A exigência do cumprimento de requisitos rígidos para a manutenção do 

vínculo na modalidade original do Bolsa Moradia, como a exigência de que o locatário 

arque com as despesas de água, luz, condomínio, IPTU e eventuais reparos necessários 

para a manutenção do imóvel, é um grande dificultador do acesso de pessoas em 

situação de rua ao referido Programa, pois os seus modos de vida e de 

subsistência/obtenção de renda são, em regra, bastante incertos e informais.  

Em agosto de 2020, a Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança 

Alimentar e Cidadania e a URBEL anunciaram a ampliação da oferta do Programa Bolsa 

Moradia a mais 800 (oitocentas) famílias em situação de rua, de modo a possibilitar a 

liberação de vagas em abrigos municipais para novos acolhimentos.  De início, seriam 

contempladas 350 (trezentas e cinquenta) famílias (cerca de quinhentas pessoas) que 

vivem em abrigos municipais e, num segundo momento, seriam alcançadas outras 450 
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(quatrocentos e cinquenta) pessoas que utilizam serviços de pernoite em unidades de 

acolhimento (PREFEITURA, 2020, s/p).  

Entretanto, dados obtidos junto à URBEL revelam que, em 29/04/2021, 

apenas 340 (trezentos e quarenta) pessoas em situação de rua estavam contempladas 

pela modalidade original do Bolsa Moradia47, o que demonstra o baixo alcance do 

Programa junto a esse público tão vulnerável.  

Mesmo em se tratando do Abono Pecuniário, que não requer o 

preenchimento de requisitos tão rígidos/formais para enquadramento/manutenção do 

vínculo, observa-se que o alcance junto à população em situação de rua tem sido 

bastante restrito, sendo importante salientar que, na verdade, esse grupo social 

sequer foi incluído expressamente entre os destinatários dessa nova modalidade de 

fornecimento do Bolsa Moradia, como se depreende do Decreto nº 17.309/2020, cujo 

texto faz referência exclusivamente às famílias atingidas pelas chuvas de 2020. 

Nesse sentido, até o momento, a informação que se tem é de que o Abono 

Pecuniário foi concedido apenas às famílias da Ocupação Marielle Franco, no Bairro 

Planalto, que tiveram que deixar suas casas em razão de incêndio ocorrido no prédio, e 

às famílias removidas de edifício abandonado, localizado na Rua Guaicurus, Região 

Central de Belo Horizonte (AUDIÊNCIA, 2021, s/p).   

Para além do baixo alcance do Programa Bolsa Moradia junto à população em 

situação de rua, seja em sua modalidade original, seja sob a modalidade “Abono 

Pecuniário”, o que se tem, em ambos os casos, é o fornecimento de um auxílio 

habitacional temporário, circunstância que por si só compromete a sua efetividade 

enquanto instrumento de concretização do direito fundamental/social à moradia 

adequada, já que seus destinatários se veem em situação de insegurança e incerteza 

em relação à manutenção do pagamento. 

É importante ressaltar, por fim, que o valor pago a título de Bolsa Moradia, 

em qualquer das modalidades, está completamente apartado da realidade do mercado 

imobiliário de Belo Horizonte, sendo insuficiente para a locação de imóvel 

razoavelmente bem localizado e em boas condições de habitabilidade, elemento que 

 
47 Informação prestada pela Diretora de Planejamento e Gestão da Urbel, Maria Cristina Magalhães, via 
whatsapp, em 29/04/2021. 
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também constitui óbice à sua efetividade enquanto mecanismo de acesso à moradia 

adequada.  

 

5. Considerações Finais 

A análise das normas regulamentadoras do Bolsa Moradia em Belo Horizonte 

e das informações pertinentes à sua aplicação prática revelam que a população em 

situação de rua tem sido pouco contemplada pelo Programa e, mesmo quando o seu 

acesso a ele é viabilizado, o valor pago é insuficiente para fazer face ao custo integral 

de manutenção de uma moradia bem localizada e em condições mínimas de 

habitabilidade. Ademais, trata-se de auxílio provisório/temporário, de modo que não 

há qualquer segurança ou certeza em relação à manutenção da moradia.  

Assim, nos termos em que está previsto e que vem sendo implementado em 

Belo Horizonte, o Programa Bolsa Moradia não pode ser considerado um instrumento 

de concretização do direito fundamental/social à moradia adequada para as pessoas 

em situação de rua. 

 Deve-se ter em vista, ainda, que ao final do período de concessão do Bolsa 

Moradia/Abono Pecuniário, não há qualquer garantia de migração dos seus 

beneficiários para um outro programa habitacional que viabilize o acesso à moradia 

em caráter definitivo, de modo que, na maior parte dos casos, o único caminho que se 

apresenta a essas pessoas é o retorno às ruas, retrocedendo à situação de extrema 

vulnerabilidade em que antes se encontravam.  

Nesse sentido, sendo a moradia o primeiro passo para a superação da 

situação de rua, é essencial que as políticas públicas dirigidas às pessoas nessa 

condição sejam pensadas e executadas a partir de uma metodologia que lhes 

proporcione, ainda que num segundo momento, a provisão definitiva de moradia 

digna, a partir do acolhimento integral e permanente, para além do atendimento 

meramente emergencial, parcial e temporário.  
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1. Introdução 

  A população em situação de rua é composta por um grupo heterogêneo de 

pessoas marcadas por constantes e sucessivas violações de direitos e, em especial, o 

direito à moradia. Encontram-se comumente na literatura acadêmica e científica 

estudos relacionados ao direito à moradia da população em situação de rua. Muitos 

desses estudos se baseiam no acesso aos serviços sociais, às políticas de assistência 

social e aos programas de atendimento e acolhimento para pernoite, programas para 

reabilitação quando se trata de usuários de drogas ilícitas e álcool e, mais 

recentemente, estudos sobre programas como o "Housing First". Contudo, são menos 

frequentes estudos específicos analisando o direito à moradia a partir de marcos 

regulatórios, como é o caso do Programa de Locação Social em Belo Horizonte, que 

está previsto no Decreto nº 17.150/2019/BH. É a partir desta perspectiva que este 

estudo se justifica e se desenvolve, buscando verificar se e como a população em 

situação de rua de Belo Horizonte tem o seu direito à moradia garantido por esse 

Programa, especialmente pelo potencial de utilização de imóveis vazios, os quais se 

apresentam como opção às políticas vinculadas à casa própria. 

Importa ressaltar que, neste estudo, o direito fundamental à moradia — 

previsto no artigo 6ª da Constituição (BRASIL, 1988) — se refere ao acesso ao que se 

denomina de casa ou unidade habitacional em que os moradores utilizam de forma 

 
48 Doutoranda pela Università de Barcelona. Membro do Projeto de Extensão RE-HABITARE/UFMG.  
49 Graduando em Direito pela UFMG. Membro do Projeto de Extensão RE-HABITARE/UFMG. 
50 Professor Associado na Faculdade de Direito/UFMG. Líder do Projeto de Extensão RE-
HABITARE/UFMG. 
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independente e autônoma. A moradia se distingue dos serviços de abrigamento 

ligados à assistência social, como albergues, centros de acolhida ou mesmo repúblicas, 

os quais não oferecem condições de autonomia. Nesse sentido, alinha-se ao que a 

Organização das Nações Unidas (ONU) reconhece por moradia digna e adequada, 

quando adota sete elementos constantes do Comentário Geral nº 4 do Comitê dos 

Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, quais sejam:  

  

[1] segurança da posse: a moradia não é adequada se os seus ocupantes não 

têm um grau de segurança de posse que garanta a proteção legal contra 

despejos forçados, perseguição e outras ameaças; [2] disponibilidade de 

serviços, materiais, instalações e infraestrutura: a moradia não é adequada, 

se os seus ocupantes não têm água potável, saneamento básico, energia 

para cozinhar, aquecimento, iluminação, armazenamento de alimentos ou 

coleta de lixo; [3] economicidade: a moradia não é adequada, se o seu custo 

ameaça ou compromete o exercício de outros direitos humanos dos 

ocupantes; [4] habitabilidade: a moradia não é adequada se não garantir a 

segurança física e estrutural, proporcionando um espaço adequado, bem 

como proteção contra o frio, umidade, calor, chuva, vento, outras ameaças 

à saúde; [5] acessibilidade: a moradia não é adequada se as necessidades 

específicas dos grupos desfavorecidos e marginalizados não são levadas em 

conta; [6] localização: a moradia não é adequada se for isolada de 

oportunidades de emprego, serviços de saúde, escolas, creches e outras 

instalações sociais ou, se localizados em áreas poluídas ou perigosas; [7] 

adequação cultural: a moradia não é adequada se não respeitar e levar em 

conta a expressão da identidade cultural (BRASIL, 2013, p. 13). 

 

O pressuposto teórico "acesso", ora adotado, compreende as condições de se 

“beneficiar”51 com o Programa, tanto formais quanto materiais. As condições formais 

dizem respeito à previsão legal, ou seja, se os diferentes contextos em que se 

encontram as pessoas em situação de rua estão contemplados legalmente pelo 

Programa, incluindo-as no rol de beneficiárias. Por outro lado, as condições materiais 

dizem respeito às dificuldades de preenchimento dos requisitos legais pela população 

beneficiada, incluindo-se o direito à informação e a sua efetiva utilização.  

A partir desta perspectiva, buscar-se-á compreender se a população em 

situação de rua é contemplada por esse Programa. Em caso afirmativo, como ocorre a 

concessão desse benefício e quantas pessoas em situação de rua em Belo Horizonte 

 
51 Embora a legislação de Belo Horizonte (Decreto nº 17.150/2019/BH) utilize denominações genéricas 
como “populações beneficiárias” ou “benefício”, adota-se aqui o entendimento de que se trata de um 
direito, e não de um favor concedido pelo Poder Público.  



 

 

100 

vêm recebendo esse benefício. Em caso negativo, quais são as razões pelas quais a 

população em situação de rua não acessa esse Programa.  

Para tanto, o objeto de estudo proposto será orientado pela linha crítico-

metodológica, pois, com fulcro na teoria crítica da realidade, intentar-se-á trabalhar a 

improrrogabilidade do respeito aos direitos sociais fundamentais, em especial o direito 

à moradia. Como tipo de investigação terá o jurídico-compreensivo ou jurídico-

interpretativo, visando a um procedimento analítico de decomposição do problema 

jurídico em análise, desde seus diversos aspectos. No que tange aos dados da 

pesquisa, serão dados primários aqueles referentes à legislação e às conversas com 

pessoas ligadas aos movimentos de luta por moradia e pessoas com trajetória de rua; 

serão secundárias as fontes teóricas referentes ao acesso a direitos por parte da 

população em situação de rua, aos direitos sociais fundamentais e às políticas 

habitacionais, com ênfase para o Programa Locação Social. 

 

2. A população em situação de rua de Belo Horizonte 

  A população em situação de rua é formada por um grupo heterogêneo de 

pessoas, que têm em comum algumas características peculiares, como a constante 

negação e violação de direitos, dado o contexto de riscos em que se encontram. Para a 

compreensão do conceito “população em situação de rua”, este estudo adota como 

referência legal o Decreto Federal nº 7.053/2009, em seu art. 1º, parágrafo único:   

Considera-se população em situação de rua o grupo populacional 

heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia 

convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas 

degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou 

permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite 

temporário ou como moradia provisória (BRASIL, 2009a). 

 

Segundo a ONU (2015, p. 02), a situação de rua se apresenta como uma crise 

global de direitos humanos, que perpassa por questões complexas envolvendo todos 

os contextos socioeconômicos, o que demanda urgentemente uma resposta global. 

Para tanto, propõe a definição de pessoa em situação de rua seguindo um enfoque 

tridimensional baseado nos direitos humanos: a) a primeira dimensão se refere à 

ausência de moradia — a ausência tanto do aspecto material de uma habitação 
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minimamente adequada quanto do aspecto social de um lugar seguro, para 

estabelecer uma família ou relações sociais, e participar da vida em comunidade; b) a 

segunda dimensão considera a situação de rua como uma forma de discriminação 

sistêmica e de exclusão social, e reconhece que a privação de um lar dá lugar a uma 

identidade social pela qual as pessoas em situação de rua formam um grupo social 

sujeito à discriminação e estigmatização; c) a terceira dimensão reconhece as pessoas 

em situação de rua como titulares de direitos que são resilientes na luta pela 

sobrevivência e dignidade. 

Os fatores que contribuem para a situação de rua são de diversas naturezas, 

como político, cultural, social, pessoal, familiar, econômico. Em relação ao fator 

pessoal e econômico, pode-se exemplificar a falta de condições para pagar um aluguel 

ou para adquirir uma casa própria devido ao custo em relação à renda, desemprego ou 

instabilidade na renda familiar e/ou dificuldade de comprovação de renda quando esta 

provém do trabalho informal. As pessoas em situação de rua são, portanto, pessoas 

que vivem um contexto de vulnerabilidade social, vítimas de um processo 

socioeconômico excludente que, na luta pela sobrevivência, se concentram nos 

grandes centros urbanos em busca de alternativas.  

Esta população apresenta diversidade de perfis: são trabalhadores 

desempregados e sazonais; alguns com algum tipo de sofrimento mental; moradores 

de vilas e favelas expulsos pela violência; egressos do sistema penitenciário; jovens 

que passaram por instituições reabilitadoras; crianças que fogem de casa por causa de 

violência sofrida. Por não terem domicílio fixo, são "cidadãos invisíveis", excluídos do 

universo pesquisado nos censos oficiais — que têm base domiciliar —, o que torna 

ainda mais difícil traçar um perfil.  

Essa questão da invisibilidade ou, o que seria mais adequado dizer, o processo 

de invisibilização pelo qual passam essas pessoas decorre, dentre outros, da ausência 

de políticas públicas estruturantes e, em especial, de políticas habitacionais efetivas e 

da condição de se ter uma moradia convencional para ser reconhecido enquanto 

sujeito de direitos. A ausência de moradia digna e adequada leva essas pessoas a se 

organizarem conforme as suas possibilidades, criando diferentes estratégias de 

sobrevivência que, muitas vezes, se apresentam na contramão da sociedade de 
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mercado e das cidades para o mercado, uma vez que desobedece a lógica do consumo, 

da especulação imobiliária, colocando em questão o direito à cidade, o uso e gozo 

democrático e qualitativo de todo espaço comum e, principalmente, o mito da casa 

própria que, conforme explica Balbim (2015, p. 11), transforma o indivíduo e faz da 

propriedade privada um elemento crucial das relações sociais capitalistas. 

A quantidade de pessoas em situação de rua, em Belo Horizonte, atualmente, 

segundo dados do CadÚnico (BRASIL, 2021) é de 8.659. Como se sabe, o CadÚnico é 

um sistema de cadastro não obrigatório e que passa por uma constante atualização, 

dadas as circunstâncias dos cadastrados que podem variar em um espaço de tempo 

muito curto. O fato de não ser obrigatório indica que pode ser que existam mais 

pessoas em situação de rua para além do que o sistema apresenta. Assim, neste 

estudo, esses números servirão como referências meramente indicativas, pois, não se 

sabe exatamente quantas pessoas estão vivendo nessa situação em Belo Horizonte 

nem no Brasil. Inclusive, a sua inclusão no Censo Demográfico é uma demanda antiga 

dos movimentos sociais de luta por moradia.  

Há um aspecto específico do perfil dessas pessoas que se faz necessário 

analisar para a compreensão do acesso ao Programa de Locação Social, que é a sua 

capacidade econômica. De acordo com os dados constantes no CADÚnico, do total das 

pessoas em situação de rua cadastradas, 8.618 indicam ter renda menor do que um 

salário-mínimo. Desse recorte, 8.005, ou seja, 92,88%, estão em extrema pobreza, o 

que significa dizer que sua renda é de até R$89,00 por mês (BRASIL, 2018); 71 estão 

em situação de pobreza, o que pode ser entendido como possuir renda mensal de até 

R$178,00; enquanto que 121 pessoas declararam receber até meio salário mínimo 

(BRASIL, 2021); 421 declararam receber acima de meio salário mínimo, apenas 39 

declararam receber entre um e dois salários-mínimos, uma pessoa entre dois e três 

salários mínimos e uma pessoa mais de três salários-mínimos. Esses dados a respeito 

do perfil da renda das pessoas que estão em situação de rua são necessários para a 

compreensão do acesso ao Programa de Locação Social porque um dos requisitos 

exigidos pela lei é a comprovação de renda, como será exposto. 

Em relação às fontes de renda, constata-se que apenas 31 pessoas em situação 

de rua declararam trabalhar com carteira assinada, ao passo que 900 realizam trabalho 
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informal eventualmente ou são autônomos. É importante ressaltar que 7.713 não 

informaram a sua fonte de renda. Apesar de ser um indicativo importante, porque diz 

respeito às estratégias de sobrevivência da pessoa, não será analisado neste estudo, 

por se afastar do objeto principal. Ademais, 6.255 pessoas sequer tiveram trabalho 

remunerado nos últimos 12 meses (BRASIL, 2021). 

Esses números evidenciam a fragilidade financeira dessas pessoas, pois 

pouquíssimas têm acesso a uma renda estável e minimamente suficiente, o que 

contribuirá para a compreensão do acesso à moradia a partir do Programa de Locação 

Social enquanto uma alternativa. Isto porque, conforme explica Balbim (2015, p. 12-

13), esse programa é considerado uma política habitacional baseada na provisão de 

moradia por meio do aluguel a custo inferior ao valor de mercado, pois, não se onera 

com os custos referentes à terra e à propriedade, da mesma forma que as políticas 

baseadas na casa própria, podendo, então, proporcionar localização privilegiada e 

tratar a moradia como um serviço, e não como bem de consumo ou um ativo de alto 

valor. 

A partir dessas considerações, passa-se, então, à análise do Programa, seus 

requisitos de acesso, contexto de criação, previsão legal e desafios de implementação. 

 

3. O Programa de Locação Social 

A análise do Programa de Locação Social perpassa pela compreensão de que, 

historicamente, o acesso à moradia no Brasil vem ocorrendo, em regra, pela aquisição 

da casa própria via financiamento habitacional, cujo processo é burocrático e oneroso. 

Sendo assim, a locação social se apresenta como um sistema de atribuição de 

moradias em que os valores dos alugueis são compatíveis com a capacidade de 

pagamento das famílias, sendo também sociais os critérios de acesso e permanência 

nessas moradias (SILVA, 1997, p. 215).  

Em linhas gerais, Balbim (2015, p. 12) explica que consiste em um programa ou 

ação do Estado, podendo haver parceria com o setor privado, para viabilizar o acesso à 

moradia por meio de pagamento de taxas e/ou “aluguel”. Esses pagamentos podem 

ser ou não subsidiados, de maneira direta (orçamento) ou indireta (contribuições e 

diferentes taxas cobradas em um parque locatício com tipologias diversas), sem haver 
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a transferência de propriedade para o beneficiário. Neste sentido, a locação social se 

refere a um serviço de moradia, ofertado a beneficiários finais, sendo necessária a 

definição do público-alvo para a configuração exata tanto dos benefícios/serviços, 

quanto dos subsídios que os assegurem. 

Assim, como acentua Gatti (2019), o instrumento da locação social se 

apresenta como uma alternativa ao modelo hegemônico da casa própria, já que 

permite um serviço público permanente e contínuo para lidar com a condição de 

precariedade habitacional presente nos municípios brasileiros, apesar de enfrentar 

desafios, como inadimplência, gestão e acesso prioritário para famílias de baixíssima 

renda. 

No Brasil, a locação social teve sua primeira implementação na política 

municipal de habitação de São Paulo, em 2001, na gestão da prefeita Marta Suplicy, 

cujo objetivo era o de melhorar as condições de moradia no centro da cidade e 

combater a expulsão da população de baixa renda residente nessa área. O programa 

paulistano tentou, também, incluir o acompanhamento socioeducativo para as 

famílias, com a capacitação e inserção social na sua atribuição (PAOLINELLI, 2017, p. 

11).  

A definição do atendimento para famílias com renda de até três salários 

mínimos, ou seja, focado na faixa de maior vulnerabilidade social, exigia a previsão de 

um atendimento socioeducativo para as famílias para capacitação e inserção social, 

que não somente foi incluído como atribuição da Secretaria Municipal de Habitação 

(SEHAB), mas como atuação regular e permanente, a fim de acompanhar o processo 

de adaptação das famílias na nova moradia e seu desenvolvimento econômico, 

partilhando a ideia de que a condição de vulnerabilidade deve ser uma etapa a ser 

superada (GATTI, 2019). É fato que o Programa procurou conciliar a necessidade da 

diversidade de oferta na forma de aquisição da moradia aliada à questão territorial, 

crucial para o desenvolvimento econômico e social das famílias, quando focou a 

produção das unidades em áreas centrais onde há oferta de emprego e onde está 

concentrada a grande maioria dos trabalhadores informais e moradores de cortiços, 

público-alvo da locação. No entanto, dos onze empreendimentos previstos, apenas 
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cinco foram efetivamente implantados, totalizando 853 unidades habitacionais 

(PAOLINELLI, 2017, p. 11). 

Na esfera nacional, a locação social foi prevista na Política Nacional de 

Habitação (BRASIL, 2004, p. 69), junto ao Sistema e Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (SNHIS/FNHIS), regulamentado pela Lei Federal nº 11.124 (BRASIL, 

2005) e no Plano Nacional de Habitação (BRASIL, 2009b, p. 156). 

Em 2009, em um contexto de reivindicações feitas pelos movimentos de luta 

por moradia e defesa dos direitos da população em situação de rua, instituiu-se a 

Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento por meio do Decreto Federal nº 7053/2009 

(BRASIL, 2009a), com o propósito de garantir “o acesso amplo, simplificado e seguro 

aos serviços e programas que integram as políticas públicas de saúde, educação, 

previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e 

renda”.  

Com isso, algumas cidades começaram a procurar soluções, como é o caso dos 

municípios de Fortaleza e São Paulo, que, por meio de vários fóruns e discussões, 

buscaram soluções que integrassem as políticas de habitação, assistência e 

desenvolvimento social, saúde e trabalho (PAOLINELLI, 2017, p. 11). Desde 2010, a 

Prefeitura de Fortaleza possui o Programa de Locação Social, redefinido pela Lei nº 

10.328 (FORTALEZA, 2015), que consiste na concessão de auxílio às famílias para 

pagamento de locação residencial, sendo a população em situação de rua um dos 

públicos prioritários. A execução do Programa é de forma integrada entre as áreas da 

saúde, assistência social, proteção e defesa civil e cidadania e direitos humanos. Em 

2018, 32 famílias em situação de rua recebiam o benefício de R$ 420,00 (KOHARA, 

2018). 

 

4. O Programa de Locação Social em Belo Horizonte 

Em Belo Horizonte a implantação de uma política voltada à locação social se 

deve a esforços vindos das esferas participativas institucionais, como o caso do projeto 

de lei que atualiza o Plano Diretor, da Operação Urbana Consorciada Antônio Carlos-

PedroI/Leste-Oeste (OUC-ACLO), da Operação Simplificada Barro Preto e de iniciativas 
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independentes, dentro do contexto da mobilização popular e das eleições municipais 

de 2016. Ressalte-se que a OUC-ACLO52 foi onde a locação social ganhou maior 

destaque nas propostas vistas em Belo Horizonte. Dentro do Plano Urbanístico, a 

locação social veio como proposta dos técnicos e dos movimentos populares como 

forma de evitar o processo de gentrificação que ocorre quando atuam instrumentos de 

valorização da terra, como é o caso das OUCs (PAOLINELLI, 2017, p. 12-14).  

Por sua vez, o Decreto nº 16.730/2017/BH instituiu a Política Municipal 

Intersetorial para Atendimento à População em Situação de Rua, tendo sido 

estabelecido como compromisso institucional com este público-alvo o “(...) 

desenvolvimento e implementação de política de locação social, articulada com os 

governos federal e estadual, contemplando a possibilidade de estabelecimento de 

bolsas aluguel ou alternativas de moradia compartilhadas” (art. 9º, II).  

Outro marco normativo relevante em Belo Horizonte foi a aprovação da 

Resolução LII/2018 pelo Conselho Municipal de Habitação de Belo Horizonte (CMH), e 

que dispõe sobre a Política Municipal de Habitação. Isso porque elegeu a Locação 

Social como um dos Programas da Provisão Habitacional do município (art. 12, 

Resolução LII/2018/CMH-BH), estabelecendo ainda diretrizes gerais que se mostram 

indispensáveis para o atendimento da população em situação de rua: 

Art. 2º - Constituem-se diretrizes gerais da Política Municipal de Habitação - 

PMH: 

I - Promover universalmente o acesso à habitação digna para os habitantes 

da cidade, com prioridade para a população de baixa renda;  

(...) 

IV - Assegurar a abordagem integrada nos níveis interdisciplinar e 

interinstitucional, especialmente no que se refere à articulação da PMH com 

as demais políticas urbanas e as políticas sociais; 

(...) 

IX – Promover articulação com as políticas sociais, para atendimento de 

grupos em situação de vulnerabilidade e/ou risco social; 

X - Qualificar o trabalho social, de modo a promover a efetivação dos 

direitos sociais e a participação dos beneficiários nos processos de decisão, 

implantação, manutenção e acompanhamento dos bens, equipamentos e 

serviços oferecidos, a fim de adequá-los às necessidades e à realidade local 

 
52 A OUC surgiu da junção de duas operações desenvolvidas entre 2011 e 2013, a OUC Antônio Carlos e a 
OUC Vale do Arrudas, que englobaria as áreas em torno das avenidas Antônio Carlos, Pedro I e das 
avenidas dos Andradas, Tereza Cristina e Via Expressa, cerca de 25 km² do território municipal. No 
entanto, quando foi anunciada em outubro de 2013, causou polêmica, pois foi desenvolvida sem a 
participação popular exigida por lei, o que fez com que o Ministério Público interviesse, e no início de 
2014 se iniciou o processo participativo que se estendeu até meados de 2015 (PAOLINELLI, 2017, p. 13-
14). 
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e estimular a plena apropriação pelas famílias beneficiárias e a 

sustentabilidade das intervenções; 

XI - Priorizar formas de atuação que propiciem a geração de trabalho e 

renda; 

(...)  

XIV - Promover uma política de financiamento e concessão de subsídios com 

recursos do FMHP que considere o nível de renda e a capacidade de 

pagamento das famílias, bem como o público elegível dos programas; 

 

Observa-se, ainda, que a Resolução LII/2018/CMH-BH prevê outras diretrizes 

que se encontram em plena consonância com os programas de Locação Social para 

populações de baixa renda nas áreas centrais:  

Art. 10 – São diretrizes específicas da Linha Programática de Provisão 

Habitacional:  

I - Atuar de modo articulado com os instrumentos indutores da função social 

da propriedade, associando a provisão habitacional ao enfrentamento da 

ociosidade imobiliária e fundiária, sobretudo nas áreas mais centrais, 

dotadas de infraestrutura, serviços e equipamentos públicos e com oferta 

expressiva de emprego; 

(...) 

III - Valorizar os usos mistos e a pluralidade de perfis sociais na ocupação do 

solo nas diversas áreas da cidade; 
 

A partir desse contexto é que a locação social passa a ser regulada em Belo 

Horizonte, conforme dispõe o Decreto nº 17.150/2019/BH, passando a ser uma das 

apostas da gestão municipal para reduzir o déficit habitacional e oferecer moradia 

digna à população de baixa renda, conforme demonstrado pelo Diretor-Presidente da 

Companhia de Urbanização de Belo Horizonte (CONTRATO, 2019). 

Veja-se que os objetivos geral e específicos para o Programa de Locação Social 

previstos pelo Decreto nº 17.150/2019/BH (art. 1º) estão em conformidade com o 

conteúdo prescrito pela Política Municipal de Habitação (Resolução LII/2018/CMH-BH), 

destacando-se a prioridade pela garantia de preços acessíveis às famílias de baixa 

renda, sobretudo em áreas bem localizadas e que não estejam cumprindo a função 

social da propriedade.  

Art. 1º – O Programa de Locação Social tem como objetivo geral promover o 

atendimento temporário ou contínuo da população de baixa renda, por 

meio da locação, a preços acessíveis, de unidades habitacionais privadas ou 

públicas.  

Parágrafo único – São objetivos específicos do Programa de Locação Social:  

I – possibilitar a permanência e o acesso de famílias de baixa renda a áreas 

valorizadas e em processo de valorização, principalmente naquelas bem 

localizadas;  
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II – evitar que recursos públicos investidos na aquisição fundiária e na 

provisão de unidades habitacionais de interesse social sejam transferidos 

indiretamente para o mercado imobiliário;  

III – incidir, direta ou indiretamente, nos valores praticados no mercado de 

aluguéis privados;  

IV – aproveitar a oferta de imóveis vagos. 

 

De modo a garantir a supracitada acessibilidade de moradia em zonas bem 

localizadas, os arts. 21 e 22 do Decreto nº 17.150/2019/BH estabelecem subsídio 

mensal aos locatários do Programa de Locação Social, respeitados os limites do valor 

do imóvel e da renda das famílias.  

Esclarece-se que, conforme dispõe o art. 11 da Resolução LII/2018/CMH-BH, o 

atendimento temporário se caracteriza pela “provisão de moradia por duração 

definida, com a perspectiva de atendimento definitivo posterior”, ao passo que o 

contínuo é “provisão de moradia por duração indefinida”. 

Há que se destacar, também, quais são as exigências normativas para que uma 

família seja beneficiária. No art. 3º do Decreto nº 17.150/2019/BH expõe-se os cinco 

requisitos cumulativos para ser beneficiário do Programa: 

Art. 3º – São beneficiárias do Programa de Locação Social as famílias que 

atenderem, cumulativamente, aos seguintes requisitos:  

I – ser residente no Município de Belo Horizonte há mais de dois anos;  

II – possuir renda familiar mensal de até cinco salários mínimos;  

III – possuir renda familiar mensal igual ou superior a um salário mínimo e 

renda familiar per capita mensal igual ou superior a 25% (vinte e cinco por 

cento) do salário mínimo;  

IV – não possuir propriedade ou posse de imóvel; 

V – não ter sido contemplada, em caráter definitivo, por programas 

habitacionais públicos.  

 

Observa-se que o inciso II prevê um teto de renda para a família beneficiária, 

enquanto o inciso III estabelece um piso de renda, total ou per capita. Importante 

apontar que existe exceção ao critério de renda mínima, que “poderá ser 

excepcionado para famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, conforme 

disposto no art. 10” (art. 3º, §3º, Decreto nº 17.150/2019/BH). O disposto no art. 4º é 

de igual relevância para se definir o cabimento do subsídio, pois define públicos 

elegíveis ao programa: 

Art. 4º – A população beneficiária se divide nos seguintes públicos elegíveis: 
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I – famílias que compõem o déficit habitacional, preferencialmente 

integrantes de movimentos por moradia cadastrados junto ao órgão 

executor; 

II – famílias removidas de seu local de moradia devido a obras públicas ou 

risco ambiental, com direito à reassentamento definitivo, em casos especiais 

regulamentados pelo Programa de Remoção e Reassentamento; 

III – famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, conforme laudo 

técnico social; 

IV – famílias removidas em decorrência de conflitos fundiários urbanos, nos 

termos da Resolução LII do Conselho Municipal de Habitação, em casos 

especiais regulamentados ou autorizados pelo Conselho. 

 

Estabelecidas as condições formais para o acesso ao Programa, o Decreto nº 

17.150/2019/BH (art. 10) prevê ainda uma hierarquização das prioridades de 

atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social.  

 

5. O acesso da população em situação de rua ao Programa de Locação Social em Belo 

Horizonte 

Faz-se necessário analisar em que medida o Programa de Locação Social 

previsto pelo Decreto nº 17.150/2019/BH pode ser aplicado para as pessoas em 

situação de rua. A primeira indagação que se pode fazer consiste no fato de que o 

Programa de Locação Social apenas se refere a famílias, e não pessoas individualmente 

consideradas, o que poderia ser um impeditivo ao acesso à população em situação de 

rua ao benefício. Conforme informações do CadÚnico (BRASIL, 2021), há, em Belo 

Horizonte, um total de 8.659 pessoas em situação de rua individualmente 

consideradas, mas, por outro lado, há 8.618 famílias em situação de rua. Esta 

proximidade dos números indica que várias destas “famílias” são compostas por 

apenas uma pessoa. 

Entretanto, a Resolução LII/2018/CMH-BH, ao conceituar a família unipessoal, 

no seu art. 1º, inciso XVII, como “família formada por pessoa solteira, sem filhos, e que 

não esteja vinculada a outro núcleo familiar”, torna possível que, para fins de 

recebimento do benefício da locação social, a pessoa em situação de rua, mesmo que 

sozinha, seja considerada família. 

Outra indagação que pode surgir, a partir da leitura do Decreto nº 

17.150/2019/BH, se refere ao fato de que não há menção expressa à pessoa em 

situação de rua como público elegível, mas apenas às famílias em situação de 



 

 

110 

vulnerabilidade ou risco social, como visto no art. 4º daquele dispositivo. A respeito 

desta definição de vulnerabilidade ou risco social, faz-se imprescindível mencionar as 

definições trazidas pela Resolução LII/2018/CMH-BH (art 1º, XV):  

XV – Vulnerabilidade e/ou risco social: famílias ou indivíduos expostos a 

situações de privação extrema de renda e/ou de seus direitos individuais ou 

sociais, impactando suas capacidades de gerar, de forma autônoma, seu 

bem-estar físico, familiar e social, incluindo, entre outros, população em 

situação de rua, mulheres vítimas de violência doméstica e/ou familiar, 

indivíduos vítimas de discriminação de gênero, raça ou cor, ou famílias com 

menores de idade expostos a situações de pobreza extrema e/ou violência; 

 

Assim, a Política Municipal de Habitação deixa claro que aquela população se 

encaixa no conceito de vulnerabilidade ou risco social, o que a torna parte do público 

elegível descrito no inciso III do art. 4º do Decreto nº 17.150/2019/BH. Ou seja, o 

dispositivo permite que a população em situação de rua preencha um dos requisitos 

formais. 

Também pode-se questionar se os requisitos do art. 3º do Decreto nº 

17.150/2019/BH, em especial o de renda mínima, não seriam barreiras materiais ao 

acesso das pessoas em situação de rua ao Programa. Aparentemente, os incisos I, II, IV 

e V são alcançáveis por esta população, mas o inciso III exige uma renda per capita de 

pelo menos 25% do salário-mínimo, o que já é impeditivo para pelo menos 92,88% 

deste público-alvo em Belo Horizonte, visto que esta fração tem uma renda individual 

de até R$ 89,00, conforme já exposto. Da mesma forma, constituiria impeditivo a 

exigência de renda familiar de um salário-mínimo, prevista no mesmo inciso, visto que 

os dados do Cadastro Único (2021) apontam apenas 35 famílias em situação de rua 

com tal renda na capital mineira. 

Entretanto, o Programa se preocupou com a situação das famílias que não 

conseguem cumprir o requisito de renda mínima, visto que o §3º do art. 3º (Decreto nº 

17.150/2019/BH) dispõe que os critérios do inciso III poderá ser excepcionado para 

famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, conforme disposto no art. 10 – 

cuja redação prevê que famílias em situação de vulnerabilidade ou risco social, onde se 

encaixam as pessoas em situação de rua, serão submetidas a critérios diferenciados, 

inclusive de renda. Ainda que prevista a referida exceção se constitua uma brecha 

jurídica, torna-se necessário que a Companhia Urbanizadora e de Habitação de Belo 
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Horizonte (URBEL) e o Conselho Municipal de Habitação se manifestem de modo claro 

e inequívoco acerca da não aplicação do critério de renda para a população em 

situação de rua, sob pena de excluir a quase totalidade desse público do Programa de 

Locação Social em Belo Horizonte. 

Outro elemento dificultador reside no art. 5º do Decreto nº 17.150/2019/BH, 

que determina que “(...) deverá ser considerada a capacidade dos indicados de 

cumprir, de modo autônomo, as obrigações financeiras e contratuais relativas ao 

programa, conforme critérios definidos em comunicado oficial do órgão gestor”.  

Deve-se refletir sobre quais as consequências de uma família atender às 

condições formais dos arts. 3º e 4º do Decreto nº 17.150/2019/BH, mas não possuir a 

capacidade econômica exigida. Pensa-se, por exemplo, no caso de uma família 

composta por quatro pessoas, com renda total de um salário-mínimo e renda per 

capita de 25%, além de cumprir os demais requisitos cumulativos. Se, por diversas 

razões, esta família não puder comprometer ainda mais esta escassa renda, ela não 

poderá suportar financeiramente novos ônus. Pela redação do art. 5º (Decreto nº 

17.150/2019/BH) parece inconclusivo sobre o que acontece quando falta à família tal 

capacidade financeira: seria ela excluída do programa, em vez de incluída? Ou existiria 

a possibilidade de o Programa custear totalmente os gastos da família com a locação 

da moradia? 

Uma resposta sobre a melhor interpretação do art. 5º parece surgir quando se 

analisa o art. 22 do Programa (Decreto nº 17.150/2019/BH): 

Art. 22 – As famílias beneficiárias do programa receberão subsídio mensal 

destinado ao pagamento da locação, respeitados os limites estabelecidos no 

Capítulo VI.  

§ 1º – O valor do subsídio ao locatário será calculado de forma que o 

comprometimento de renda não ultrapasse 30% (trinta por cento) da renda 

familiar mensal, observando, ainda, o disposto no inciso III do art. 3º.  

§ 2º – O comprometimento da renda será de 15% (quinze por cento) quando 

a renda per capita for inferior a meio salário mínimo e de 30% (trinta por 

cento) quando superar três salários mínimos.  

§ 3º – Para outros valores de renda per capita, o comprometimento da 

renda será calculado aplicando a fórmula CR = 15 + (Rpc x 5), em que:  

I – CR = Comprometimento de Renda;  

II – Rpc = Renda per capita (em salários mínimos).  

§ 4º – O subsídio ao locatário será calculado subtraindo-se o valor do 

comprometimento de renda da família do valor de locação do imóvel, 

definido no Capítulo VI.  
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§ 5º – Havendo dois ou mais imóveis passíveis de aprovação a uma mesma 

família, o subsídio será calculado tomando-se como referência o menor 

valor de locação, independentemente da escolha da família. 

 

O modelo de auxílio dado pelo Programa fica evidente no §4º do art. 22: trata-

se de um subsídio cujo objetivo não é custear todo o gasto com a locação, mas apenas 

limitar as despesas da família com o aluguel a um certo nível de comprometimento de 

renda. Assim, conclui-se que não há possibilidade, em regra, de o Programa custear 

totalmente os gastos da família com a locação, e, portanto, o art. 5º do Decreto nº 

17.150/2019/BH se trata de mais um critério de acesso ao Programa, para além dos 

art. 3º e 4º, pois a família deve arcar com uma fração dos custos da locação, a ser 

determinada pela sua renda per capita. 

Retorna-se, então, à situação hipotética da família que se enquadra no art. 3° e 

4º, mas não se enquadra no art. 5º (Decreto nº 17.150/2019/BH). A menor parcela de 

renda a ser comprometida, conforme o parágrafo 2º do art. 22, é de 15%. Se a família 

não puder suportar esse ônus, presume-se que ela estará excluída do benefício, já que 

não cumprirá o requisito de capacidade econômica.  

Faz-se necessário questionar se este raciocínio se aplica à exceção do critério 

de renda mínima, insculpida no §3º do art. 3º do Decreto nº 17.150/2019/BH. 

Entende-se que tal dispositivo permite que famílias vulneráveis possam ser 

dispensadas de renda mínima, mas não fica claro se a exceção afasta a necessidade de 

capacidade econômica. Porém, antes de se chegar a alguma conclusão, é preciso 

retornar às partes finais do art. 5º e do art. 10º, os quais dispõem:  

Art. 5º – Para inclusão de famílias no programa, deverá ser considerada a 

capacidade dos indicados de cumprir, de modo autônomo, as obrigações 

financeiras e contratuais relativas ao programa, conforme critérios 

definidos em comunicado oficial do órgão gestor.  

(...) 

Art. 10 – Para o público elegível do inciso III do art. 4º (famílias em situação 

de vulnerabilidade ou risco social, conforme laudo técnico social) serão 

utilizados os critérios de priorização, de pontuação e renda definidos pelos 

órgãos responsáveis pelas Políticas Sociais e pela Política Municipal de 

Habitação (grifos nossos). 

 

A redação indica que estes critérios serão definidos em atos exteriores ao 

Decreto nº 17.150/2019/BH, de forma que se pode cogitar que o Poder Público pode 

vir a dispensar tanto a capacidade econômica quanto a renda mínima das famílias em 
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situação de vulnerabilidade, tendo em vista o acesso excepcional desta parcela 

beneficiária à locação social. Se tais requisitos formais forem afastados, em favor das 

pessoas em situação de rua, é possível que esta população tenha acesso ao Programa, 

pois poderia preencher, de fato, os demais requisitos dos arts. 3º e 4º. 

Entretanto, até o momento todo este esforço interpretativo não encontra 

respaldo na realidade, visto que nenhum comunicado oficial foi encontrado nos sítios 

virtuais vinculados ao poder público de Belo Horizonte, apesar da vigência de mais de 

dois anos do Programa de Locação Social, o que indica que não houve esforço para 

desenvolver critérios diferenciados para as famílias em situação de vulnerabilidade ou 

risco social, pelo menos não de forma pública e acessível.  

Assim, apesar de formalmente ser possível excepcionar os critérios de renda e 

de capacidade econômica, a ideia não se refletiu na prática, o que constitui barreira 

material ao acesso das famílias em situação de rua ao benefício da locação social. 

Conforme já assinalado, esta população, além de quase totalmente privada de renda, 

não possui fontes de recursos estáveis e seguras, o que torna impensável a ideia de 

cumprir o requisito da capacidade econômica. 

Para além da previsão legal e da compreensão dos critérios normativos, o 

acesso ao Programa depende, também e sobretudo, do acesso à informação e, em 

relação a esse ponto, o que se tem é que não é um programa de conhecimento amplo 

e geral, pois, foi perguntado a algumas pessoas envolvidas na luta por moradia para a 

população em situação de rua e população de baixa renda e elas informaram 

desconhecer a existência de que alguma pessoa em situação de rua tenha sido 

beneficiária do Programa. Foi perguntado, também, a algumas pessoas em situação de 

rua que ficam na região central da capital se elas já ouviram falar de locação social e a 

resposta foi negativa. 

Para confirmar essa realidade, foram feitos diversos contatos, via email, com a 

Prefeitura de Belo Horizonte, que apresentou respostas insuficientes, encaminhando a 

demanda para outros setores, de forma que não foi possível obter dados oficiais de 

quantas pessoas em situação de rua são beneficiárias do Programa. Além disso, um 

dos entrevistados, que havia iniciado os trâmites para acessar a locação social, relatou 

que enviou toda a documentação necessária ao órgão gestor do Programa, mas que 
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não obteve retorno para seguir com o procedimento, apesar de reiteradas tentativas 

de comunicação. 

 

6. Considerações finais 

As recentes normativas de Belo Horizonte ampliaram as possibilidades de 

acesso à moradia à população com vulnerabilidade socioeconômica mas a rigidez dos 

seus critérios e a ausência de regulamentações mostram que os objetivos legais 

podem não ser alcançados.   

A falta de acesso ocorre pelos impedimentos materiais de ingresso no 

programa, visto que a quase totalidade das pessoas em situação de rua não é capaz de 

preencher dois requisitos do Programa de Locação Social: atingir um certo patamar de 

renda per capita mínima e possuir capacidade econômica para custear, pelo menos, 

15% do valor da locação. Da mesma forma, constitui-se também como impeditivo a 

falta de conhecimento, por parte da população em situação de rua, de que há 

possibilidade formal de acesso à moradia por meio daquela política pública. 

Destaca-se, novamente, que o Decreto nº 17.150/2019/BH possui mecanismos 

que seriam capazes de mitigar tais exigências em favor das pessoas em situação de 

rua, mas foi constatado que o poder público de Belo Horizonte não utilizou a 

prerrogativa dada por aquele diploma jurídico, pois não elaborou critérios especiais 

que tornassem possível o acesso daquela população ao direito à moradia por meio da 

locação social. 

Apesar do compromisso institucional de que trata o Decreto nº 

16.730/2017/BH, não se identificou que haja alguma pessoa em situação de rua que 

tenha garantido o direito à moradia por meio do Programa de Locação em Belo 

Horizonte.  
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"ALÉM DE INCONTÁVEIS, AINDA QUEREM MORADIA?" NECROPOLÍTICA,  

OCUPAÇÕES URBANAS E ECONOMIA DO CONHECIMENTO COM  

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA EM BELO HORIZONTE, MG 

 

 

Wellington Migliari53 

André Luiz Freitas Dias54 

 

 

1. Como ousam essas pessoas em situação de rua a lutar por moradia e ocupar 

espaços ociosos nas cidades? 

Como se não bastasse toda a histórica reivindicação das pessoas em situação 

de rua pela inclusão no Censo do IBGE e em outras bases de dados de referência para a 

implantação de políticas públicas, como o Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico), o Movimento Nacional da População em Situação de Rua 

e seus parceiros, em consonância com iniciativas e movimentos internacionais de 

defesa dos direitos desta população, ainda tem a audácia de lutar por moradia nas 

cidades, colocando em risco e ameaça o consagrado instituto da propriedade privada e 

demais privilégios herdados pela elite branca, machista, racista e patrimonialista do 

nosso país. 

A população em situação de rua, em sua maioria composta por pessoas negras 

(70% na média nacional), não poderia se conformar com a abolição da alcunhada “Lei 

Áurea”, nomeada assim pela elite branca no país, mesmo com a destruição de parcela 

significativa dos documentos oficiais sobre o secular e irreparável crime da escravidão, 

como determinado por Rui Barbosa em 1890? Como ousam ocupar, ou melhor, na 

linguagem de dominação branca, invadir espaços ociosos, públicos e privados, que 

tantos rendimentos futuros podem gerar para uma parcela mínima e seletiva das 

 
53 Doutor em Direito e Ciência Política, Facultat de Dret, Universitat de Barcelona. Pesquisador-
extensionista do Programa Transdisciplinar Polos de Cidadania, Universidade Federal de Minas Gerais. 
Membro do Institut de Recerca TranJus, Universitat de Barcelona. 
54 Doutor em Ciências, área de concentração Saúde Coletiva, pela Instituto de Pesquisa René Rachou 
(FIOCRUZ Minas), Professor da Universidade Federal de Minas Gerais, Pesquisador-extensionista e 
Membro da Coordenação do Programa Transdisciplinar Polos de Cidadania da UFMG. 
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sociedades, principalmente a mineira e belorizontina, que tanto zelam por suas 

tradições   

 

2. Ocupações, construção e Economia do Conhecimento 

Atualmente, nas estatísticas oficiais do Ministério Público de Minas Gerais 

(MPMG), há 28 pontos de ocupações na cidade de Belo Horizonte com a participação 

de pessoas em situação de rua. Elas se distribuem a partir dos bairros centrais e se 

dispersam em seu entorno. A maior concentração delas se dá na parte central e 

sudoeste da capital mineira.  

O Mapa 1 georreferencia essas informações e nos permite algumas 

considerações sobre a situação de pobreza generalizada no município. Primeiramente, 

para os estudos dos conflitos urbanos, os movimentos reivindicatórios nos indicam por 

meio de suas agendas que partes do território local poderiam gerar habitações 

permanentes dado o aumento sistemático das pessoas tanto em situação de pobreza 

quanto vivendo nas ruas.  

Imóveis que descumprem a sua função social concentram renda e impedem o 

poder público de fazer projeções na área da habitação, uma vez que o usufruto da 

propriedade se submete à lógica dos maiores preços de mercado ou à famosa 

especulação imobiliária.  

Outro ponto é o aumento histórico da pobreza entre os grupos sociais 

vulneráveis, com renda deprimida e, por isso, reduzido acesso à moradia. Ao 

contextualizarmos o Mapa 1 com as informações trazidas pelo Gráfico 1, sobre o 

crescimento de famílias com renda zero em Belo Horizonte, não é muito difícil de 

entender que as estatísticas da população em situação de rua acompanham as da 

pobreza. Dessa forma, trata-se de conflitos territoriais urbanos cuja causa deriva de 

questões estruturais.  

No Gráfico 1, observamos que há uma correlação entre o número de famílias 

em situação de rua e aquelas com renda zero. Entre abril de 2015 e dezembro de 2017, 

vemos por meio das amostras representando os dois grupos que a quantidade de 

núcleos familiares sem condições de morar aumentou ao mesmo tempo em que mais 

famílias se encontram sem nenhuma renda.  
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Os dados representados em cor cinza foram calculados com base no 

crescimento mensal de famílias em situação de rua e com renda zero. Trata-se, 

portanto, de uma estimativa para a cidade de Belo Horizonte que projeta quase 30 mil 

famílias sem um lugar para morar e cerca de 40 mil famílias com renda zero até 2030. 

Para o período de maio a setembro de 2020, foi possível encontrar dados amostrais 

sobre o número de famílias vivendo nas ruas, mas nenhum dado disponível sobre 

aquelas com renda zero nesse intervalo de meses.       

 

Mapa 1. Ocupações em Belo Horizonte, que contam com a população em situação de 

rua, 2021. 
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Fonte: MPMG. Elaborado por Migliari, W. (2021) 

 

 

Das 28 ocupações, 4 possuem histórico de reintegração de posse. São elas: 

Tamoios (1) com 20 famílias, Professor Fábio Alves (13) com 800 famílias, Vila Chácara 

(26) com 14 famílias e Afonso Pena (20) com 4 pessoas55. Três desses mandados foram 

suspensos pela justiça em razão da pandemia, conforme a Lei 14.216/21 com validade 

até 31 de dezembro de 2021; um aguarda a via recursal de agravo de instrumento; e 

em apenas um efetivou-se a reintegração de posse56. 

 
55 Os números entre parênteses indicam os pontos encontrados no Mapa 1. Os imóveis onde se 
encontram ou se encontravam as Ocupações Tamoios e Professor Fábio Alves pertencem a proprietários 
privados. Quanto aos outros bens com ordem de despejo ou com reintegração suspendida 
temporariamente, não foram encontradas informações. 
56 Em junho de 2021, o Ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal determinou a 
suspensão de despejos por seis meses no Brasil por razão do contexto pandêmico e de saúde pública em 
que passa o país. A decisão filia o direito à moradia a outro preceito fundamental que é o direito à 
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Gráfico 1. Dados amostrais sobre famílias em situação de rua e renda zero em Belo Horizonte e 

estimativas. 

 
 

 
saúde. A ação de Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 828) teve como 
requerente o Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). 
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Todas as outras 23 ocupações são objetos de negociação entre os afetados, 

justiça e poder público, havendo em alguns casos eventuais realocações em hotéis ou 

algum tipo de auxílio-moradia.57 Quase a totalidade desses imóveis habitados de forma 

provisória pertencem a municípios, estados ou União.  

Segundo dados da Fundação João Pinheiro, 158.396 é o número estimado do 

déficit habitacional para a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Esse cálculo 

corresponde ao ano de 2015 e é o mais recente encontrado. O percentual da demanda 

em relação ao total de domicílios particulares permanentes ou improvisados é de 

9,2%. (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 2018, p. 33)58. 

Não é novidade que os ocupantes dessas propriedades possuem perfis de baixa 

renda. São indivíduos afetados por questões estruturais como desemprego, trabalho 

informal e famílias chefiadas muitas vezes por mulheres. Também é comum encontrar 

na realidade desse grupo vulnerável muitos que declaram ter renda zero.  

Hoje, no município, 10.337 famílias se encontram em tal situação em Belo 

Horizonte. Estão representados ainda nesses estratos aqueles que recebem repasse do 

Bolsa Família. Atualmente, 74.553 famílias contam com o programa de transferência 

de renda para sobreviver na capital belo-horizontina (CECAD, 2021a, 2021b).  

O recrudescimento das ocupações com o objetivo de efetivação de direitos, 

entre eles o de morar, provém de questões estruturais relacionadas com o déficit 

habitacional e o planejamento histórico do deixar morrer nas cidades brasileiras. Ainda 

que certamente desatualizadas para o ano de 2021, as estatísticas do Censo de 2010 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontaram 65.545 propriedades 

sem residentes em Belo Horizonte. Apenas para facilitar as contas, se esses bens 

desocupados tivessem um destino para fins de moradia social, o déficit cairia para 100 

mil moradias com base no dado de 2019 sobre o déficit habitacional de 160 mil 

unidades.  

Uma política pública de moradia de 20 mil unidades por ano supriria o déficit 

em 5 anos. A preços atuais, a projeção de investimento total seria de algo em torno de 
 

57 Há casos de reintegração de posse que não encontramos nas estatísticas do Ministério Público de 
Minas Gerais. A Ocupação Anyky Lima, por exemplo, bem privado tombado pelo patrimônio histórico, e 
a Ocupação Vila Fazendinha em área pública.  
58 Para essa pesquisa, a Fundação João Pinheiro utilizou dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 



 

 

123 

10 bilhões de reais. Em março de 2019, o preço do metro quadrado cobrado pelo setor 

da construção na cidade ficou em torno de R$ 1.400,00. Se considerarmos 100 mil o 

custo de cada unidade, com média de 72 metros quadrados cada uma, chegaremos à 

cifra acima mencionada.59 Contudo, é esse tipo de raciocínio que nos aproxima ainda 

mais da política de morte, porque, em sua base, está o pressuposto da exclusão 

planejada com a perda de vidas.   

A Lei de Diretrizes Orçamentárias No. 11.308 de 09 de setembro de 2021, 

aprovada na Câmara Legislativa de Belo Horizonte, prevê que a prefeitura terá à sua 

disposição 15.3 bilhões para 2022. O Art. 2, inciso V, Área de Resultado Habitação, 

Urbanização, Regulação e Ambiente Urbano, na alínea “a”, determina que o executivo 

municipal cumpra uma “política habitacional de interesse social, assegurando à 

população de baixa renda e, em especial, aos moradores de vilas e favelas e de outras 

áreas e zonas de interesse social, a moradia digna [...]” (PREFEITURA DE BELO 

HORIZONTE, 2021). 

O mesmo dispositivo legal, alínea “g”, indica que deverá atuar para a “garantia 

do acesso a unidades habitacionais para famílias desabrigadas atendidas pelos 

programas bolsa moradia, locação social e auxílio habitacional”. Já a alínea “q” permite 

a “celebração de convênios urbanísticos de interesse social, viabilizando a produção de 

Habitação de Interesse Social - HIS, preferencialmente em Áreas Especiais de Interesse 

Social-1 - Aeis-1 - ou utilizando os parâmetros urbanísticos mínimos de Aeis-1”; bem 

como na alínea “aa”, a “articulação com a política habitacional, no sentido de buscar a 

promoção do projeto Moradia Primeiro para a população em situação de rua em Belo 

Horizonte” (PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 2021). 

A cifra de investimentos para essas políticas habitacionais, além de saúde, 

educação, transporte, cultura etc. é de aproximadamente 754 milhões, isto é, 4.9% do 

total de 15.3 bilhões.60 É praticamente impossível imaginar que essa previsão será 

 
59 Os custos estimados para março de 2019 são do Sinduscon-MG. O solo a ser utilizado neste cálculo 
hipotético viria do estoque de terras públicas do município de Belo Horizonte, região metropolitana, 
portanto, Estado de Minas Gerais, e União. A forma jurídica de alienação de terras públicas seria por 
meio das zonas especiais de interesse social previstas no Estatuto da Cidade sob o princípio 
constitucional da função social da propriedade e funções sociais da cidade e da propriedade urbana.    
60 Esse percentual de investimentos reflete, sobretudo, a conjuntura política de 2022, isto é, ano de 
eleições para os Estados e Presidência da República. O atual chefe do executivo de Belo Horizonte, 
Alexandre Kalil (PSD), ao que tudo indica, disputará o Governo do Estado de Minas Gerais. Os números 
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capaz de levar uma política séria de habitação adiante de acordo com o rascunho de 

investimentos necessários apresentados no parágrafo anterior sobre o déficit 

habitacional em Belo Horizonte. 

Uma das alternativas para esse desafio oceânico e aparentemente turvo está 

na Economia do Conhecimento. Ela pressupõe uma diversificação no modo de 

execução de políticas públicas em que a ênfase não recai somente em contratações ou 

licitações entre o poder público e a iniciativa privada.  

Além disso, a Economia do Conhecimento prevê uma transformação em termos 

produtivos na qual reside uma mudança radical na esfera de valores culturais, políticos 

e educacionais O objetivo da Economia do Conhecimento é a solução de problemas 

produtivos com ampliação democrática da oferta de serviços (UNGER, 2019).  

O desafio que essa abordagem teórica nos propõe é justamente o aumento da 

produtividade com novas técnicas e inovação tecnológica com distribuição progressiva 

da riqueza. Talvez, na economia política, esse pareça ser um tópico superado, embora 

exista uma diferença que tentaremos expor aqui.  

Diferente da percepção tanto liberal quanto marxista, embora estranhe um 

pouco essa aproximação de dois polos tão opostos ideologicamente, há um elemento 

novo nas realidades metropolitanas que nem uma corrente nem outra, por razões 

obviamente históricas, puderam vislumbrar. Embora não pareça, mas a lógica de 

funcionamento das economias das conurbações urbanas é centralmente local. Quanto 

maior o território conurbado, maior será a distribuição de polos produtivos e, 

consequentemente, maior o acesso ao uso do solo pelos mais pobres.  

Enquanto é comum na economia política clássica ou mesmo na neoliberal 

entender a relação das trocas materiais envolvendo taxa de lucro, inflação, juros, 

retorno de capital e nível de salários para explicar a riqueza entre as nações gerada 

pelas exportações, a Economia do Conhecimento se atenta à integração dos arranjos 

produtivos locais e vizinhos com a finalidade de distribuir riqueza e fomentar 

oportunidades de trabalho. Vejamos um exemplo prático de como a Economia do 

Conhecimento pode ser aplicada.  

 
foram extraídos da Tabela 7.1 da Lei de Diretrizes Orçamentárias No. 11.308 de 09 de setembro de 
2021. O documento não possui numeração de páginas.  
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Imaginemos que exista uma divisão de tarefas e empreendimentos que 

envolvam tanto a iniciativa pública quanto a privada entre os 34 municípios da região 

metropolitana de Belo Horizonte para a construção de 100 mil moradias. Em Ribeirão 

das Neves, já existe um polo produtor de blocos cerâmicos de alta qualidade e 

recursos vidreiros. Em Contagem, há produção de vergalhões e ferragens com insumos 

abundantes disponíveis. Em vários pontos de diferentes municípios ao redor da capital 

mineira, ocorre a extração da argila para a produção de areia utilizada na construção. 

Além disso, são multivariados os recursos minerais com alto potencial para as 

indústrias extrativas voltadas a economias circulares no setor da construção civil 

(VICTORIA, 2018a, 2018b).  

As técnicas de produção de hortifrutis urbanos, de hidro ou aquaponia, por 

exemplo, já existem em muitos experimentos urbanos de sucesso e podem coexistir 

com a realidade metropolitana de Belo Horizonte. Pequenos arranjos produtivos de 

placas solares, cadeia de produção de polímeros para tubulações e encapamento de 

fios, linhas de montagem de pequenas máquinas de corte, perfuração e demais 

instrumentos utilizados na construção de moradias, embora mais complexos, podem 

ser perfeitamente expandidos, gerados ou articulados entre os municípios da região 

metropolitana de Belo Horizonte. Para tanto, segundo a Economia do Conhecimento, 

essa cadeia de produção pode ser alimentada por institutos de pesquisa e 

universidades bem como prefeituras que priorizem a participação de pequenas e 

médias empresas nesses novos experimentos61.  

É importante salientar, todavia, que, para a Economia do Conhecimento, o 

maior e mais importante agente na revolução produtiva é a força de trabalho que se 

encontra desempregada, destituída e vulnerável. Nesse sentido, a finalidade de 

qualquer política pública para a habitação não é construir moradias de alta qualidade 

 
61 Quando mencionamos experimentos urbanos no setor da construção civil, nos referimos ao estudo de 
técnicas produtivas, horas dedicadas ao treinamento da força de trabalho e aos conhecimentos 
necessários para o uso de novos materiais em oficinas, laboratórios e hackerspaces. Essa lógica de 
produção significa “perda” de tempo no curto prazo, pois as energias dos trabalhadores estarão 
distribuídas para além da execução de projetos e canteiros de obras. Contudo, a participação criativa e 
inovadora da força de trabalho gera ganhos em escala nos médio e longo prazos com maior qualificação 
criativa da mão-de-obra. Na economia do conhecimento, essa é uma estratégia para o aumento da 
produtividade e queda dos custos marginais, já que novas técnicas e saberes promovem a elevação da 
quantidade e da qualidade dos produtos e serviços em cada unidade acrescentada.    



 

 

126 

em si, mas de formação de um capital cultural e laboral com ganhos distributivos 

baseados nas trocas socioeconômicas.  

Para mencionar alguns, entre tantos outros atores importantes desse processo, 

estão pedreiros, ajudantes, mestre de obras, jardineiros, encanadores, eletricistas, 

motoristas, profissionais técnicos e pessoal administrativo que podem disponibilizar às 

prefeituras, sob coordenação da Região Metropolitana de Belo Horizonte, seus 

conhecimentos daquilo que poderiam colaborar. Mostram ainda o que ficou aquém do 

esperado em cada uma de suas funções em diferentes etapas de sua experiência no 

mundo do trabalho.  

Ativistas de ocupações, pesquisadores de temas urbanos, arquitetos, 

paisagistas, urbanistas, contadores, especialistas em logística e transportes 

metropolitanos, bem como cientistas sociais, politólogos, historiadores, psicólogos, 

juristas, filósofos entre outros poderiam contribuir com os debates acerca dos 

conflitos, dissensos e disputas, incluindo os desafios encontrados com o uso da 

linguagem técnica62, que também entendemos ser política.  

Esses profissionais também possuem a tarefa de realizar pesquisas de opinião 

por meio de métodos quanti-qualitativos para que as pessoas e comunidades sejam 

consultadas e estudadas no que se refere aos seus valores e expectativas. Essa faceta 

de trocas envolvendo a participação das pessoas e comunidades aumenta a atuação 

política e de transformação em torno de políticas públicas que combatam a pobreza e 

a concentração de renda.  

É importante ressaltar ainda que um dos princípios básicos da Economia do 

Conhecimento é a redução da dependência externa nas transações comerciais, 

econômicas e financeiras locais. O estudo das cadeias produtivas, dos métodos da 

engenharia reversa e da transferência de tecnologias vindos de fora, cujo escopo seja a 

criação de um setor da construção metropolitano autônomo no médio e longo prazo, 

são determinantes.  

Por importação de saberes, não nos referimos apenas a nações estrangeiras, 

mas, sobretudo, a municípios e estados brasileiros economicamente maiores e com 

 
62 Nesse contexto, a linguagem deve ser pensada enquanto elemento indispensável para a resolução e 
mediação de conflitos. Isso inclui tanto o entendimento de questões técnicas bem como manual de uso 
de bens importados quanto documentos legais versados em línguas estrangeiras. 
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informações ou dados acumulados. Conforme a Economia do Conhecimento, as 

políticas públicas devem ser concebidas como investimentos experimentais que, sem 

deixar de entregar serviços e bens, contribuem para a formação de pessoas e das 

comunidades durante seus processos de execução, diminuem custos marginais por 

meio de compras governamentais e oferecem alternativas à cidadania no que diz 

respeito ao controle do planejamento socioeconômico por meio de novos valores.   

  

3. Necroeconomia e orçamento 

Segundo Mbembe (2003), a política de deixar morrer ou da Necropolítica se 

resume ao fato de que os Estados nacionais não mais precisam de guerras, 

calamidades, perseguição a grupos étnicos etc. para promover a mortandade de modo 

deliberado. Basta que eles, sob o silêncio justificado ou motivado, decidam, por 

exemplo, supostamente amparados pelo princípio da legalidade ou do poder 

discricionário63.  

Em uma sociedade em que operam as formas necroeconômicas de 

subsistência, há quase sempre a escusa de ser o poder executivo incapaz de 

administrar todas as demandas de seus cidadãos, uma vez que a execução de projetos 

e orçamento ocorre em um ambiente combativo politicamente, elevada competição 

econômica e embaraçoso do ponto de vista jurídico.  

Entretanto, o que está por trás dessa lógica de inércia e alocação deprimida de 

recursos públicos é o planejamento sobre a escassez e a definição de prioridades, que 

deveriam ter como referência, dentre outros documentos, a Constituição Federal de 

1988. No Gráfico 1, tivemos acesso a dados sobre a população em situação de rua e 

renda zero. Famílias que, claramente, perderam por inúmeros motivos, entre eles os 

estruturais, sua condição de morar. Mas sabemos que o empobrecimento em contexto 

urbano é o grande produtor de pessoas sem um teto.  

Pelo menos esse é um dos argumentos da Resolução A/HRC/4343 aprovada 

pelo Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas em dezembro de 2019. O 

 
63 O silêncio administrativo se caracteriza pela não manifestação da administração pública ante uma 
petição de um administrado. Entretanto, são raríssimos os casos em que, na administração pública, o 
agente mandatário ou funcionário permanente ou de confiança não esteja obrigado a atuar. 
Consideremos, como exemplo, a questão da população em situação de rua, a falta de dados e a inércia 
da Prefeitura de Belo Horizonte sobre o tema.  
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relatório Guidelines for the Implementation of the Right to Adequate Housing, 

conduzido pela relatora especial Leilani Farha e representativo sobre a pauperização 

urbana em inúmeras cidades do mundo, aponta a desigualdade urbana, a pobreza e o 

aumento explosivo do endividamento das famílias como algumas das causas para a 

perda de acesso à moradia.  

No documento, ainda encontramos recomendações explícitas de que os 

Estados devem parar as ordens de despejo, especialmente, quando elas envolverem 

populações com alta vulnerabilidade socioeconômica. Lembramos que, diferente de 

outras nações, o Brasil tem em seu dispositivo constitucional o poder de limitar o 

direito absoluto da propriedade privada, por meio de sua função social no Art. 5, inciso 

XXIII, da Constituição Federal de 1988 além do Art. 170, sobre ordem econômica, 

inciso III.  

O Estatuto da Cidade, Art. 2, caput, afirma que a política urbana do país deve 

ter como objetivo orientador o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e 

da propriedade urbana por meio da: “retenção especulativa de imóvel urbano, que 

resulte na sua subutilização ou não utilização”. É exatamente a propriedade urbana 

subutilizada um dos principais fatores que põe em risco o projeto de vida de milhares 

de pessoas e estruturante da Necroeconomia. 

Segundo vimos, os programas anunciados na Lei de Diretrizes Orçamentárias 

No. 11.308 de 09 de setembro de 2021 têm como destino às populações de baixa 

renda, famílias desabrigadas e população em situação de rua. Ora, sabemos que o 

número de famílias com renda zero e o aumento da pobreza, por questões 

conjunturais como desemprego e perda real do valor dos salários corroídos pela 

inflação em todo território brasileiro, cresceram vertiginosamente, sobretudo, desde 

maio de 2020 (LAMEIRAS, 2021, p. 2).  

Portanto, é pouco provável que as famílias em ocupações ou mesmo pessoas 

em situação de rua com renda zero terão qualquer oportunidade de acessar os 

programas de habitação popular. O outro ponto é que, se a busca por crédito 

aumentar, no contexto de instabilidade financeira em que se encontram esses 

excluídos, existirá um achatamento consecutivo da demanda.  

A consequência dessa falta de adesão de pessoas impossibilitadas de pagar 

prestações por motivos estruturais desestimula ainda mais os repasses de verbas para 
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o setor da habitação advindos do Governo Federal e do Estado de Minas Gerais. Essa 

baixa energização das políticas públicas é o cenário do qual falamos em que se instaura 

a morte administrada, pois não permite a entrada dos pobres nem no mercado dos 

aluguéis inflacionados tampouco nos programas de financiamento da casa própria     

Não é apenas o baixo investimento em políticas habitacionais que empurra os 

mais vulneráveis socioeconomicamente para a morte. O flagelo das pandemias, 

especialmente a mais recente causada pela SARS-CoV-2, também expõe modelos 

seletivos de vidas na história humana (BARRY, 2005). Tomadas de decisões 

deliberadamente letais impõem aos mais pobres e à classe trabalhadora poucas 

chances de sobreviver (HASKAJ, 2018; SHAH, 2017).  

Contudo, das variáveis que promovem a perda de vida dos que menos têm 

direitos, parece ser o tipo de planejamento urbano em Belo Horizonte o maior dos 

entraves. Ele é conservador e concentrador de renda. E isso ocorre pelo fato de 

manter costumes contratualistas e licitatórios na formulação de políticas públicas para 

a habitação com ênfase em lógicas econômicas dependentes. Não que inexista a 

enunciação de canais alternativos do ponto de vista legal, como vemos no Art. 2 da Lei 

de Diretrizes Orçamentárias No. 11.308 da cidade de Belo Horizonte, incisos IV, V e VI, 

respectivamente sobre transportes, planejamento territorial e integração de recursos 

hídricos para a região metropolitana.  

O fato é que o encaminhamento de propostas e ações põe demasiada ênfase 

na articulação legal de projetos futuros sem dizer de que forma produzirá a inclusão de 

pessoas socioeconomicamente vulneráveis na execução do orçamento por meio de 

experimentos cuja finalidade seja a democratização da oferta.  

O Mapa 2 ilustra a distribuição percentual de pessoas em situação de pobreza 

na região metropolitana de Belo Horizonte e o Mapa 3 seu número absoluto (DIAS, 

2021 et al., p. 38-42). Em países como o Brasil e do Sul Global, parte da perda de renda 

tem enorme relação com o acelerado passo dos avanços da ciência assim como a 

obsolescência do capital cultural do já tão precário nível de educação da população 

brasileira economicamente ativa.  

Uma vez que os ciclos tecnológicos são encurtados, a probabilidade de que 

novos materiais apareçam ao passo que o número de pessoas desempregadas tende a 
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aumentar é algo mais comum. Isso envolve tanto o descompasso existente nos níveis 

de conhecimento quanto um novo paradigma do saber-fazer.  

Nos moldes da educação tradicional, a formação de profissionais, técnicos e o 

preparo da força de trabalho exigem tempo e maturação geracional. Para a Economia 

do Conhecimento, não vivemos nesse mundo há quase duas décadas, pois produção 

significa processos inovadores de aprendizado e criação participativa (POWELL; 

SNELLMAN, 2004). Seria compreensível não se atentar a esse ambiente urbano de 

competição e produtividade acelerados caso os investimentos em políticas públicas 

fossem capazes de superar em curto espaço de tempo o cenário tanto do Mapa 2 

quanto do Mapa 3. Não é definitivamente o que se prevê para a região metropolitana 

de Belo Horizonte nos próximos anos. Por isso, é indispensável que as políticas 

habitacionais destinadas à população em situação de rua e a famílias com renda zero 

tenham como prioridade experimentos em que a própria força de trabalho 

empobrecida participe da execução de projetos em contato com experimentos de 

criação e distribuição de renda, respeitando as suas autonomias e protagonismos. 

 

Mapa 2. Distribuição (%) da Pobreza na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Agosto 2021 
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Mapa 3. Total de Indivíduos em Situação de Pobreza na Região Metropolitana de Belo Horizonte, Agosto 

2021 
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4. Considerações finais 

Sem uma política estruturante do ponto de vista metropolitano e da Economia 

do Conhecimento, que entenda a pobreza e a concentração de riqueza como alguns 

dos dispositivos centrais no aumento da população em situação de rua na região, não 

é de se esperar que os investimentos resolvam por si só o agudo problema da 

habitação em Belo Horizonte pelos motivos que expomos na seção anterior. 

Seria imprescindível a imediata criação de uma Rede Metropolitana de Atenção 

ao fenômeno da população em situação de rua, com princípios norteados na Economia 

do Conhecimento e no enfrentamento sistemático, na superação e na reparação do 

Racismo Estrutural e outros sistemas de opressão, dominação e discriminação, tendo 

em vista a necessária e urgente tarefa de elaboração, implantação, monitoramento e 

avaliação de uma política estruturante metropolitana de moradia voltada 

especificamente às pessoas e famílias em situação de rua nos municípios. 

Para tanto, entendemos que a constituição de um Centro de Conhecimento e 

Memória da população em situação de rua deveria ser um primeiro e imprescindível 

passo para a construção de tal política estrutural de moradia e efetivação de direitos, 

no qual o resgate histórico e a valorização de iniciativas, projetos e movimentos de 

lutas já realizadas em Belo Horizonte, na sua região metropolitana, em outros Estados 

brasileiros e países latino-americanos e de outros continentes possam dialogar 

amplamente. 

Este Centro de Conhecimento e Memória da população em situação de rua 

seria um espaço para mudanças de perspectivas e de fortalecimento de múltiplos 

modos de existir e (re)existir das pessoas em situação e trajetória de vida nas ruas 

contra políticas de morte estabelecidas por Governos e pelo Mercado, orientados pela 

Necropolítica e pela Necroeconomia. Funcionaria ainda como um espaço (1) de 

desenvolvimento de inovações e tecnologias sociais, estéticas e políticas; (2) de 

amplificação de existências/(re)existências e projetos de vida, individuais e coletivos; 

(3) de redistribuição de afetos; e (4) de fortalecimento de redes de cuidados e atenção 

à população em situação de rua. 
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MACROFILOSOFIA DEI HOGAR, SU FALTA Y LAS NECESIDADES 

HUMANAS64 

 

 

Gonçal Mayos65 

 

 

 

1. Ostras, termitas, el ‘Hombre de Vitruvio’ y la nave Pioner 

Los caracoles y moluscos con concha solo pueden sobrevivir gracias a ese 

caparazón que les es totalmente imprescindible e inseparable. Por eso el caparazón 

forma parte de su cuerpo, de ellos mismos y del ser vivo complejo que son, hasta el 

punto de que sin esa concha no solo mueren, sino que incluso pierden su forma, su 

consistencia corporal y resultan irreconocibles. Por ello nos cuesta identificar por 

ejemplo una ostra si se presenta totalmente separada de sus conchas, al menos una de 

ellas. Entonces no logramos identificar qué puede ser ese ser vivo (pues durante unos 

minutos puede continuar con vida) con cuerpo tan blando como informe. Incluso 

 
64 Una primera versión muy resumida se presentó en castellano el 27-9-2019 (pp.43-48 en el cuaderno 
de resúmenes: https://moradiacidademundo.files.wordpress.com/2019/09/caderno-de-resumos-pt.pdf) 
en el congreso MORADIA/CIDADE/MUNDO HOME/CITY/WORLD del 25 a 28 de Septiembre de 2019 en 
la UFMG de Belo Horizonte, Brasil. Como no pude estar físicamente en mi exposición, esta fue realizada 
por mi doctoranda en la Universitat de Barcelona (en codirección con el profesor André Luiz Freitas Dias 
de la UFMG) Ana Paula Diniz que, por eso, constó como segunda firmanda en el ‘caderno de resumos’. 
65 Professor titular de filosofia da Universitat de Barcelona e coordenador do doutorado Ciudadanía y 
Derechos Humanos, Ética y Política. É diretor dos grupos de pesquisa GIRCHE (Grupo Internacional de 
Investigación Cultura, História e Estado) e OPEN-PHI (Open Network for Postdisciplinarity and 
Macrophilosophy) e consultor de Humanidades da UOC. É membro do Seminário de Filosofia Política da 
UB e do projeto de pesquisa “CONTROL SOCIAL: POLITICA, FILOSOFIA Y NUEVAS CULTURAS” (PGC2018-
101145-B-I00) do Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Dirige as páginas acadêmicas 
http://www.ub.edu/histofilosofia/gmayos/ e http://goncalmayossolsona.blogspot.com/. Entre as 
publicações de Gonçal Mayos destacam os livros: A sociedade do controle?: macrofilosofia do poder no 
neoliberalismo; Turbohumanos; La jaula del tiempo; Homo obsoletus;  Interdisciplinaridade e 
interconstitucionalidade; Macrofilosofia della Globalizzazione e del pensiero unico; Violaciones de 
derechos humanos, poder y estado;  Macrofilosofía de la Modernidad; Postdisciplinariedad y desarrollo 
humano; Hi ha una nova política?; Interrelación filosófico-jurídica multinivel; La sociedad de la 
ignorancia; Hegel. Dialéctica entre conflicto y razón; La Ilustración; Ilustración frente a Romanticismo; 
Entre lògica i empíria. Partindo de pesquisas sobre movimentos e pensadores modernos, Mayos 
pesquisou sobre suas influências e transformações contemporâneas, para compreender os desafios 
humanos atuais. Isso o levou a ampliar suas análises interdisciplinares e acunhar o neologismo 
“macrofilosofia”, definida como a pesquisa dos processos de longa duração que unem transversalmente 
aspectos políticos, sociológicos, filosóficos, epistemológicos..., atendendo aos grandes movimentos 
culturais e às rupturas nas mentalidades sociais. 
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cuando estamos a punto de comerlas, parece que necesitamos de su concha para 

identificarlas.  

Esos moluscos (que conforman uno de los reinos animales más extenso) son 

seres vivos prácticamente inseparables de sus caparazones, que no son otra cosa que 

sus hogares calcáreos. Por eso nos admiran los cangrejos ermitaños que cambian de 

concha y pueden escoger como su casa una lata de cerveza. En eso son como los 

humanos que vamos cambiando de residencias -muchas veces prefabricadas- y 

tenemos una relación instrumental con ellas, aunque inevitablemente siempre 

necesitamos un hogar.  

Pero parece que la analogía irónica termina ahí pues, si bien la imagen de un 

caracol o de una ostra es inseparable de su concha, los humanos más bien nos 

representamos a nosotros mismos separados de nuestros hogares, especialmente 

cuando queremos significar aquello más auténtico que nos hace humanos. Hay dos 

ejemplos especialmente simbólicos y conocidos por todos: el llamado ‘Hombre de 

Vitruvio’ dibujado por Leonardo Da Vinci y la placa de aluminio y oro que lleva la nave 

espacial Pioner en su trayectoria más allá del sistema solar.  

En el primer caso vemos aquella imagen viral como pocas en que un hombre 

desnudo estira los brazos y piernas inscrito dentro de un círculo y un cuadrado. Sin 

duda es la imagen más influyente y usada para presentar la imagen que los humanistas 

promocionaron de nuestra especie. Queremos destacar aquí -que a diferencia de los 

moluscos con concha- el humano se proyecta e imagina en toda su magnificencia sin 

casa e incluso sin vestimentas. El animal más desprotegido según el relato prometeico 

ha alcanzado tales cotas de poder y de seguridad en sí mismo que se presenta y hace 

apología de sí con total desnudez. 

En las placas gemelas de las naves Pioner 10 y Pioner 11, además de otros 

elementos muy interesantes, están grabados dos humanos -en ese caso macho y 

hembra- también desnudos. Tampoco muestran su ‘casa’ ni otras vestimentas, aunque 

sí hay dos referencias claras a la propia nave Pioner y -la más interesante- al tercer 

planeta del sistema solar el cual llamamos Tierra. Así, muy bella y realistamente, se 

sugiere que ese planeta es el verdadero hogar de la especie humana y de todos 

nosotros.  
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Aquí ya hay una consciente referencia a la casa sin la cual no podemos 

sobrevivir y que parece que estamos destruyendo entre todos. Pero, aun así y de 

forma muy orgullosa, la tradición humanista ha prescindido de mostrar o sugerir que 

los humanos necesitan para poder subsistir y desarrollarse como tales de esas 

‘prótesis’ materiales que llamamos: casas, hogares, chozas, edificios, cavernas, 

cápsulas espaciales.  

A pesar de que tales ‘prótesis’ materiales humanas (Sadin, 2017) son 

construidas técnicamente y no por secreciones del propio cuerpo, como las conchas o 

caparazones de los moluscos mencionados, mantienen en ambos casos una muy 

parecida relevancia para el propio buen desarrollo del ser que se cobija en ellos.  

Tal similitud de la humanidad con otras especies que también construyen sus 

casas y hábitats es todavía más evidente con los insectos sociales himenópteros, como 

por ejemplo las termitas. Incluso física y estructuralmente, los termiteros se asemejan 

a los grandes edificios y rascacielos humanos. Podemos apuntar brevemente unas 

significativas similitudes que quizás sorprenderán a algunos: sus construcciones 

multiplican por más de mil el tamaño de cada individuo; definen infinidad de salas 

comunicadas y ventiladas de forma compleja y eficaz; sólo en hogares parecidos, las 

termitas y los humanos pueden desarrollarse plenamente e incluso sobrevivir; sus 

‘casas’ corporeizan arquitectónica y urbanísticamente la naturaleza social de termitas y 

humanos… 

 

2. Orgullo humanista que minimiza la necesidad humana de hogar 

Hemos evidenciado brevemente la minimización paradojal de la naturaleza 

social humana y del vital papel que juega en ella el hogar o casa. Quizás por la 

acrisolada tendencia de la humanidad a distinguirse y distanciarse de otras especies 

animales, ha construido una imagen de sí misma -como si de un dios griego se tratase- 

bajo la forma de un individuo masculino desnudo. Así se diferencia de los moluscos 

que la mayoría seríamos incapaces de identificar sin su concha como a las termitas 

aisladas de su específico termitero.  

Ciertamente son muy habituales las imágenes de humanos caminando por las 

calles o sentados cómodamente en sus casas, pero en cambio, la simbolización de ‘lo 

humano’ en su esencia, grandeza casi divina y ‘glamour’ recurre a imágenes 
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humanistas como las esculturas griegas clásicas, el ‘Hombre de Vitruvio’ y la placa en la 

nave Pioner. Dice mucho del relativo olvido de las esenciales funciones que el hogar 

juega en la humanidad el hecho que ésta se identifique especialmente con el individuo 

aislado, masculino, desnudo… y descontextualizado de su hogar e incluso sociedad.  

Nos parece algo digno de reflexionar porque da una imagen parcial y equívoca 

de la humanidad. Si un extraterrestre se creyera esa representación humana -que les 

es enviada explícitamente como un mensaje de presentación con la Pioner-, nos 

imaginaría yendo permanentemente desnudos, como individuos solitarios o en parejas 

heterosexuales (y ella un poco inclinada pasivamente hacia él, que es quien saluda 

activamente) sin necesitar nada más que nuestra piel. Y nuestra vanidad. Porque todos 

sabemos que las cosas no son en absoluto así.  

La vida humana es muy diferente y esa imagen mítica y simbólica de nosotros 

mismos es tan grandiosa y maravillosa como falsa. Por eso aquí analizaremos la 

relevancia del hogar como condición primaria esencial para la vida y el desarrollo pleno 

de los humanos. Macrofilosóficamente (Mayos, 2021 y 2012), estructuraremos las 

múltiples funciones que el hogar realiza para el pleno desarrollo individual y colectivo 

de los humanos. Además de pensar su esencial relevancia, apuntaremos las patologías 

graves que provoca cuando los humanos carecen de hogar o el que tienen no puede 

ejercer algunas de las necesarias funciones.   

Pues insistimos: el hogar es el ámbito más propio donde se realiza la vida y la 

sociabilidad humana, pues enlaza y tiene una profunda dialéctica con los pueblos y 

ciudades (Dias & Mayos, 2019) ¡incluso la Tierra!, que son también el hogar extendido 

donde la humanidad existe y se desarrolla como tal. La humanidad es imposible e 

impensable esos hogares y, por tanto, trataremos de superar prejuicios como los 

mencionados, pues si son presentes en obras de genios como Leonardo Da Vinci o Carl 

Sagan (quien pensó y diseñó la placa Pioner) y en la magnífica tradición humanista 

¡que no pasará en contextos mucho más banales!  

Todos sabemos que, para la publicidad y gran parte de la vida económica, 

nuestras casa u hogares son simplemente la principal comodidad de la vida humana -

en competencia reñida con el coche o los viajes turísticos- y la más valiosa posesión 

que tendrá jamás la mayoría de la población.  
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Pero ¿un hogar es tan solo comodidad e inversión? O más bien ¿es para los 

humanos nosotros algo mucho más parecido a la concha para la ostra y el termitero 

para las termitas? Evitando esas incómodas comparaciones: ¿el hogar es una 

necesidad tan básica, decisiva y profunda que sin ella la existencia humana no tiene 

sentido como tal? ¿Estamos exagerando cuando hablamos así?  

Pues bien, el sociobiólogo Edward O. Wilson (1980, 2012) define la humanidad 

como una especie que necesita ‘nidos’, casas y hogares tanto y tan complejos como las 

termitas, las hormigas o las abejas. Además, insiste Wilson -uno de los expertos 

mundiales más importantes en esos insectos himenópteros- en que también los 

humanos somos una especie social como ellos.  

Igual como las abejas necesitan vivir y construirse enjambres, las hormigas sus 

hormigueros y las termitas sus termiteros, los humanos necesitamos vivir en pueblos y 

ciudades con casas, calles, talleres, almacenes… y nuestros hogares. Es un tópico 

definir las ciudades o un edificio populoso como enjambres pues tienen mucho en 

común. Aunque también hay significativas diferencias, no es ninguna exageración decir 

que los humanos (como los moluscos y los insectos sociales) solo pueden desarrollar su 

condición y llevar a cabo una vida humana digna si crean un hogar para sí mismos y 

que tienen en la sociedad una especie de necesario hogar colectivo.  

A veces, estas ideas pueden sorprender porque pensamos todavía bajo el 

vanidoso símbolo del ‘Hombre de Vitruvio’, pero el hogar humano no es solo una 

posesión, una inversión, una mercancía o un valor de cambio que se puede comprar o 

no. Para los humanos, la casa es sobre todo condición de posibilidad de su 

supervivencia a la vez biológica, psicológica, cultural y política. Por eso, la vida sin 

hogar nos damnifica en todos esos esenciales niveles del vivir humano.  

Digámoslo claro, el habitáculo es un derecho humano (reconocido como 

fundamental en las constituciones de prácticamente todos los países) porque los 

humanos son muy débiles individualmente y no pueden desarrollar plenamente su 

humanidad ni en soledad ni sin hogares. Necesitan sus específicos caparazones, 

termiteros, casas, ciudades, pólis… y los necesitan ¡mucho más de lo que se atreven a 

confesarlo! 

La casa o moradia es para los humanos la condición de posibilidad del propio 

mundo vital -Lebenswelt- y de cualquier proyecto de vida, los cuales deben incluir los 
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dos ámbitos definidos por los términos griegos pólis (el hogar público, político y 

cultural) y el oikos (el hogar íntimo, privado y familiar). Además del Estado o país, de la 

ciudad o aldea, podemos distinguir también entre la “demeure” -el hogar o llar-, la 

“habitation” que es un habitáculo que va más allá del cuarto, habitación o cambra 

(pero que los incluye, como veremos) y “la maison”, la facenda, el mas, la granja o 

construcciones aún más amplias que hoy incluyen el edificio, el predo o incluso el 

bairro.   

Por eso Emmanuel Levinas en Totalité et infini: Essai sur l’extériorité (2012) 

analiza la dialéctica entre los distintos niveles de recogimiento, intimidad, interioridad 

y extraterritorialidad que necesita la vida humana y que vemos muy bien reflejados 

integradamente en el neologismo actual ‘extimidad’: síntesis de ‘intimidad’ y 

‘exterioridad’. Levinas concluye que el papel primordial de la casa es más condición de 

posibilidad de la vida propiamente humana que no su fin, su meta o su final; pues la 

humanidad solo está plenamente en el mundo, cuando puede retirarse a un dominio y 

hogar propios y privados. 

Y es que la casa -para el molusco humano o la termita humana que somos- es 

condición de vida, de dignidad, de identidad, de empoderamiento y de todo proyecto 

de futuro tanto individual como colectivo. No es de extrañar, pues, que aparezcan 

profundas patologías en los individuos y las sociedades cuando falta el hogar o éste no 

es adecuado en algún aspecto. Vamos a intentar explicar sintéticamente porque 

aparecen graves daños y patologías cuando no son satisfechas las funciones humanas 

vinculadas con el hogar. 

 

3. Macrofilosofía de las necesidades y patologías humanas vinculadas al hogar 

Las importantes patologías que aparecen asociadas sistemáticamente al 

sinhogarismo, homelessness o rualizaçâo confirman la importancia del hogar en la 

especie hipersocial humana. En ella podemos distinguir al menos cuatro grandes 

funciones que el hogar ejerce y permite el desarrollo propiamente humano. 

Nos inspiraremos libremente en la famosa ‘pirámide jerárquica’ de las 

necesidades humanas formulada por el psicólogo norteamericano Abraham H. Maslow 

en sus obras posteriores a A Theory of Human Motivation (1943). Para centrarnos en 

como los distintos niveles de necesidades están vinculados y afectados por la 



 

 

142 

disponibilidad o no de un hogar que los satisfaga, nos basta con una versión 

esquemática de los 5 niveles postulados por Maslow. Aunque siempre hemos tenido 

presentes otras estructuraciones como por ejemplo de Hannah Arendt (1993), Axel 

Honneth (1997) y Len Doyal e Ian Guogh (1994), hemos valorado mucho la claridad de 

Maslow y de gráficos basados en su teoría como el siguiente:66  

 

 
  

Ahora no podemos profundizar en la teoría de Maslow. Por eso solo 

apuntaremos que también, por lo que respecta a la falta de hogar, las necesidades más 

cercanas a la base del gráfico piramidal son más de más imperiosa satisfacción que las 

cercanas a la cúspide. Eso no quiere decir que aquellas sean más ‘necesarias’ para los 

humanos, pero sé que lo son por lo que respecta la supervivencia a corto y medio 

plazo. Pues tristemente se puede aplicar aquí la popular fórmula ‘primum vivere, 

deinde philosophari’.  

Desde Maslow se ha constatado que sólo cuando las necesidades más básicas 

son mínimamente satisfechas los humanos pueden plantearse (e incluso experimentar 

a fondo) las otras necesidades. Ahora bien, aunque algunas funciones son más 

imperiosas, exigentes, presuponen a otras y no sucede lo mismo en dirección 

contraria, el logro de una determinada función no garantiza del todo las otras, pues 

 
66 Ver Kremer; Hammond, 2003.  
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cada una responde a necesidades humanas distintas. A pesar de que los humanos 

priorizan inevitablemente en su vida les esfuerzos para satisfacer sus necesidades más 

físicas o biológicas antes que otras. Ello no legitima para afirmar que estas últimas -

relegadas en casos de supervivencia difícil- no sean similarmente necesarias pues, 

como afirman Len Doyal e Ian Guogh (1994) no son ningún concepto meramente 

subjetivo y relativo, sinó realidades, vulneraciones y sufrimientos incuestionables y 

universales. 

Eso es muy importante porque, mayoritariamente, son mejor percibidas las 

funciones más básicas y las necesidades más físicas del hogar, hasta el punto de 

menospreciarse las más psicológicas, intelectuales y sutiles, que también son muy 

relevantes para una vida humana digna. Aunque, hay una notable resistencia 

humanista a reconocer las determinaciones etológico-básicas que la humanidad 

comparte con otras especies animales (como hemos intentado apuntar un tanto 

irónicamente en el inicio de nuestro artículo), se ha valorado más lo físico, biológico, lo 

familiar y lo económico, por encima de los aspectos psicológicos, intelectuales, 

espirituales, de autoestima, políticos y culturales. Incluso los estudios de los expertos 

se decantan sobre todo hacia las necesidades más materiales e imperiosas, que no las 

restantes.  

Como vemos, muchas veces, no se comprende la diversidad de necesidades 

concretas y la compleja multifuncionalidad que debe satisfacer el hogar humano. 

Afortunadamente y aunque faltan más estudios experimentales y humanísticos que 

evidencien toda esa complejidad, disponemos de análisis muy valiosos en los que nos 

basamos para distinguir esa multiplicidad de funciones y necesidades. Apuntamos 

también las diversas patologías concretas que se producen cuando no se satisfacen 

totalmente o incluso en parte. Intentaremos hacer un esquema completo, pero 

destacando un poco más aquellas necesidades y funciones generalmente menos 

tratadas.  

Evidentemente no olvidamos en absoluto la dureza de la vida en la calle de las 

personas sin hogar, pero consideramos importante argumentar que sus necesidades 

no terminan con algún albergue o comedor. ¡Aunque ayudan mucho! Pues para 

incorporarlos plenamente al mundo laboral y a la vida ciudadana, todos los humanos 
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necesitan hogares que satisfagan más funciones que el simple dormir, comer y 

evacuar.  

Además, las necesidades más cercanas a la punta de la pirámide de Maslow son 

especialmente exigentes en las sociedades avanzadas actuales donde son mayoritarios 

el trabajo intelectual y la comunicación cognitiva fina. En caso contrario, sin duda se 

ayuda al colectivo sinhogar pero no se le empodera para las complejidades de la vida 

social actual, no se le convierte en verdaderamente autónomo y todo queda en un 

estadio intermedio y deficitario que no puede satisfacer a nadie: ni a las personas sin 

hogar, ni a las administraciones, ni a la población en general.  

 

4. Necesidades fisiológicas y de seguridad 

En nuestro análisis macrofilosófico, partiremos de la práctica inseparabilidad de 

los dos primeros niveles de funciones en Maslow y que debe satisfacer un hogar 

acorde con la condición humana. Significativamente esa era la perspectiva tradicional 

desde Grecia, por ejemplo, en el Protágoras de Platón (1997) donde se explica el mito 

de la deficitaria dotación humana por parte de Epimeteo, que obliga a su hermano -

Prometeo- a compensarla donado a los humanos el fuego y el arte técnico que ‘roba’ a 

los dioses. Efectivamente, dada la muy débil naturaleza humana (sin pelo, ni gruesa 

piel, garras o mandíbulas formidables...) el hogar ofrece en primer lugar cobijo y 

protección física a distintos niveles:  

En primer lugar, ante la intemperie, el frio, el calor y las distintas inclemencias 

climáticas. En segundo lugar, ante la violencia ya sea exterior a la humanidad, por 

ejemplo: de animales depredadores, ya sea frente a otros humanos violentos. El 

miedo a bestias peligrosas era algo muy presente antiguamente, pero lo es cada vez 

menos en las ciudades actuales, si bien continúa siendo importante la presencia de 

parásitos y enfermedades peligrosos para la salud. En cambio, en esas mismas 

ciudades parece augmentar el miedo a la violencia humana en forma de agresiones, 

malos tratos, violaciones sexuales, asesinatos…  

Aunque casi no se tiene en cuenta, entre la violencia de origen humano sufrida 

especialmente por las personas sinhogar, hay que incluir los delitos en contra de la 

propiedad (robos, hurtos…). No por ser de menor cuantía, la desposesión a las 

personas sinhogar de sus pobres posesiones no debe ser menospreciada pues, dada su 
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superior pobreza, el sufrimiento material y existencial que experimentan suele ser 

superior a los grupos con menos carencias. Además, a veces la desposesión es 

ejecutada sistemáticamente por las autoridades y administraciones bajo el prejuicio 

que, o bien no son posesiones valiosas sino mera basura que ensucia y puede 

transmitir enfermedades, o bien no son posesiones legítimas interpretando que son 

robadas o extraídas de la basura.  

En segundo lugar, otro gran grupo de necesidades humanas que son difíciles de 

satisfacer por parte del colectivo sinhogar son aquellas vinculadas a la regeneración 

del organismo y a llevar a cabo la higiene corporal. No nos alargaremos en detallarlas, 

no porque no sean vitales, sino precisamente al contrario lo son tanto que hay muchos 

expertos más capacitados que nosotros que las están analizando exhaustivamente. 

Nosotros solo apuntaremos a efectos de inventario que tales necesidades incluyen 

funciones orgánicas tan vitales como: orinar, defecar, lavarse, dormir, eliminar 

parásitos, curar heridas o lesiones corporales, cocinar y comer saludablemente, etc. 

Como puede verse, hemos analizado conjunta y brevemente los dos primeros 

niveles de Maslow: el fisiológico y el de seguridad. En ellos hay ahora mismo hay 

suficiente consenso en su análisis tanto entre los expertos como incluso la población, 

ello nos permitirá avanzar hacia el análisis de funciones y necesidades donde ese 

consenso no es tan evidente. Además, las necesidades hasta el momento apuntadas 

pueden satisfacerse relativamente bien con la existencia de instituciones sociales de 

apoyo ya existentes en muchos sitios y bien estudiadas desde hace tiempo como 

albergues, duchas, enfermerías, comedores….   

Ahora bien, queremos destacar que, aunque se satisfagan mínimamente esos 

dos imprescindibles y muy básicos niveles de necesidades, ello no garantiza que los 

humanos puedan construirse dignamente como tales, incluso psicológica y 

socialmente, ya que para ello tienen que satisfacerse necesidades humanas más 

complejas.  

A pesar de la dignidad y buen trato que ofrecen muchos albergues y sus 

servicios de higiene, salud, restauración, etc. en general no ofrecen la estabilidad, 

continuidad y seguridad necesarias para suplir el “hogar humano”. Por ejemplo, no 

son un refugio permanente con el que cada persona sin-hogar pueda contar 

incondicionalmente. Por tanto, no constituyen ningún hogar propio ni estable y 
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tienden a ofrecer servicios limitados temporal y discrecionalmente que, además, no 

incluyen todas las funciones fisiológicas o de seguridad relevantes. Entre ellas 

podemos destacar necesidades como: la superación del paro, de la inserción laboral y 

profesional, de los mínimos recursos y propiedades, e incluso de reunión familiar y de 

relaciones sexuales.  

Sin duda los albergues y otras instituciones ofrecen ayudas, servicios y recursos 

muy importantes y que hay que ampliar pues, lamentablemente, no todos los sin-

hogar los tienen garantizados. Ahora bien, suelen comportar una gran rotación, 

inseguridad, precariedad y discrecionalidad, que obligan a las personas sin hogar al 

estrés de volver a preguntarse constantemente dónde y cómo podrán albergarse. Esa 

dinámica estresante impide poder edificar un hogar familiar, una vida en común e 

incluso cualquier proyecto personal más allá de sobrevivir hasta mañana. 

Incluso en las mejores circunstancias, las administraciones no son conscientes 

que las opciones ofrecidas a las personas sin hogar tan solo cubren las necesidades 

más inmediatas. Habitualmente no les dejan espacio mental ni tampoco pueden 

satisfacer necesidades humanas clave como la educación que suele requerir -llegado a 

un cierto nivel- un espacio adecuado para la interiorización, memorización y la 

reflexión.  

 

5. El hogar como condición para la socialización, la familia y el desarrollo cognitivo-

emocional 

La humanidad precisa para su pleno desarrollo de una vida familiar plena y 

autónoma, que potencia y extiende la socialización, inclusión y el reconocimiento de 

los individuos en la sociedad, las instituciones y la participación política.  Nos resulta 

difícil separar el nivel social (el tercero) y de estima (el cuarto) de Maslow pues, si bien 

es fácil distinguirlos, se mezclan profundamente en muchas funciones cumple el hogar 

humano.  

Pues, como argumentan muy bien Axel Honneth (1997), Hannah Arendt (1993) 

y psicólogos especializados, tanto la autoestima del individuo como su identidad se 

construyen a partir del reconocimiento ajeno, de la mirada del conjunto de la 

sociedad. Desde allí -incluyendo la familia- se proyecta la primera identidad y, sólo más 

adelante en la adolescencia y la madurez, los individuos negocian conflictivamente esa 
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primera determinación. Por eso, Jean-Paul Sartre dirá agudamente que cada persona 

es responsable de lo que ha llegado a ser a partir de lo que los demás han hecho con 

él. Y afirma que los humanos son libres, en el sentido de que cada uno es responsable 

no de todo lo que le ha sucedido, pero sí de lo hace a partir de lo que la sociedad… ha 

hecho con él, a partir de las determinaciones de todo tipo que ha recibido.  

Pues bien, incluso para el muy complejo que ahora analizamos brevemente, los 

humanos también necesitan imprescindiblemente del hogar. Pues, sin él, resulta difícil 

una correcta construcción de la intimidad conjuntamente con la familia, los amigos o 

“otros-como-yo”. Ello incluye la protección frente a la dispersión familiar forzada e –

incluso- a la exposición permanente a las miradas ajenas (H. Arendt). Por lo tanto. el 

hogar, además de un lugar físico, es el ámbito de interacción cercana e íntima donde 

construir las necesarias hipersociabilidad, empatía y ayuda mutua familiar… Pues no 

debemos olvidar que fácilmente se proyectan y tienen influencia en el 

comportamiento fuera del hogar y en las relaciones sociales mucho más amplias y 

complejas. 

El hogar resulta imprescindible para que los humanos puedan llevar a cabo 

adecuadamente las tareas familiares de reproducción, crianza infantil, educación 

básica, aculturización y cuidado de los enfermos, dependientes y ancianos. Durante 

milenios estas esenciales funciones se han realizado en práctica exclusiva dentro de la 

familia y del propio hogar. Actualmente una parte ha sido asumida por otras 

instituciones (escuelas, hospitales, geriátricos...), sin embargo, la familia y el hogar 

continúan siendo esenciales. Por tanto, su carencia comporta un alto coste para los 

colectivos sin hogar y una profunda vulneración de sus derechos humanos. 

Además, es en el hogar familiar donde la humanidad construye la primera, 

imprescindible y más fuerte esfera de los sentimientos y afectos. Solo así pueden 

desarrollarse tanto la autoestima, el amor propio, la autonomía de pensamiento y la 

libertad de acción y expresión.  Es en el hogar familiar donde los humanos crean los 

primeros, imprescindibles y más fuertes vínculos de sociabilidad y reconocimiento 

mutuo. Cada vez hay más estudios que concluyen que, si por falta de hogar y de 

familia, no se crean esos vínculos (ya sea en las primeras etapas de la vida, ya sea más 

tarde), la desestructuración psicológica y moral de los humanos es manifiesta y 

muestra afectaciones importantes.  
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Todavía no se han analizado rigurosa y exhaustivamente las patologías 

asociadas al déficit crónico que padecen las personas sin hogar. Pero todo indica que 

son muy profundas, física y psicológicamente estresantes, generadoras de un doloroso 

estigma social y altamente depresoras de la autoestima del propio afectado. La falta de 

un hogar familiar representa pues una decisiva vulneración que genera diversas 

patologías, casi todas muy negativas. 

Cabe recordar que los humanos son mamíferos grupales y que a lo largo de 

toda su evolución han vivido en familias y sociedades -más o menos amplias- y 

siempre han tenido algún tipo de hogar. Eso último es cierto incluso antes de la 

sedentarización, pero lo es mucho más después, por lo que pocas alternativas hay tan 

influyentes para el adecuado desarrollo humano, en todos sus aspectos, como la 

dicotomía entre tener una casa o no tenerla.  

Recordemos que las funciones del hogar familiar ya son tratadas en la primera 

parte (dedicada a la familia y al amor) de la Sittlichkeit hegeliana. También las trata 

Hannah Arendt en distintas partes de su obra La condición humana (1993) y Axel 

Honneth (1997) como parte del necesario reconocimiento (Anerkennung) afectivo y 

para el desarrollo de la autoconfianza, el amor, el cuidado y la estimación humanos. 

Son aportaciones hoy ya clásicas, si bien en todos los casos el paso del tiempo no ha 

hecho sino destacar nuevos aspectos y argumentos. Pues la no satisfacción de las 

funciones del hogar en la humanidad comporta siempre malestares, menosprecios, 

damnificaciones y patologías que tienen graves consecuencias para la condición y los 

derechos humanos.  

 

6. Hogar y construcción de proyectos individuales y colectivos 

Tiene razón Maslow que los muy exigentes niveles superiores de la condición 

humana solo pueden desarrollarse plenamente en un quinto nivel que califica de 

‘autorealización’, de ‘necesidad de ser’ y de ‘motivación para el crecimiento’ personal y 

espiritual. Como pueden parecer fórmulas muy abstractas, poco precisas y quizás poco 

importantes, preferimos sintetizarlas y vincularlas a la necesidad humana de construir 
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proyectos personales y colectivos67 a medio o largo plazo y que aúnan aspectos 

intelectuales y vitales.  

Es bien sabido que la humanidad puede ser algunas veces altruista (por 

ejemplo: con los hijos o con alguien indefenso), pero no lo es siempre ni tan siquiera la 

mayor parte de las veces. De hecho, lo que se considera altruista (en la línea de ‘las 

virtudes públicas’ de Bernard Mandeville) suelen ser efectos de ‘vicios privados’, por 

ejemplo: la vanidad o la instrumentalización del reconocimiento conseguido.  

Por eso Kant destaco que hay una tendencia dual profunda en la humanidad 

que llamó ‘insociable sociabilidad’ pues todo el mundo, a pesar de tener importantes 

tendencias insociables, necesita camuflarlas tras tendencias sociables para evitar ser 

rechazado o castigado socialmente. Y al contrario, por muy insociable que sea algún 

individuo, necesita muchas veces de los otros y no se atreve a romper todos los 

vínculos y, al menos, simula respetar algunas normas de ‘sociabilidad’.  

Es en este sentido en que, como hemos dicho, la especie humana es social o 

‘hipersocial’ en la acepción del sociobiólogo Edward O. Wilson (2012). Y como ya 

decían los griegos clásicos, la humanidad es zoon politikon y no vive aislada ni en total 

soledad. Aunque los humanos pueden ser ‘lobos para otros humanos’ (Thomas 

Hobbes), necesitan vivir en sociedad, construir Leviatanes y proyectos sociopolíticos.  

Ni los individuos ni por supuesto las instituciones sociales, viven sólo en un 

presente continuo sino que necesitan desarrollar proyectos (tanto personales como 

colectivos) a largo plazo y que suelen ser incluir a las generaciones futuras 

(descendientes conocidos o no, y a los congéneres en general). Es desde ese aspecto 

muy peculiar pero decisivo de la condición humana, que podemos ver que el hogar 

también es condición de posibilidad de desarrollar las facultades finas de sociabilidad y 

de poder concebir y participar en la construcción a largo plazo de proyectos cognitivo-

vitales y sociopolíticos.  

Como sabían los antiguos griegos, los humanos no pueden vivir solo en el 

Agora, en la calle, en el foro (por imprescindibles y esenciales que éstos les sean) pues 

también necesitan recogerse y reconstruirse des del Oikos, des de la casa y el hogar. 

 
67 El juez federal brasilero Bruno Augusto Santos Oliveira está llevando a cabo en la Universitat de 
Barcelona un muy interesante doctorado sobre el derecho al proyecto de vida, bajo la dirección del 
profesor de la UFMG André L. Freitas Dias y de mi mismo.  



 

 

150 

Paradójicamente, quien es obligado a vivir de forma permanente en la calle y en el 

ágora vaciada, fría y quizás peligrosa de la noche, tiene enormes dificultades para ser 

un ciudadano proactivo y abierto plenamente a la socialización durante el día.  

Puede parecer paradójico que la ciudadanía se ejerza sobre todo en el ágora, el 

foro, el mercado, la plaza y las instituciones públicas, pero necesite siempre construir 

ese ejercicio desde el recogimiento, la regeneración, la reflexión, la recuperación del 

equilibrio homeostático y las funciones que hemos destacado del hogar o el Oikos. 

También aquí el hogar juega roles decisivos, si bien más sutiles y que a menudo son 

olvidados, a pesar de ser absolutamente necesarios para la vida en las sociedades 

humanas y especialmente en las avanzadas.  

Entre esas funciones destacamos y analizamos brevemente: la necesidad 

humana de tener intimidad personal y espiritual para hacer posible la construcción 

de un proyecto personal reflexivo, crítico y distanciado tanto en lo individual como 

para lo colectivo. Aunque a menudo es obviada o menospreciada, esa necesidad es 

clave para permitir que los humanos accedan a ámbitos de convivencialidad y 

reconocimiento más amplios, flexibles, culturales y políticos.  

Son cada vez más necesarios en las sociedades tecnológicamente avanzadas, 

pero siempre lo han sido de alguna manera. En cierto sentido y como sugiere Hans 

Blumengerg (2004), las instituciones sociopolíticas y el Estado son también “hogares-

cápsula” colectivos que los humanos se han ido construyendo, ampliando la gran 

distinción entre physis y nomos o entre naturaleza y cultura. Recordemos que en el 

diálogo Protágoras de Platón (1997, Protágoras, 322d), se destaca que la humanidad 

no tiene suficiente con el fuego y la habilidad técnica que Prometeo roba a los dioses, 

pues además necesita la virtud de la justicia. Y por eso Zeus ordena que ‘al incapaz de 

participar del honor y de la justicia lo eliminen como a una enfermedad de la ciudad’.  

Lamentablemente y todavía hoy, esas funciones más autoexpresivas, 

‘superiores’, espirituales, subjetivadoras e individualizadoras son despreciadas a 

menudo. Se sugiere que la mayor parte de la gente no las necesita o no tiene el mismo 

derecho a desarrollarlas que las élites privilegiadas. Dentro de esta perspectiva es 

paradigmática la reivindicación por parte de Virginia Woolf de una habitación propia 

que analizaremos brevemente.  
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Más allá del ensayo titulado así, es muy significativo que, al menos las élites 

masculinas, suelen tener espacios privados de trabajo, de recogimiento, de 

sociabilidad e incluso de ocio (Mayos, 2012). Pensemos que tradicionalmente solían 

ser espacios masculinos los despachos, los gabinetes, las oficinas, los buffets…. 

También solían serlo espacios más semipúblicos como los clubs selectos, los casinos, 

los ateneos… donde la ocasional presencia femenina solía provocar escándalo y era 

rechazada.  

En cambio, las mujeres eran recluidas en las salas conjuntas del hogar junto con 

los niños y el servicio, o en ámbitos tutelados y exclusivamente femeninos como el 

gineceo. Sólo muy tarde se abrió como un espacio específico para las mujeres de clases 

altas el llamado ‘tocador’ que, a veces, era simplemente una mesa con espejo, 

adyacente al dormitorio y que ciertamente tenía un uso bastante más restrictivo que el 

despacho de los varones.  

Nótese que los muy distintos espacios mencionados ofrecían intimidad, 

recogimiento y fomentaban una cuarta e importante función del hogar: la fina 

construcción cognitivo-emocional-individual que capacite a las personas para las 

relaciones sociales complejas, para los trabajos y actividades intelectuales y para las 

funciones institucionales, jurídicas y políticas del Estado.  

Así, cuando bien avanzado el siglo XVIII, aparecieron los llamados ‘salones’ que 

eran primero aristocráticos y luego de la alta burguesía, eran espacios privados 

abiertos semipúblicamente con cierta regularidad. Pronto se convirtieron no tan solo 

en centros de convivencialidad, cultura y de opinión pública, sino también de política. 

No tan solo se discutían no inédita libertad cuestiones filosóficas y sociopolíticas de 

gran transcendencia, sino que se llevaban a cabo acuerdos, alianzas, confabulaciones y 

conspiraciones políticas importantes (Mayos, 2014). Además, ello ya solía incluir al 

llamado ‘segundo sexo’ por Simone De Beauvoir. Pues no sólo se invitaban y recibían 

familias, parejas e incluso mujeres solteras, sino que además actuaba de anfitriona una 

mujer.   

Podemos ver, pues, que los humanos necesitan de esas específicas funciones 

del hogar, en tanto que mamíferos grupales y familiares, pero también seres 

culturales -zoon logon-, animales políticos -zoon politikon- y (cada vez más) individuos 

y grupos que necesitan construir proyectos psicológico-vitales personales y socio-
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políticos colectivos para ser valiosos y reconocidos en las sociedades. Los humanos 

necesitan también construir sus subjetivaciones (Gilles Deleuze y Félix Guattari), sus 

proyectos y relatos personales, para ser reconocidos políticamente, cultural y 

científicamente, que son los ámbitos que Arendt (1993) analiza bajo los términos 

‘labor’ y ‘acción política’. 

 

7. Necesidades que pueden menospreciarse y que reivindican los que no las tienen 

satisfechas 

En sus conferencias de 1928 que dieron origen al ensayo "Una habitación 

propia", Virginia Woolf (1967) introdujo inéditamente una cuestión de gran relevancia 

para nuestra compleja división de las funciones del hogar en la humanidad, pues 

muestra magistralmente necesidades que normalmente se menosprecian. Pero ella 

fue de las primeras en no hacerlo, porque había experimentado personalmente la 

necesidad de disponer de una habitación propia para una escritora y, en general, para 

toda mujer que aspire a una complejidad espiritual semejante.  

Seguramente se nos dirá, como se le dijo a Virginia Woolf, que se trata de una 

función muy específica, aparentemente no generalizable y de menor valor para la 

condición humana que muchas otras. Ello puede ser cierto, pero Woolf muestra y 

argumenta una necesidad que no ha hecho sino augmentar y evidenciarse de forma 

creciente desde entonces en las sociedades digitales donde la mayoría de los trabajos 

son cognitivos, básicamente intelectuales, que precisan una larga formación y exigen 

de mucha concentración mental. Y esas hoy son algo mucho más extendido que no el 

número mucho menor de escritoras anteriores a la Segunda guerra mundial.  

Por eso, en el mundo digital, las necesidades mentales, psíquicas, culturales, 

de íntima preparación social (para el grupo, pero desde la individualidad) y de 

construcción del personal proyecto-sentido personal que apunta Virginia Wolff son de 

gran importancia para gran parte de los profesionales, científicos, trabajos cognitivos y 

funciones directivas medias, pero también y cada vez más para muchísimos trabajos 

considerados inferiores pero que integran complejas funciones cognitivas. Ello incluye 

a todos los profesionales de la docencia y de la salud, pero también a los trabajadores 

que inevitablemente interactúan cuotidianamente con entornos informáticos en 

cambio constante y cada vez más complejos, etc.  
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Concretamente, Woolf (1967) considera que tales exigencias solo son 

plenamente satisfacibles cuando se dispone de una ‘habitación propia’, la cual no es 

menospreciable a pesar de que hay muchas otras necesidades mucho más imperiosas 

y que lamentablemente no alcanzables todavía hoy para gran parte de la humanidad. 

Pero no debemos olvidar, con Virginia Woolf, que forman parte de lo que hemos 

venido considerando un ‘hogar’ digno de la condición humana. Es decir, la ‘habitación 

propia’ presupone disponer de un hogar, pero -sin duda y a la inversa- no todos los 

hogares de que dispone la humanidad garantizan una ‘habitación propia’ 

especialmente para las mujeres o para cada uno de sus habitantes. Y ello tiene 

significativas consecuencias como apuntamos y no solo para los escritores geniales 

como Virginia Wolff. 

El ser humano necesita también un refugio cognitivo-espiritual, donde estar 

solo, desarrollar su intimidad, protegerse de la interferencia y mirada ajena, impulsar 

la humana "natalidad" (en el amplio sentido que usa ese término Hannah Arendt) y 

guarecerse de las muchas microviolencias sociales y morales que a menudo los 

humanos se infligen los unos a los otros, incluso en la familia, en la pareja o en la 

relación con los ‘otros-como-yo’. 

La población de las sociedades avanzadas, donde la mayor parte de los trabajos 

son más bien de tipo intelectual que no manual, precisa de un hogar o moradia física 

pero también mental, íntima, donde la persona pueda reencontrarse y construirse 

psicológica, existencial y culturalmente a sí misma. Un hogar donde curar el propio 

yo herido, reconstruirlo y prepararlo para soportar futuras agresividades sociales y 

físicas (en política se suele decir que "se tiene que salir llorado de casa"). 

La indudable y básica necesidad físico-material de un hogar "propio", a menudo 

esconde y minimiza la psicológico-existencial. Significativamente, en este artículo 

hemos citado y por estricta justicia a muchas mujeres de lo que suele ser habitual, 

pues ellas como Virginia Woolf se han anticipado por las experiencias que fueron 

sometidos por su género en el análisis y valoración de muchas funciones humanas que 

satisface el hogar. Es una pequeña pero valiosa compensación al hecho de que, sin 

duda, las mujeres han tenido que batallar mucho más con las dificultades de construir 

un hogar y que muchos aspectos de él les ha sido negado históricamente en mucha 

mayor medida que a los humanos masculinos de la misma clase. 
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8. La "habitación propia" destacada por Woolf y las necesidades humanas 

contemporáneas 

La discriminación por género, también explica que la escritora británica Virginia 

Woolf se anticipase en sostener en el ensayo publicado en 1929 con el título original 

de A Room of One's Own que una mujer debe tener dinero y una habitación propia si 

tiene que escribir ficción. Considera que ambas cosas forman parte de las condiciones 

de posibilidad para tener libertad personal y crear sentido narrativo humano. 

Ahora bien, así como todo el mundo entiende la necesidad del dinero, a 

muchos les sorprende y continúa desconcertando la insistencia de Virginia Woolf en 

una "habitación propia". Esperemos que ya con lo apuntado a lo largo de nuestro 

artículo se vea el largo alcance de las ideas de Woolf. Notemos que usa una muy 

concreta expresión en inglés que, más allá de la materialidad de poseer o disponer de 

una "cámara", destaca el hecho de que sea "propia" "of One's Own". Destaca pues que 

sea una moradia u hogar tanto en el aspecto psicológico-existencial como en el físico-

económico. Creo que el giro expresivo escogido por Woolf "A Room of One's Own" 

sugiere una equivalencia entre la habitación que nos pertenece y aquella donde uno se 

pertenece o llega a pertenecerse verdaderamente a sí mismo. 

Como vemos, Woolf va más allá de la estricta necesidad de un hogar físico y de 

su posesión, por eso no titula "A property room" o "A room owned" incluso 

especificando "by myself". Sobre todo, destaca el aspecto psicológico, mental, de 

independencia personal y de co-pertenencia entre la persona y su hogar-habitación, 

ya que a la vez que es un lugar poseído (owned, property), es un sitio que nos permite 

apropiarnos de nosotros mismos, "of One's Own".  

Por tanto, creo que el giro expresivo escogido por Woolf "A Room of One's 

Own" sugiere que, además de que la habitación te pertenece, sobre todo es la 

habitación donde uno puede llegar a pertenecerse a sí mismo. Pues, al mismo tiempo 

que puede hacerse suya la habitación y habitarla, también es donde puede conseguir 

desarrollarse como persona. 

Precisamente porque se trata de un aspecto tradicionalmente poco tratado y 

valorado, usamos el mítico ensayo de Virginia Woolf para introducir y generalizar la 

importancia de una habitación y hogar propios para todos los humanos. Va más allá de 
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literatos o filósofos, generalizando a la universal condición humana la necesidad de 

crear un proyecto de vida propio con sentido y narratividad. Esta es una de las 

condiciones más profundas de una existencia plenamente humana (lo cual no quiere 

decir: totalmente feliz ni libre de conflictos).  

Ciertamente los humanos -obsesionados por la supervivencia material o por los 

condicionantes sociales- muchas veces renuncian a dotarse de proyectos personales 

de tal calibre. Muchas veces, tampoco pueden encararlos con plenitud, pero ello no 

niega que la aspiración a construirlos forma parte de la condición existencial humana. 

De tal manera que la falta habitación propia (como de un hogar) tiene costes 

personales enormes, que a menudo no calibramos suficientemente, porque estamos 

preocupados por los imprescindibles mínimos materiales. 

La habitación, hogar, casa o morada propia es esencial e imprescindible para la 

humanidad pues, insistimos, es una especie que necesita un nido, una madriguera o 

una especie de caparazón donde protegerse de un mundo hostil. Pero no es sólo una 

protectora "caverna" o “cápsula” (en todas las acepciones de esos términos que 

analiza Hans Blumenberg, 2004) que lo proteja de las inclemencias, suciedades y 

violencias. También es la condición de posibilidad de construir el rico mundo interior y 

cultural que necesita la humanidad en conjunto y cada uno de sus miembros.  

Pues la humanidad se construye a sí misma lingüística, cultural y 

tecnológicamente mucho más allá que cualquier otra especie conocida. Jean-Paul 

Sartre a El existencialismo es un humanismo (1973) afirma que el hombre es el único 

ser en la naturaleza que no sólo es tal como él se quiere, sino también como él se 

concibe después de existir. El ser cultural humano se juega radicalmente su propio ser 

y sentido en su que-hacer, en su proyecto personal y en la narración que se construye 

de sí mismo (Ortega y Gasset). Pero, para construir ese sentido narrativo, le falta un 

santuario espiritual íntimo además de otras condiciones materiales (las "cápsulas" de 

Blumenberg). 

Además de las inclemencias y las bestias, el humano para construir su propio 

sentido existencial y cultural, necesita protegerse también a menudo del prójimo 

instrumentalizador, de las hegemonías sociales opresoras y de una existencia 

deshumanizadora. Para construir una existencia y proyecto personal plenamente 

humano, pues, se precisa de un hogar protector y que vaya más allá de la 
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imprescindible higiene... Además, los humanos necesitan darse un ámbito cultural, 

lingüístico, psicológico, convivencial y sociopolítico donde construir esos tan 

específicos y relevantes aspectos de la condición humana.  

Sólo así los humanos pueden auscultar y desarrollar toda la complejidad de su 

mundo a la vez íntimo y público, privado e hipersocial. Sólo así pueden construir la 

narratividad que es esencial y necesaria para dar sentido a la existencia humana, tarea 

que es universal y de la cual los literatos o los filósofos no son la excepción. 

Especialmente en las sociedades de la información y la comunicación, todos los 

humanos se deben construir a esos niveles que marcan su distancia con respecto a 

otros primates. 

 

9. Más que ostras y termitas, pero también más que ‘hombres de Vitruvio’ 

Comenzamos nuestro ensayo, argumentado que la humanidad no está tan 

alejada de los moluscos con concha y, aún más, de himenópteros sociales como las 

termitas. Pues los humanos también necesitan de un caparazón -que llaman hogar o 

casa-, de forma parecida a las ostras. Incluso podemos pensar que algunas de las obras 

artísticas o literarias no están tan lejos -metafóricamente- de las bellas perlas que 

crean las ostras perlíferas cuando tienen que protegerse de la intromisión de 

piedrecitas del exterior.  

También nuestros edificios, rascacielos, ciudades e incluso megápolis tienen 

mucho que ver con ‘el industrioso enjambre’ con que ejemplificó Bernard Mandeville 

las sociedades de finales del siglo XVII e inicios del XVIII. Y lo mismo hemos dicho de los 

altos y complejos termiteros. Pues efectivamente los humanos necesitan de casas y 

ciudades como las abejas precisan panales y las hormigas, hormigueros.  

Por eso la enorme belleza del ‘Hombre de Vitruvio’ dibujado por Leonardo Da 

Vinci apunta a una vanidad que Nietzsche calificaría sin duda de ‘demasiado humana’. 

Pues remite al excesivo orgullo de una especie que, ciertamente, ha conquistado todos 

los nichos ecológicos y todos los climas. Pero, no lo hizo yendo desnudo y solitario 

como el ‘Hombre de Vitruvio’ o la pareja dibujada en la nave espacial Pioner, sino en 

grupo y protegido por ropas y especialmente… casas.  

Sin duda, los hogares humanos han sido muy distintos entre sí a lo largo de la 

historia, pero todos ellos compartiendo unas mismas funciones básicas que intentan 
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satisfacer las distintas necesidades que hemos estructurado brevemente y que la 

humanidad precisa para poder desarrollar una vida digna de sí misma.  

Terminamos pues nuestro artículo recordando que tras del ‘Hombre de 

Vitruvio’ o de la ‘pareja humana de la nave Pioner’ están presupuestos siempre: algún 

tipo de casa, de hogar, de ‘habitación propia’… también algún tipo de pueblos, 

ciudades, instituciones sociopolíticas, estados… e incluso de la ‘nave Tierra” que todos 

compartimos. Cada uno a su nivel, son nuestro hogar y sin ellos los humanos somos 

vulnerables como una ostra sin concha. 
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DIGNIDADE EXISTENCIAL E POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: 

PODE O DIREITO À MORADIA INSTAURAR EXISTÊNCIAS? 

 

 

Samuel Júnior da Silva68 

 

 

É isto entrar no ponto de vista 
de uma 
existência, não para ver por 
onde ela vê, 
mas para fazê-la existir mais. 
                   Peter Pál Pelbart. 

 

 

1. Introdução 

O princípio da dignidade da pessoa humana é o que ampara a Constituição 

Federal de 1988 (CF/88), possuindo dupla dimensão estruturante: formal e material. É 

a dignidade formal (ao menos em tese) inerente a toda pessoa, diversamente da 

dignidade material, em que a concretização dos direitos sociais é um pressuposto. 

Neste aspecto, há aqueles integrantes do chamado mínimo existencial, de 

determinação complexa e controvertida, mas que, exatamente em razão de sua 

indeterminação, bem como de seu controverso conteúdo, dimensão e alcance, faz com 

que a dignidade da pessoa humana, compreendida como estrutural e estruturante, 

pulverize-se por todo o plexo de normas, auferindo-lhes sentido, unicidade e uma 

pretensa coesão. 

Compreendido enquanto metaprincípio, visto ser o cerne que direciona toda a 

atividade jurisdicional, em que o fundamento último do Estado e do direito é a 

realização da dignidade da pessoa humana, sua falta gera perecimento dos demais 

princípios constitucionais, que perdem a razão de existir. A existência é, para a nossa 

Constituição, componente essencial a ser tutelado. A vida digna é corolário da própria 

 
68 Trata-se de leitura preliminar de uma pesquisa mais ampla que venho realizando sobre a população 
em situação de rua em Belo Horizonte/MG, especialmente mulheres-mães com trajetória de rua, e que 
conta com o apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
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dignidade da pessoa humana, o que torna imperativo o cumprimento dos direitos 

sociais, especialmente previstos no artigo 6.º da CF/88, dentre os quais situa-se o 

direito à moradia, ainda que tardiamente inserido69 por força da Emenda 

Constitucional n.º 26/2000. 

A CF/88 surge como símbolo da redemocratização do país, mesmo que não 

tenha trazido os direitos sociais junto ao capítulo relacionado aos fundamentos do 

Estado Democrático de Direito, assim devem ser compreendidos, vez que sua 

promulgação assegurou novos princípios jurídicos baseados na acepção da dignidade 

da pessoa humana. Assentando sua difusão, a CF/88 determinou que a ordem 

econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, assegure 

uma vida existencial digna em conformidade com os ditames da justiça social, 

estabelecendo que a propriedade privada70 atenda e cumpra a sua função social. Na 

prática, isso significa que o imóvel deve ter uma utilização em prol do interesse 

público, socialmente adequado e justo. 

Neste percurso histórico, a Lei n.º 10.257/2001, internacionalmente conhecida 

como “Estatuto da Cidade”, emerge com o fito de regulamentar o capítulo da Política 

Urbana da CF/88 (arts. 182 e 183), garantindo o direito a cidades justas através de dois 

princípios básicos, o planejamento participativo e a função social da propriedade. A 

sustentabilidade, aqui, deve ser compreendida enquanto direito à terra urbana, à 

moradia, ao saneamento ambiental, dentre várias outras garantias cujo alcance está 

vinculado à atuação do Poder Público, através de instrumentos que podem, em última 

medida, até mesmo ocasionar ações de desapropriação em hipóteses de uso 

socialmente inadequado do direito de propriedade. 

 
69 Aqui, refiro-me a sua inserção taxativa, visto que já se encontrava previsto em outros tratados de 
Direitos Humanos ratificados pelo Brasil, como na Declaração Universal dos Direitos Humanos, desde 
1948, compreendido enquanto pressuposto para a dignidade da pessoa humana. Ademais, não se trata 
apenas da existência física de moradia, mas de padrões de construções habitáveis, estando seu conceito 
intimamente relacionado a um padrão de vida adequado, derivado da qualidade das moradias, que 
devem garantir o mínimo existencial. Ainda na seara jurídica internacional, trouxe o Pacto Internacional 
de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais o importante Comentário Geral n.º 4 do Comitê de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais (DESC), onde, segundo o comentário, o Direito Humano à Moradia digna 
abarca aspectos como a segurança legal da posse; a disponibilidade de serviços, materiais e de 
infraestrutura; a garantia de um custo acessível; as condições de habitabilidade; de acessibilidade; de 
boa localização e, finalmente, adequação cultural. 
70 Segundo Daniel Gaio (2015, p. 129-130), dentre as características da propriedade está a sua proteção 
enquanto direito fundamental de dupla natureza: isto é, como instituto jurídico do “direito à 
propriedade” e como direito subjetivo, referindo-se à sua substância, em que cada titular portador do 
“direito de propriedade” é possuidor. 
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Entre o que está previsto em lei e o que se vê nas ruas há um tortuoso 

caminho. Cada vez mais, o modelo econômico capitalista, com sua premissa de que um 

melhor nível social somente pode ser possível a partir da liberdade enquanto valor 

fundamental da pessoa, que deve buscar sua própria e única realização pessoal através 

da negação do outro, competindo permanentemente em um mercado assentado na 

defesa incondicional da propriedade privada, faz com que essa demonstração de 

“soberanias autossuficientes, sustentada no individualismo” promova a falácia de que 

há uma ordem cósmica autorregulada, que leve a um desenvolvimento isolado das 

pessoas (ACOSTA, 2017, p. 80). Em verdade, o que se tem produzido é a 

marginalização e a exclusão existencial de pessoas e grupos. 

A exclusão social tem cobrado, nesse compasso, uma revisão do significado das 

cidades, bem como de seus reais titulares, pois, excluído socialmente, a pessoa 

encontra-se alijada do acesso aos bens oferecidos e da própria participação. O 

princípio da dignidade da pessoa humana, amparado na CF/88, tem seu conceito 

central refletido em diversos artigos do ordenamento jurídico, visando a garantia do 

mínimo existencial ao cidadão. O texto fundamental orienta que tudo deve ser 

realizado para atender, materialmente, a este princípio-valor, sendo cediço que há 

obstáculos ao acesso a diversos direitos por parte de populações específicas, inclusive 

em decorrência de estigma e de questões estruturais que ainda não foram totalmente 

superadas e, em alguns casos, encontram-se em fase de recrudescimento. 

No mais, é imperioso ressaltar o impacto que a pandemia de COVID-19 provoca 

em pessoas que se encontram em situação de precariedade no acesso à habitação, 

como exemplo as pessoas em situação de rua, sendo que a dificuldade ou a ausência 

de acesso aos direitos sociais acaba por produzir sofrimento nesse grupo, sofrimento 

que deve ser interpretado como verdadeiro dano existencial. Portanto, a convergência 

das normas constitucionais e infraconstitucionais para a garantia da dignidade da 

pessoa humana é inevitável, pois este é o sentido do Estado, existir para a pessoa 

promovendo sua dignidade, que sabidamente depende de um espaço para viver. 

Aquelas que não têm um lugar para morar e viver, não alcançam a garantia da 

dignidade, não tendo sua existência reconhecida e tampouco respeitada.  

Portanto, o que se deseja e propõe pensar é: podem os movimentos por 

moradia atuar como pedra angular na instauração de existências que “não existem”? 
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Complexa é a pergunta, ainda mais será a busca por pistas de possíveis chaves de 

resposta. 

 

2. O mundo levou uma sacudida 

Embora sejam notórias as dificuldades de localizar informações fidedignas e 

atualizadas acerca do fenômeno população em situação de rua no Brasil, 

principalmente em razão da inexistência de um Censo Demográfico71 que abarque 

essas pessoas, fato é que este é um fenômeno social crescente. Informações que 

atualmente encontram-se desatualizadas em virtude do tempo e contexto 

demonstram que, em 2015, o número de pessoas vivendo em situação de rua era de 

cerca de 101.854 (IPEA, 2015). Trata-se de pesquisa executada pelo Instituto de 

Pesquisa Aplicada — IPEA, realizada nas principais capitais do Brasil, apesar de a 

investigação não ter sido desenvolvida em todas as capitais, pois já havia estudos 

neste sentido em andamento ao tempo de sua realização. 

De lá para cá, o crescimento observado foi de cerca de 140% desde 2012, com 

estimativa atual chegando a quase 222 mil pessoas em situação de rua em março de 

2020 (IPEA, 2020). Lamentavelmente, o mês em que a pandemia de COVID-19 se 

intensificou no Brasil, ensejando a adoção de medidas diversas destinadas à contenção 

da transmissão do vírus e a evitar um colapso do Sistema Único de Saúde — SUS via 

desaceleração do influxo de pacientes. 

As informações mais atuais disponíveis foram alcançadas a partir de dados 

referentes ao ano de 2019, originários do censo anual do Sistema Único de Assistência 

Social (Censo Suas), que contém informações das secretarias municipais de assistência 

social, bem como aqueles relativos ao Cadastro Único para Programas Sociais do 

Governo Federal (CadÚnico). Nessa apuração, em 2020, a análise realizada pelo IPEA 

(2020) apontou que quando se fala em localização da população em situação rua, 

81,5% encontram-se em municípios cuja população ultrapassa 100 mil habitantes, 

concentrando-se especialmente nas regiões Sudeste (56,2%), Nordeste (17,2%) e Sul 

 
71 Não é novidade que a contagem da população em situação de rua é bem mais dificultosa se 
comparada às pessoas domiciliadas, inclusive em razão de sua própria dinâmica e por fatores sazonais 
que modificam e subestimam esse fenômeno social complexo. Todavia, uma mitigação de seu processo 
de “invisibilidade social” é condição necessária para um planejamento de políticas públicas adequadas a 
uma população com características eminentemente urbanas. 
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(15,1%). 

Em Minas Gerais, a situação vivenciada por essa população é ainda mais grave. 

Além das condições de precariedade a que estão expostas essas pessoas, a crise 

sanitária expôs agudamente a fragilidade de quem não tem acesso à saúde e à 

moradia, nem condições de pagar para acessar esses direitos. Outro ponto que ficou 

nítido foi o de que não se está diante de um fenômeno exclusivamente de ordem 

médico-biológica, tendo também natureza política, porquanto seus efeitos são 

potencializados diante do colapso do sistema de saúde pública que historicamente tem 

sido sucateado através de escolhas político-econômicas que implicam no esvaziamento 

de investimentos e na adoção de políticas de austeridade fiscal impostas pelo 

neoliberalismo econômico que avança sobre nossas cidades. 

A tudo isso, somam-se condutas por parte do poder público que representam 

verdadeiro encolher de ombros, as quais, na maioria das vezes, objetivam produzir 

novas e intensificar velhas mazelas sociais. Aqui, fala-se da adoção de uma agenda 

governamental balizada por um conjunto de medidas que visam vulnerabilizar 

determinados e bem selecionados corpos a ponto de exterminá-los, direta ou 

indiretamente, quando se considera que essas pessoas estariam expostas ao risco de 

contágio diferenciadamente. Evidentemente, aquelas em situação de extrema 

vulnerabilidade social e econômica, como as pessoas em situação de rua, por sua 

condição decorrente de modos de vida precarizados e submetidos ao apagamento 

encontram-se em um primeiro plano de afetação. 

Portanto, o que fazer quando é o próprio Estado o responsável por essa 

condição de vida precária, ao induzir politicamente que certas populações sejam 

expostas a formas diferenciadas de vulnerabilidade, conforme a organização das suas 

redes de apoio social e econômico, como diante da não execução de políticas públicas 

que assegurem a redução das desigualdades sociais que atingem índices 

estratosféricos em nossas cidades, submetendo as populações mais pobres à fome, à 

violência institucional e ao sofrimento? 

Na prática, o que se percebe é uma violência à existência dessas pessoas, seja 

em razão dos atos de omissão ou ação do Poder Público, isto é, das violentas 

investidas praticadas por agentes oficiais responsáveis pela segurança, que atentam 

contra o livre desenvolvimento da personalidade, o respeito e a proteção à dignidade 
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da pessoa humana, ou por um fazer morrer (MBEMBE, 2018, p. 5), quando o Estado é 

silente na prestação de serviços mínimos, produzindo maior vulnerabilidade, 

sujeitando esses corpos à violência, discriminação e, sobretudo, levando-os a uma 

situação degradante de sofrimento, vez que direitos como o de habitação e saúde são 

direitos fundamentais, sua ausência gera padecimento e novas vulnerabilidades, 

questões que devem ser lidas enquanto precarização existencial derivada da privação 

de uma existência digna e plena. 

Dentre algumas medidas governamentais adotadas, encontrava-se a veiculação 

de peças e campanhas publicitárias com o slogan “fique em casa”, difusão de 

recomendações de higienização constante e o isolamento residencial. Entretanto, esse 

conjunto de medidas não é eficaz ou possível para quem faz da rua sua moradia, 

inclusive porque mesmo dentre aqueles possuidores de moradia, estamos diante de 

um país em que 31,3 milhões de pessoas não possuem sequer água encanada ou 

quase 100 milhões não possuem tratamento básico de esgoto sanitário (SNS/MDR, 

2020)72. 

Em razão desse cenário de crise de habitabilidade, não é novidade que nos 

locais mais pobres a presença do Estado se dá pela violência. Diante disso, apresenta-

se o argumento de que a população em situação de rua deve ser compreendida como 

resultado (dentre outros) do racismo em sua versão mais ampla, isto é, do racismo 

estrutural brasileiro. Conforme nos ensina Sílvio Luiz de Almeida (2019, p. 15), estamos 

diante de um processo que é histórico, social, político, econômico, operando de modo 

imperceptível a partir de atos de governo, da mídia enquanto instrumento ideológico, 

de instituições públicas e privadas destinadas aos mais diversos fins e até mesmo nas 

relações interpessoais, mas que, ao fim e ao cabo, é o racismo a chave lógica utilizada 

na hierarquização de corpos e na divisão desigual das condições de existência digna e 

de suscetibilidade à morte. 

Ainda assim, o que se verifica é uma ausência de políticas públicas que sejam 

verdadeiramente eficazes no acolhimento dessas pessoas, especialmente quando se 

considera que a pandemia de COVID-19 tem na lógica racista a porta de entrada da 

 
72 O Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS) revela que mais de 35 milhões de 
pessoas no Brasil não têm acesso a água tratada, quadro intensificado por outro indicador, o de 
atendimento de rede de esgoto nas residências, que demonstra que quase metade da população não 
possui tratamento de esgoto residencial. 
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precarização desses corpos que ao não serem contados enquanto vivos, quiçá, quando 

perdidos. Neste aspecto, “[…] O racismo articula-se com a segregação racial, ou seja, a 

divisão espacial de raças em localidades específicas — bairros, guetos, bantustões, 

periferias, etc. […]” (ALMEIDA, 2019, p. 24). Essa constatação nos é valiosa para 

situarmos de que forma os modelos neoliberais de cidade-mercado-consumo 

produzem zonas destinadas aos descartáveis ou “quartos de despejo”, para usar a 

linguagem de Carolina Maria de Jesus73 (1960, p. 33-34). 

Onde sabidamente há redes deficitárias de tratamento de esgoto, de 

fornecimento de água potável, de equipamentos urbanísticos e comunitários? Não é 

difícil concluir que se fala dos assentamentos irregulares, onde os índices de 

transmissão de COVID-19 são os mais elevados. Na correnteza das precarizações, há a 

população em situação de rua que não possui sequer acesso à água para higienização 

primária. Há vários discursos por meio dos quais a desvalorização e a destruição da 

vida operam e se justificam, agora, é sobre a política da desconstituição do Outro que 

se discorrerá a seguir. 

 

3. Instaurando existências 

Neste pequeno espaço, será abordada uma temática tangível e presente em 

nosso cotidiano: a luta por moradia e, em sentido mais amplo, por habitabilidade, bem 

como os conflitos derivados de tais movimentos. Sendo assim, quando se fala da 

população em situação de rua no Brasil, muito pouco se discute sobre a 

compulsoriedade de sua situação de moradia, desconsiderando-se intencionalmente a 

forma com que as pessoas escravizadas foram na pós-abolição compulsoriamente 

lançadas nas ruas e periferias que chegam a compor grande parte de nossas 

metrópoles. Esse fato histórico essencialmente hoje provoca reflexos em nossas 

metrópoles, que se caracterizam por seu “patrimonialismo, a privatização da esfera 

pública, o clientelismo e a política do favor, além da herança escravocrata, do 

 
73 Uma metáfora utilizada pela escritora é a comparação estabelecida entre os cômodos de uma casa e a 
divisão da cidade, isto é, o centro e a periferia, onde o centro seria a sala de visitas, bem estruturada e 
destinada a receber com conforto as pessoas e, ao contrário, a favela seria o quarto de despejo, espécie 
de cômodo destinado ao “entulho”, onde se “esconde” o que não se deseja ter à vista ou não pode ser 
visto. A crítica que o livro carrega é, dentre tantas outras, sobre a ausência de investimento público nas 
áreas periféricas, bem como a “invisibilidade social” e a segregação constante e presente. 
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desprestígio do trabalho e da incorporação de avanços sem o abandono das formas 

atrasadas” (MARICATO, 2017, p. 7-8). 

Patrícia Hill Collins (2015, p. 26) chama a atenção para uma facilidade que nos é 

perturbadora, a agilidade com que se pode desumanizar uma pessoa ou até mesmo a 

completude de um grupo. Para a escritora, é negando-lhes a realidade de suas 

experiências que será possível tal empreendimento. Não sendo novidade que os 

sujeitos se inserem e se situam distintivamente no mundo, as possibilidades de 

existências também não podem ser as mesmas. Essa forma de inscrição, por certo, não 

é ao acaso ou despretensiosa e, como se quer demonstrar, molda o próprio estatuto 

ontológico de cada corpo. 

É Judith Butler (2016, p. 46) que nos fornece as bases para pensarmos acerca 

dessa nova ontologia corporal, lembrando-nos, contrariamente à lógica econômica em 

marcha, de que estamos vinculados por um elemento em comum: a precariedade da 

vida. Toda vida é precária, porque é dependente de relações sociais e de uma 

infraestrutura sistêmica e complexa que garanta que a vida possa ser vivida. Sendo 

uma existência autônoma impensável, esse corpo, além de depender de outros e 

portar vulnerabilidade, obriga-nos a nos inscrever em normas e organizações que 

consigam maximizar ou minimizar a precariedade da vida. Diante da ausência de 

moradia, alimentação ou formas de sociabilidade e trabalho não é possível haver vida 

garantida, sendo “[…] as entidades políticas, incluindo as instituições econômicas e 

sociais, que são projetadas para abordar essas necessidades, sem as quais o risco de 

mortalidade é potencializado” (ibidem, 2016, p. 46). 

Sendo assim, não estaríamos diante apenas de um “impulso interno para 

viver”, mas sim do fato de que estamos imbricados nas condições sociais e políticas 

(BUTLER 2016, p. 40). Sabendo haver vidas mais precárias do que outras, e que 

diferentemente da precariedade, comum a todos, a condição precária é designada 

para apontar uma realidade politicamente induzida, onde determinados grupos sociais 

são expostos à violência e à morte, expressando uma maximização da precariedade em 

função da violência do Estado em que: 

 

[…] a situação politicamente induzida na qual determinadas populações 
sofrem as consequências da deterioração de redes de apoio sociais e 
econômicos mais do que outras, e ficam diferencialmente expostas a 
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danos, à violência e à morte. […] é, portanto, a distribuição diferencial da 
condição precária. Populações diferencialmente expostas sofrem um 
risco mais alto de doenças, pobreza, fome, remoção e vulnerabilidade à 
violência sem proteção ou reparação adequadas (BUTLER, 2018, p. 40–
41). 

 

Quando determinadas pessoas vivenciam experiências de maior 

vulnerabilidade, provocadas não exclusivamente, mas com frequência em razão de 

privação social e econômica, quando da ausência de abrigo ou emprego, vê-se não 

apenas a precariedade individualmente considerada, mas também o fracasso daquelas 

instituições políticas-econômicas-sociais. Dado que a vulnerabilidade individual é 

socialmente provocada, a responsabilidade por sua mitigação é também da sociedade, 

inclusive atuando na superação de concepções de responsabilidade individualizada, 

como aquela onde o neoliberalismo se funda, considerando nossa dependência mútua 

(BUTLER, 2016, p. 10). Urge saber: de que forma uma vida poderá demonstrar o seu 

valor? Pela capacidade de comoção. 

Ainda para a pensadora, se uma vida não pode ser lamentada, não consegue 

produzir comoção, significa que essa vida nunca foi considerada vivida, “nunca contou 

de verdade como vida.” (BUTLER, 2016, p. 64). Quando casos de violência são 

noticiados semanalmente envolvendo pessoas em situação de rua, vemos que através 

de enquadramentos políticos e sociais essas pessoas são destituídas de humanidade, 

onde as normas existentes possuem a força de atribuir diferenciadamente valores para 

as formas de vida, às vezes e com grande frequência, não atribuem valor algum, visto 

que a distribuição desigual do direito à vida enseja ininterruptamente a produção de 

zonas de morte. É a soberania que definirá quais são àqueles que podem ser 

descartados e quais não podem (MBEMBE, 2018, p. 41). 

Estaríamos diante de vidas despidas de valor, pois a valoração das vidas 

somente acontece efetivamente defronte das situações e condições em que a perda 

dessa vida terá importância, sendo esta mensurada pelo luto, pela capacidade de 

provocar reação e comoção, originando-se daí o valor que em vida lhes atribuímos, 

pois “[...] a possibilidade de ser enlutado é um pressuposto para toda vida que 

importa” (BUTLER, 2016, p. 32). Vidas que não são passíveis de luto são aquelas que 

não possuem a capacidade de comoção e luto diante de suas perdas. 
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O mundo vive há alguns um rompimento, para os mais ávidos, ou a prova da 

elasticidade, para os mais contidos, que o limiar da invisibilidade social possui. 

Sabemos que possuímos diversos cânones capazes de determinar o que merece viver 

ou ser visto, entretanto, a pressão que se tem imprimido na teia que esconde a miséria 

e os descartáveis urbanos tem sido cada vez mais acentuada. Eles começam a aparecer 

a contragosto. Se houve sempre a crença de que o mundo fosse plúrimo de 

possibilidades, hoje se observa a indução daquilo que retira, cotidianamente, dada a 

predominância de um modo de existência universal sobre outros, o ligamento do 

mundo. Desse desatar de nós, em um cenário pandêmico como o vivenciado, isso 

pode ser visualizado facilmente diante das situações de ausência de condições 

adequadas de moradia, onde ficaram escancaradas existências até então 

imperceptíveis. 

Diante de um Estado que atua através de necropolíticas, onde é o terror que 

adentra por todo o espaço, utilizando-se da política enquanto instrumental bélico de 

morte, subjugando-se certas vidas, é a moradia um refúgio aos mundos de morte? 

Nem sempre. Ainda mais diante de um necropoder que integra a história do Brasil 

enquanto política de produção de morte, mais do que um aumento do risco de morte, 

onde desde a invasão colonial tem suas populações completamente espoliadas e 

destituídas da condição humana. Onde o processo de territorialização colonialista 

moldou espaços e classificou pessoas e grupos em diferentes status, possibilitando 

uma desvalorização ontológica apta a justificar o uso, pelo soberano, de um poder 

violento. Em que “Soberania significa ocupação, e ocupação significa relegar o 

colonizado em uma terceira zona, entre o status de sujeito e objeto” (MBEMBE, 2018, 

p. 39). 

Apesar do que se vê, a moradia pode simbolizar proteção e, também, a 

produção do reconhecimento pela existência digna e retirada da condição de 

abandonado, pois, o reconhecimento de uma vida só é possível através do Outro, 

sendo este Outro o responsável por dar sentido a uma existência. Aquelas populações 

que não podem alcançar esse reconhecimento são, com frequência, aquelas para as 

quais o necropoder se direcionará com maior força. O não reconhecimento da 

humanidade de alguém, consequentemente, o deixa mais exposto às políticas de 

morte. Em outras palavras, os “não sujeitos” são, por regra, os alvos principais das 
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ações de “exceção”, da privação de direitos. A ausência de identificação ou o 

desvinculo ético-moral tem sido capaz de justificar até mesmo a eliminação do Outro, 

no caso, das pessoas em situação de rua, pois não as vemos sob ameaça, 

impossibilitando o exercício da alteridade (BUTLER, 2011, p. 28-29). 

Diversamente do que determina a CF/88, quando o Estado deixa de agir para a 

proteção das vidas contra a violação de direitos, inclusive ele mesmo produzindo uma 

série de outras violências, abandonando-os à própria sorte, contribui com a 

precarização existencial. Essa escolha pode ser notada quando não se concretizam os 

direitos existenciais mínimos, como os sociais e, entre eles, as políticas de provisão de 

habitação cuja responsabilidade é dos três entes federados. A ideia do abandono é 

importante porque demonstra uma contradição, possuidora de uma ambiguidade 

derivada do fato de que o “abandonado” é aquele que, ao mesmo tempo separado, 

está à mercê daquele que o abandonou, situando-se em um limbo da dispensa e da 

captura, ou seja, dispensado e, simultaneamente, capturado (AGAMBEN, 2004, p. 

116). 

Portanto, para Agamben (2004, p. 14), há uma relação intrínseca entre a 

política e a vida marcada pelo poder de decisão do soberano sobre o próprio status da 

vida: o soberano determina quais são as vidas matáveis. A “vida nua”, diversamente do 

que a semântica nos induz a crer, não é uma vida originária, hipotetizada e abstraída, 

onde possivelmente mantém-se intocada por codificações e matrizes sociopolíticas e 

culturais. Trata-se de um âmbito cuja referência são as experiências de desproteção, a 

ilegalidade caracterizadora de algumas vivências que existem vagamente e submersas 

a viver em um contínuo e permanente estado de exceção. É um espaço altamente 

artificial produzido para sujeitos definidos (AGAMBEN, 2004, p. 16). Para aqueles 

modos de vida e existência que não se submetem à ordem que as estruturas de poder 

produzem, a consequência é a exclusão da proteção jurídica. Em outras palavras, é 

uma vida artificialmente criada e dotada apenas de uma dimensão biológica, com um 

caráter apolítico e destituída de quaisquer direitos, visto estarem à guisa do que seja 

humano. 

Fica nítido que em um país como o Brasil, forjado na pilhagem humana, a 

valorização diferencial da humanidade não é uma curva em uma reta, pelo contrário, é 

nada menos do que o verdadeiro solo em que assenta o Estado-nação. Em seu 
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território, esse Estado produz a todo instante renovados corpos marcados pela inópia 

generalizada, pessoas “destituídas” de direitos que se assemelham ao “homo sacer” do 

direito arcaico. A esses não sujeitos ou sujeitos extirpados da cidadania, possuidores 

da “vida nua” e indigente, nem mesmo a moradia é permitida. 

A relevância das políticas habitacionais decorre do fato de que a 

vulnerabilidade está associada mais aos arranjos institucionais e sociais do que às 

características pessoais, tendo uma dimensão estrutural. Portanto, seria um 

contrassenso não atuar diretamente junto a esses arranjos. Políticas de acolhimento 

institucional são necessárias e relevantes, especialmente ao transitarmos em um 

momento de crise sanitária, contudo, o fortalecimento da autonomia precisa ocorrer 

desde o ingresso em instituições temporárias até a iminência da saída, diversamente 

do que tem sido feito. 

A preparação gradativa para a autonomia deve ocorrer de formas diversas, 

como no alargamento das relações sociais, criando e fortalecendo vínculos; facilitando 

e promovendo o acesso aos espaços comunitários da cidade; através de investimentos 

nas possibilidades de trabalho e renda para aquelas pessoas que não contam com 

benefícios sociais (maior percentual entre o número de pessoas em situação de rua)74 

e no fomento às atividades culturais e artísticas. A moradia é, evidentemente, um dos 

pilares (mas não o único) para que essas políticas possam resultar em ações 

permanentes e concretas, rompendo com ciclos geracionais de exclusão e pobreza, daí 

a relevância de modelos outros para teste fim. 

Nesta senda, os movimentos de reivindicação por moradia pautam uma luta 

que é, antes de tudo, pelo reconhecimento daquelas vidas, de modo a tornar possível 

e criar abertura para as possibilidades de tornar-se algo que ainda não se conhece. 

Para que uma vida se torne sustentável é preciso condições que torne possível seu 

fortalecimento, porque “onde uma vida não tem nenhuma chance de florescer é onde 

devemos nos esforçar para melhorar as condições de vida” (BUTLER, 2016, p. 43). 

Neste sentido, reivindicar habitação é reivindicar aparecimento, trata-se do direito de 

aparecer, até mesmo através de censos que, lamentavelmente, abarcam apenas as 

 
74 Mesmo encontrando-se em idade ativa para o trabalho, pessoas que poderiam estar desempenhando 
funções formais, acabam por encontrar enorme dificuldade, o que sugere ser apenas mais uma 
evidência do racismo estrutural brasileiro. 
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pessoas domiciliadas. Em suma, “[...] estão reivindicando reconhecimento e 

valorização, estão exercitando o direito de aparecer, de exercitar a liberdade, e estão 

reivindicando uma vida que possa ser vivida” (BUTLER, 2018, p. 37). Afinal de contas, 

contar um povo é fazê-lo existir, ter “direito a ter direitos” (ARENDT, 1989, p. 332). 

Muito além de terminologias e conceitos teóricos, a semântica das 

classificações vem operar para além da dimensão compreendida enquanto territorial. 

Na disputa entre quem pode e como pode nomear, expressões como “somos 

indigentes”; “marginais”; “fantasmas”, presentes nos diários de Carolina Maria de 

Jesus (1960, p. 38), “que, no seu contexto semântico, liga o status de ilegalidade com a 

própria condição humana de seus habitantes”, como se aquela condição de moradia 

precária ou não moradia transpassasse para além do material, abarcando as demais 

relações sociais possíveis, inclusive as existenciais (ROLNIK, 2015, p. 193). Disso 

decorre a importância de se analisar de que forma os simbolismos são construídos, 

como atribuímos significados ao que nos cerca, e de que forma essas significações 

influenciam o processo de subjetivação, compreendido enquanto um produto 

originário do atrito constante do corpo com o mundo, em um meio cada vez mais 

pautado pela exclusão. Todo esse processo, operando em cidades neoliberais, acaba 

por valer-se de objetos, técnicas e leis que na maioria das vezes escondem suas 

pretensões escusas. 

Finalmente, seria possível o Direito garantir moradia para sujeitos que têm suas 

existências e modos de vida negados? Pode ser que sim, mas para que isso aconteça, 

porém, é necessário o fortalecimento de uma prática que há muito vem ocorrendo: o 

redesenho ontológico do próprio Direito, desprendendo de suas orientações 

funcionalistas e meramente instrumentais de acesso formal à igualdade e a cidadania, 

permeado por uma lógica individualista e pulverizadora do capitalismo, seguindo na 

direção de princípios e objetivos relacionais baseados no reconhecimento enquanto 

condição mínima de cidadania. Em suma, é preciso mudar os gabaritos existenciais de 

que dispomos. 

Portanto, seja qual for o ângulo em que se analisa o direito à habitação e à 

cidade, é visível a negativa destes e outros direitos à população em situação de rua, 

mesmo fazendo das ruas sua casa, ora por sua “invisibilidade social”, ora por sua 

segregação e outros modos de violência, visto que esta produz continuamente 
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estigmas sociais, em razão da vivência em logradouros públicos e do despojamento 

material, onde modelos de cidades neoliberais não propiciam o usufruto pleno destes 

direitos, não visualizando o direito à moradia como uma política social e de direito 

humano, mas convertendo-a em mercadoria a ser consumida individualmente e, 

também, como ativos financeiros (ROLNIK, 2015, p. 140). 

Embora os avanços nas políticas nacionais de habitação não sejam desprezíveis, 

muito pouco ou quase nada fizeram para o grupo populacional das pessoas em 

situação de rua. A provisão de moradia muitas vezes esteve inclinada a um público 

cujo estrato de renda não engloba aqueles que possuem apenas o despojamento 

material. A moradia é um fator de análise importante para a compreensão do estado 

das coisas hoje em nossas cidades e suas desigualdades. Portanto, uma maior 

apreensão das conexões entre a experiência urbana das pessoas em situação de rua e 

a história das políticas públicas de moradia e do planejamento urbano poderia 

desenvolver um nível adequado de consciência sobre as injustiças sociais em nossas 

cidades. Essa consciência, combinada com o conhecimento de ferramentas práticas e 

técnicas para promoção da justiça socioespacial, poderia ir longe e permitir que 

planejadores e intérpretes do Direito atuem para quebrar a ligação histórica entre o 

desenvolvimento urbano, as opressões raciais e a espoliação urbana, verdadeira 

contraconduta frente à naturalização das desigualdades sociais (THOMAS, 1994, p. 10). 

Para concluir esta pequena passagem, é preciso apontar que as exclusões que 

esses sujeitos experienciam não decorrem simplesmente da vulnerabilidade de seus 

corpos e de sua intensa exposição à morte, mas também das restrições à potência da 

vida. Aqui, estamos falando de certas entidades, ou potencialidades que acompanham 

cada existência e demanda realidade, como se o lugar que ocupam no mundo fosse 

insuficiente. Com iminência, estes seres reivindicam seu direito de existir com mais 

intensidade no mundo real. Como aprendemos com David Lapoujade (2017, 38), é 

próprio dos seres virtuais a desejosa tarefa de expandirem suas possibilidades, diz o 

filósofo que “são os virtuais que introduzem um desejo de criação, uma vontade de 

arte no mundo. Eles são a origem de todas as artes que praticamos”. Entre o que são e 

o que poderiam ser, tentam desvencilhar-se dessa maneira precária, provisória e 

acinzentada, sempre visando existir mais intensamente. 
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Em suma, o que buscam é o rompimento com as restrições das diferentes 

formas com que se pode ser e existir, onde cada existência deriva de um gesto 

instaurador, gesto que não emana de um criador definido ou externo, ele é imanente à 

própria existência. Portanto, para que outras formas de habitar a contemporaneidade 

se tornem possíveis, que tenham um lugar, é preciso, antes de tudo, desvencilhar-se 

da dúvida, do ceticismo e até mesmo da negação que contesta o seu direito de 

existência. Diz-se que para existir é preciso, inicialmente, romper. 

 

4. Entre o dito e o feito 

Não sendo mais difícil duvidar de uma existência que está ali que do direito de 

existir daquela coisa ou pessoa, esse direito que se coloca em dúvida provoca não 

apenas a suspensão provisória da realidade daquela pessoa, como, também, a sua 

legitimidade de existência. Para Lapoujade (2017, p. 92), “a dúvida é ao mesmo tempo 

ineficaz e devastadora. Ineficaz porque não impede as coisas de existirem, devastadora 

porque as priva de realidade (isto é, do seu direito de existir).” E mais, há uma 

performance no julgamento e na acusação, onde o fundamento último desse engenho 

é a transformação dessas pessoas em fantasmas, privando-as de existir. Se para 

Lapoujade a melhor maneira de solapar uma existência é fingir não a ver (ibidem, p. 

91), pode a moradia fazê-las existir mais? Isto é, atribuir-lhes maior existência e 

realidade contra a ignorância ou um desprezo? Essa é uma resposta difícil, o autor 

sugere que a defesa do “sutil contra o grosseiro” ou dos “planos de fundo contra o 

ruído do primeiro plano” é uma tarefa inafastável. Neste trajeto, há um movimento 

que nos interessa sobremaneira, as ocupações e suas potencialidades, sobre a qual se 

discorrerá a seguir. 

Em um país como o Brasil, onde as políticas habitacionais se deram de modo a 

não se pensar nas demandas dos moradores, mas do mercado imobiliário e da 

construção civil, o que se percebe é que quando se fala em política habitacional e de 

planejamento urbano, seu sinônimo são os grandes conjuntos habitacionais modernos 

nas áreas periféricas. Esse modelo hegemônico de provisão de moradia, como 

cabalmente analisado por André Prado (2017, p. 301–302), traz consigo um combo de 

vulnerabilidades que se relaciona basicamente com o tipo de estrutura física adotada 
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que aponta para a construção de uma categoria de estrutura social que, segundo o 

autor: 

 

O tipo de estrutura social criada a partir da estrutura física dos grandes 
conjuntos não aponta para a autonomia coletiva, para a emancipação. Ao 
contrário, reforça uma tendência atual das periferias pobres nas grandes 
cidades como grandes áreas de produção e reprodução da força de 
trabalho, onde prevalece a sobrevalorização da vida individual e 
subvalorização da vida social e política, numa espécie de recusa coletiva e 
inconsciente do direito à cidade (PRADO, 2017, p. 301–302). 

 

Dessa predileção pela sobrevalorização da vida individual em detrimento da 

vida social e política (subvalorizadas), em verdade, essa recusa social e inconsciente do 

direito à cidade tem se amoldado com perfeição ao capitalismo pós-industrial e sua 

ânsia de manutenção da moradia enquanto um produto financeiro de consumo e 

alienação. Seja do ponto de vista econômico, onde os custos a serem barateados ao 

máximo, ao menor patamar produtivo para o setor imobiliário e construtivo implica no 

maior patamar de custo socioambiental para os que neles residem. Noutro giro, 

aqueles territórios tornam-se locais de não-permanência, lócus temporário a ser 

substituído quando o “progresso” se fizer presente pela concorrência meritocrática 

individual. Dessa lógica decorre a força desmobilizadora que esse modelo habitacional 

imprime sobre as populações neles residentes, para não dizer viventes. A ausência de 

apropriação afetiva e simbólica do lugar, corolário do sentimento de pertencimento, 

também provoca dificuldades para a formação de laços sociais e de vizinhança. A 

moradia de passagem torna-se um momento histórico a ser, o mais breve possível, 

superado. 

Visto enquanto um mal a ser combatido, os movimentos sociais de provisão de 

moradia para os pobres através da ocupação, constituem-se enquanto um devir 

possível, na contramão das políticas de produção em massa de conjuntos habitacionais 

de baixo custo que não consideram nenhum traço de urbanidade mínima. Nessa 

associação perversa entra Estado-capital à cidade se impõe a moradia isolada (e não o 

conjunto urbano), financiada, massificada e genérica segregadamente posicionada nas 

periferias da cidade (MORADO, 2016, p. 160). Esses movimentos, para Denise Morado 

(2016, p. 147), trazem em si o próprio significante do dissenso, dada a capacidade de 

retirarem (temporariamente) da lógica mercantil imobiliária determinada parcela do 
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espaço que em algum momento se tornaria um novo ativo financeiro circulável. Isto 

posto, o que se percebe é que a cidade, enquanto um produto de contradições e 

conflitos, balizada pela ideia de desenvolvimento e pela dinâmica especulativa 

imobiliária, acaba por acentuar as contradições envoltas nas próprias premissas sociais 

nas quais a moradia dos programas habitacionais (no modelo do Programa Minha 

Casa, Minha Vida – PMCMV) têm se embasado, tornando aparente as imbricações 

completamente atreladas ao mercado imobiliário. 

O prevalecimento dessa lógica de moradia em detrimento de outras possíveis, 

a exemplo dos programas de urbanização de assentamentos precários, dos incentivos 

às melhorias habitacionais, ao crédito de locação social – trabalhado nesta obra por 

outras pesquisadoras, torna-se um impeditivo a construção de uma política 

habitacional que promova verdadeiramente o direito à cidade. Sendo a técnica 

permeada por escolhas políticas, determinando as possibilidades de expansão, 

permanência ou a remoção das pessoas e grupos situados nas mais diversas porções 

do território, enquanto jogo de poder, o reavivamento dessas existências ou seu 

apagamento dependerá constantemente de disputas. Sendo uma constante que o 

nosso planejamento urbano tem sido destinado a manter os pobres em seus lugares, 

em que a função de planejar é deixada à serviço dos interesses privados, com a 

aquiescência e participação ativa de governos locais (BORJA; CARRIÓN, 2017). Não 

havendo que se falar em inocência quando o assunto são escolhas políticas, mesmo 

que possam, à primeira vista, assim nos fazer crer, é preciso que se escamoteie as 

diferenças e as contradições existentes entre grupos sociais diversos situados sobre os 

territórios. 

Nessa conjuntura de insustentabilidades habitacionais, não havendo desejo de 

inserção urbana, nossas cidades acabam por caracterizarem-se pela dinâmica do 

espraiamento da malha territorial, pela segregação socioespacial planejada, pela 

permanência de bairros monofuncionais em áreas isoladas e perpassadas por vazios 

urbanos à espera de valorização e, principalmente, pelo império de um único grupo 

social nesses locais, o de pobres. O conflito representa, assim, o “caminho através do 

qual grupos sociais dominados constituem-se enquanto sujeitos coletivos no espaço 

público – isto é, enquanto sujeitos políticos” (VAINER, 2007, p. 6). O conflito, 

instaurado pelo dissenso, carrega consigo o potencial criativo, a capacidade de 
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construir identidades através da reivindicação de espaço na sociedade, questionando e 

desafiando a hegemonia vigente (RANCIÉRE, 1996, p. 123). 

Dentro desse padrão de produção urbana, ocupar uma área central é, de certa 

forma, atravessar o território da inexistência e alcançar o status de serem vistos, 

mesmo que temporariamente. O que decorrerá daí é que devemos manter-nos 

vigilantes, pois a história também nos mostra que não existem certezas nesse 

processo. Se esta abordagem deve ser considerada enquanto mais eficaz quando se 

pensa em diminuir a segregação socioespacial e promover verdadeiramente o direito à 

cidade é ainda uma questão em aberto, pois as decisões dependem da distribuição do 

poder e, por certo, da disputa. 

 

5. Considerações provisórias 

Por tudo isso, justifica-se a necessidade de que toda e qualquer política pública 

adotada, principalmente as políticas de moradia, perceba a população em situação de 

rua enquanto um fenômeno social de grande complexidade, o que demanda medidas 

multissetoriais-ministeriais e intergovernamentais, vez que não é um problema a ser 

combatido, mas sim um fenômeno a ser trabalhado e compreendido. Nesta senda, da 

escolha de qual medida adotar até a sua execução, perpassando por discursos de 

natureza política e institucional, bem como no balizamento de ações destinadas ao 

enfrentamento da pandemia e seus efeitos diretos e indiretos, tem-se que a análise 

das condicionantes sociais é fator ímpar para sua efetividade, visto haver efeitos 

deletérios que acompanham estruturalmente certos modos de existir, produzindo, 

portanto, velhas e novas dinâmicas de violação ao direito de existir. 

Será da prática em defesa de um pluralismo ontológico que poderemos tomar 

partido por modos de ser ou pluralidades de perspectivas dos modos de existência que 

pululam aos montes, “reivindicando meios de expressão próprios” (PELBART, 2016, p. 

250). No caminho, diversas “existências mínimas” solicitam existir, o pedido decorre 

do fato de que, infelizmente, dependem de fundamentos que lhes confiram 

legitimidade por serem existências injustificadas em si mesmas (LAPOUJADE, 2017, p. 

23). A escolha sensata a ser feita é a de nos engendrarmos no desejo de consolidá-las, 

ampliá-las, em um processo que se dê de forma radicalmente diferente daquela a que 

os poderes hegemônicos querem posicioná-las. Evitando a reincidência em uma 
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história de apagamento e desconstituição, é preciso escolher advogar por essas 

existências, pois “um ser não pode conquistar o direito de existir sem a ajuda de outro, 

que ele faz existir” (ibidem, 2017, p. 24–25), daí a ambivalência de existirmos e sermos 

legitimados em contraparte a outra existência. 

Por fim, é através da proposição de trajetórias alternativas, como os rizomas de 

uma árvore, é que poderemos mudar. Ouvimos de David Harvey (2012, p. 74) que 

mudar a cidade é mudar a nós mesmos, por ser um processo de construção e mudança 

coletiva, jamais individual, onde os sujeitos conseguem influir nas transformações da 

cidade e delas participarem. Ele tem razão, a cidade é o que queremos ser. E para que 

se possa ser, é preciso encarar a vida com seriedade, sem, contudo, perder a dinâmica 

de um mundo que é sináptico, não nos acostumando com as maneiras convencionais 

de existir. Apesar dos receios e fragilidades assumidos, das inconsistências e 

evanescências elaboradas na forma de uma coragem que é desafiadora e perigosa, 

mas tão necessária para a sobrevivência na dureza que é o real. 
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O DIREITO À CIDADE E À MORADIA PARA AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE 

RUA NO CONTEXTO DE PANDEMIA DA COVID-19 

 

 

Ana Paula Santos Diniz75 

 

 

1. Introdução 

Este estudo tem por objetivo provocar uma reflexão acerca das condições do 

ambiente urbano, o seu desenvolvimento e as (im) possibilidades de superar os riscos 

trazidos pela pandemia, por parte da população em situação de rua, em especial. 

O crescente processo de urbanização, em um contexto de capitalismo 

financeiro, vem gerando exclusão e desigualdade social, mercantilizando direitos e 

comprometendo a organização e o planejamento sustentável e democrático das 

cidades.  

Assim, as diretrizes deste estudo se circunscrevem ao desafio de buscar o 

conteúdo substantivo dos direitos das populações excluídas das cidades. As análises 

feitas viram o direito à cidade e à moradia não somente como normas, mas, também, 

como fenômenos humanos e culturais.  

O tema foi escolhido pensando nos diversos problemas decorrentes do 

capitalismo financeiro, como a desigualdade, precariedade, exclusão social e negação 

de direitos. Sendo assim, a análise do problema perpassa pela compreensão de alguns 

pressupostos teóricos, tais como meio urbano, pandemia e população em situação de 

rua. 

O pressuposto “meio urbano” é aqui entendido como cidade, tecido urbano, 

uma noção à antiga oposição cidade-campo. (LEFEBVRE, 2001, p. 73 a 75). É no meio 

ambiente urbano onde estão localizadas as cidades, espaços de relações humanas com 

infraestrutura para residências, indústrias, lazer, atividades e práticas econômicas, 

sociais e culturais. O meio urbano se diferencia do rural, também, por apresentar, 

juntamente com os demais elementos citados, uma densidade populacional mais 
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elevada e um excedente de produção. O fato de o meio ambiente urbano ser 

considerado um lugar de vivência dos sujeitos se configura, também, como um lugar 

de promoção, emancipação e garantia de direitos, no contexto do sistema sócio-

jurídico brasileiro.  

A partir da ideia de garantia e realização de direitos na cidade, surge a noção de 

direito à cidade como um direito de não exclusão da sociedade urbana das qualidades 

e benefícios decorrentes da vida urbana. O direito à cidade implica em uma 

recuperação coletiva do espaço urbano por grupos marginalizados, principalmente 

aqueles cuja moradia se localiza em áreas periféricas da cidade. Portanto, é neste 

contexto que o termo “meio urbano” será compreendido (LEFEBVRE, 2001, p. 117-

118). 

A categoria “pandemia” é entendida à luz do estabelecido pela Organização 

Mundial de Saúde – OMS - como sendo o auge de abrangência geográfica de uma 

doença. A doença em questão se trata da Covid-19, decorrente do contágio pelo vírus 

“SARS-CoV-2” (OMS, 2020). Diante dessa situação, o diretor-geral da OMS, em 11 de 

março de 2020, ao reconhecer o estado pandêmico da doença, ressaltou que todos os 

países devem ativar e ampliar os mecanismos de resposta a emergências em saúde, 

que consistem em proteger, encontrar, isolar, testar e tratar todos os casos e rastrear 

todos os contatos com esse novo Coronavírus. Nesse sentido, a pandemia a que este 

estudo se refere é a do Coronavírus SARS-CoV-2, cuja forma de evitar o contágio está 

relacionada a práticas de assepsias, como lavar as mãos com água e sabão e/ou 

higienizá-las com álcool em gel, usar máscara, bem como distanciamento ou 

isolamento social, cuja campanha tem como lema “Fique em casa!”. O período 

analisado se refere à primeira onda de contaminação, que corresponde aos meses de 

abril e maio de 2020, momento em que a autora iniciou essas análises, sendo algumas 

já publicadas e agora revistas. 

A fim de compreender o pressuposto teórico “população em situação de rua”, 

tem-se o previsto no Decreto Presidencial n. 7.053/09 (BRASIL, 2009), que descreve 

esse grupo populacional como sendo: 

(...) heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia 
convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas 
degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou 
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permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite 
temporário ou como moradia provisória. 

 

Assim, como já ressaltado, as análises feitas neste trabalho objetivam ver o 

direito à cidade e à moradia não somente como normas, mas, também, como 

fenômenos humanos e culturais. Para que essa compreensão seja possível, aporta-se 

na macrofilosofia, que são os estudos dos processos, estruturas e sistemas sociais, 

econômicos de grande alcance significativo e temporal e dos grandes conceitos 

agregados:  

 
(...) falamos de Macrofilosofía quando se realizam análises “holísticas” e 
comparativos que, de fato ou potencialmente, se projetam em processos de 
grande alcance, qual seja: a) temporal: nos referimos a processos de "longe 
durée" e duração muito longa. É por isso que a "macrofilosofia" pressupõe 
uma profunda consciência histórica e tende a uma perspectiva que aponta - 
pelo menos em harmonia - para toda a história da humanidade; b) 
geográfico: obviamente, a tendência é mundial, superando o etnocentrismo 
ocidental que ainda é muito importante na filosofia. Tende, portanto, a 
análises globais e sistêmicas, nas quais elas devem ser tratadas em 
condições estritas de igualdade e com atenção semelhante às filosofias não 
ocidentais (por exemplo: chinês, islâmico, indiano, japonês, ameríndio etc.); 
c) cultural: a macrofilosofia é vocacionalmente interdisciplinar em resposta à 
literatura e ciência, arte e tecnologia, símbolos e economia, religião e 
política, etc. Naturalmente, o objetivo final não é mera erudição, mas a 
seleção e determinação crítica dos elementos mais relevantes e 
mutuamente interrelacionados (MAYOS, 2012, p. 13). 

 

Feitas essas considerações de ordem teórico-metodológica, passa-se à análise 

do problema levantado, às reflexões e à exposição dos resultados. 

 

2. Aspectos gerais sobre as pessoas em situação de rua no Brasil 

Inicialmente, insta ressaltar que o Brasil não conta com dados oficiais sobre a 

quantidade de pessoas que está em situação de rua atualmente76, nem o censo 

demográfico decenal, nem as contagens populacionais periódicas incluem entre os 

seus objetivos sequer a averiguação do número total da população não domiciliada. 

 
76 A primeira e única pesquisa ampla sobre a população de rua – Censo Pop Rua - foi realizada entre 
outubro de 2007 a janeiro de 2008 pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome – MDS 
(agora transformado em secretaria vinculada ao Ministério da Cidadania), por meio da Secretaria 
Nacional de Assistência Social – SNAS e da Secretaria de Avaliação e Gestão da Informação – SAGI, mas 
não atingiu todo o território nacional, porque as capitais São Paulo, Belo Horizonte e Recife já haviam 
realizado recentemente pesquisas semelhantes. Porto Alegre solicitou sua exclusão da pesquisa por 
estar conduzindo um estudo municipal simultaneamente à pesquisa contratada pelo MDS. (BRASIL, 
2008); BRASIL (2009). 



 

 

184 

Quase sempre, o perfil dessas pessoas é traçado a partir de análises qualitativas e 

regionais, que identificam a heterogeneidade como a principal característica77. São 

pessoas que vivem na contramão do sistema produtivo mercantil e capitalista, porque 

não possuem uma moradia convencional, não são inquilinas nem proprietárias, vivem 

à margem da riqueza gerada pelo sistema, são pessoas que não têm onde viver 

dignamente, mas existem com seus diferentes modos de existir. E, assim, 

paradoxalmente, dentro da heterogeneidade, observa-se um elemento comum, que é 

a precariedade do modo como vivem e isso as generaliza e as invibiliza, o que dificulta 

a percepção de suas necessidades individuais.  Essa invibilização faz com que elas 

inexistam enquanto sujeitos de direitos, lhes sendo negado pelo estado todo tipo de 

garantia e direito fundamental, tanto pela dificuldade em individualizá-las quanto 

quantificá-las.  

Em 2021, até o mês de julho, encontravam-se registradas no Cad-Único 

143.479 pessoas em situação de rua (BRASIL, 2021). O Cad-Único, conforme dispõe o 

artigo 2º do Decreto nº 6.135/2007 (BRASIL, 2007), é um instrumento de identificação 

e caracterização sócio-econômica das famílias brasileiras de baixa renda, a ser 

obrigatoriamente utilizado para seleção de beneficiários e integração de programas 

sociais do Governo Federal voltados ao atendimento desse público. Apesar de ser uma 

importante fonte de dados sobre a população vulnerabilizada e representar 

importante ferramenta para a visibilização das carências e necessidades dessas 

pessoas, deve-se ressaltar que o cadastro é facultativo, logo, o número de pessoas em 

situação de rua cadastradas não revela fielmente a quantidade de pessoas que vive nas 

ruas. A falta desses dados impede que sejam elaboradas ações estratégicas para o 

enfrentamento de situações adversas, como a da pandemia.  

Segundo Souza (BRASIL, 2018), o principal dado que se tem hoje sobre a 

população em situação de rua é a própria falta de dados que digam quantas pessoas 

são e quantas estão sendo mortas.  

A partir desta perspectiva, tem-se que a população em situação de rua, na 

cidade, é um público vulnerabilizado, invisibilizado e exposto a todo tipo de risco, 

 
77 Na obra coletiva "Direitos Fundamentais das Pessoas em Situação de Rua" (GRINOVER, 2016), há vasta 
pesquisa sobre o perfil heterogêneo desse grupo populacional. 
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especialmente, pelo fato de não ter o acesso ao direito à moradia digna e adequada 

efetivado, o que trará consequências ao enfrentamento da pandemia. 

 

3. A Pandemia da Covid-19 e a campanha “Fique em casa”  

A Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência da 

Infecção Humana pelo novo Coronavírus – SARS COV-2 - emitiu uma Declaração de 

Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional pela Organização Mundial 

da Saúde (OMS, 2020) e, considerando a disseminação desse novo Coronavírus e sua 

classificação mundial como pandemia, os estados, municípios e Distrito Federal teriam, 

tiveram e estão tendo que adotar medidas (BRASIL, 2020) para prevenir a 

disseminação do vírus, dentre elas, garantir a oferta regular de serviços e programas 

socioassistenciais voltados à população mais vulnerável e em risco social. Nesse 

contexto, as pessoas em situação de rua vêm demandando especial atenção, 

sobretudo aquelas que integram os grupos de risco, como as pessoas idosas; com 

tuberculose; cardiopatias; pneumopatias; HIV/AIDS; distúrbios metabólicos, incluindo 

diabetes melllitus; gestantes e puérperas; crianças. 

Outra medida de prevenção adotada como recomendação foi e é manter o 

distanciamento social, cuja campanha de conscientização tem como lema “Fique em 

casa”. Essa medida tem por objetivo diminuir a circulação de pessoas, principalmente 

nos grandes centros urbanos, onde boa parte da população faz uso de transporte 

coletivo, muitas vezes, com a sua capacidade de lotação máxima; frequenta espaços 

coletivos públicos e privados com alta rotatividade, como shoppings, praças, parques, 

mercados, estações de metrô/trem, escolas. 

As medidas mais seguras para prevenir a disseminação desse novo Coronavírus 

consistem em ficar em casa (isolamento, distanciamento social, quarentena), realizar 

uma assepsia com água e sabão e/ou higienizar as mãos com álcool em gel e, se 

precisar sair de casa, usar máscara e, ao voltar, realizar a assepsia adequada. 

Essa campanha evidenciou a desigualdade social existente no Brasil, a 

precariedade de algumas habitações, bem como o déficit habitacional, frutos da 

ausência de planejamento, estruturação e organização do espaço urbano sustentados 

por uma política econômica capitalista neoliberal. De acordo com Harvey (2014, p. 21), 
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faz-se necessário resgatar a importância e atualidade do legado de Lefebvre, 

reivindicando uma política do urbano que venha a fazer sentido. 

A partir do que ficou evidenciado, nem todas as pessoas puderam guardar o 

adequado distanciamento social, aumentando, assim, o risco de contágio. Ainda que 

parte da população pudesse ficar em casa, um grupo continuaria exposto ao risco de 

contágio mesmo dentro de casa, devido ao número de pessoas dividindo o mesmo 

ambiente, como é comum de se ver em favelas, comunidades carentes, periferias e 

ocupações e, no Brasil, em 2017, a coabitação familiar correspondia a 41,3% 

(GONÇALVES, 2018). 

Considerando estes aspectos, passa-se a analisar a importância de se efetivar o 

direito à moradia, em um meio ambiente urbano sustentável e planejado, realizado a 

partir de políticas públicas estruturantes, includentes e participativas. 

 

4. A cidade e a moradia como mercadorias  

Considerando a predominância de pessoas vivendo nas cidades, adquire 

importância a compreensão da sustentabilidade do meio, especialmente as condições 

de habitabilidade. 

Atualmente, em tempos de pandemia, está sendo possível questionar e 

observar com mais clareza as estruturas urbanas, os espaços de uso coletivo, o uso da 

cidade pelas pessoas, a necessidade de acesso à água e a uma infraestrutura sanitária 

adequada. Segundo Harvey (2014, p. 30), reivindicar o direito à cidade equivale a 

reivindicar algum tipo de poder configurador sobre os processos de urbanização, sobre 

o modo como as cidades são feitas e refeitas, e pressupõe fazê-lo de maneira radical e 

fundamental. 

Em decorrência da cultura de consumo excessivo, as cidades vêm se 

desenvolvendo para atender aos consumidores e fornecedores, seja no ramo de 

turismo, hotelaria, eventos, shoppings em detrimento das necessidades e desejos dos 

moradores locais, mesmo que estes tenham que arcar com o custo do aumento do lixo 

produzido, com a degradação do meio ambiente, com o aumento no preço dos 

aluguéis, com as consequências da gentrificação. Maricato (2000) vai explicar que o 

século XX revelou grande descompasso entre o progresso econômico e o 

desenvolvimento social no Brasil; o crescimento desordenado das cidades, com 
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proliferação de bairros sem infraestrutura urbana, colocou em questão a capacidade 

do Estado de atender as demandas sociais da população.  

Assim, começa-se a perceber que as cidades vêm se desenvolvendo não para 

atender ao sujeito, mas ao mercado. Uma constatação disso é a quantidade de imóveis 

ociosos78 - desrespeitando a função social da propriedade - versus o número de 

pessoas em situação de rua; a largura das ruas versus o tamanho e acessibilidade das 

calçadas; a construção de grandes edifícios onde antes havia casarões antigos versus a 

proteção do patrimônio histórico, cultural e afetivo de um povo. Neste aspecto, as 

cidades com essas características têm maior propensão a serem mais impactadas pelo 

contágio do novo Coronavírus, por estarem com a “saúde” mais fragilizada, em 

decorrência, por exemplo, da poluição advinda do excesso de veículos, das grandes 

edificações que dificultam a circulação do ar, de fábricas que não trocam regularmente 

o filtro de suas chaminés, da superpopulação, todos frutos de um excedente de 

produção. 

Harvey destaca como desdobramentos desses processos, dentre outros, a 

criação de um estilo de vida urbana com um novo tipo de persona urbana vinculada ao 

consumo e a crise econômica global de 2008:  

 
Como em todas as fases anteriores, essa expansão muito recente e radical 
do processo urbano trouxe consigo incríveis transformações no estilo de 
vida. A qualidade da vida urbana tornou-se uma mercadoria para os que têm 
dinheiro, como aconteceu com a própria cidade em um mundo no qual o 
consumismo, o turismo, as atividades culturais e baseadas no 
conhecimento, assim como o eterno recurso à economia do espetáculo, 
tornam-se aspectos fundamentais da economia política urbana, inclusive na 
Índia e na China. A tendência pós-moderna a estimular nichos de mercado, 
tanto nas escolhas de estilo de vida urbano quanto de hábitos de consumo e 
formas culturais, envolve a experiência urbana contemporânea em uma 
aura de liberdade de escolha no mercado, desde que você tenha dinheiro e 
possa se proteger da privatização da redistribuição da riqueza por meio da 
florescente atividade criminosa e das práticas fraudulentas e predatórias 
(cuja escalada é onipresente). (…) É um mundo em que a ética neoliberal do 
intenso individualismo, que quer tudo para si, pode transformar-se em um 
modelo de socialização da personalidade humana. Seu impacto vem 
aumentando o individualismo isolacionista, a ansiedade e a neurose em 
meio a uma das maiores realizações sociais (pelo menos a julgar por sua 
gigantesca escala e pelo fato de ser quase onipresente) já criadas na história 

 
78 O coletivo “Em breve aqui”, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFMG, mapeou pelo menos 
89 imóveis ociosos no hipercentro de Belo Horizonte. Hoje em Dia. Hipercentro de Belo Horizonte tem 
pelo menos 89 imóveis ociosos à espera de uma nova utilização. (MARIANO, DURÃES, 2018). 
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humana para a concretização de nossos mais profundos desejos (HARVEY, 
2014, p. 46-47). 

 

É nesse sentido que se compreende a necessidade de um planejamento 

urbano, que respeite os limites do crescimento populacional, o uso e ocupação do solo 

e dos recursos naturais. Deve-se ressaltar que um edifício de grande porte impacta o 

seu entorno, pois, vai exigir uma infraestrutura compatível com a demanda que vai 

criar, tanto em relação a saneamento, como transporte e circulação de pessoas. E todo 

esse impacto tem um custo para a cidade, muitas vezes arcado pelo próprio município 

como forma de estimular esse tipo de empreendimento, acreditando em seus 

benefícios sem sopesar os riscos socioambientais para toda a população. O Plano 

Diretor é um instrumento eficaz para regularizar o uso e ocupação do solo urbano e a 

preservação dos recursos naturais, conforme está previsto no Estatuto da Cidade 

(BRASIL, 2001), contudo, apresenta muita resistência por parte de alguns atores 

sociais, como é o caso das grandes construtoras, por acreditarem trazer ônus aos seus 

projetos de edificações79. 

Essa cultura de explorar economicamente a cidade a todo custo, gera, 

equivocadamente, a noção de que tudo deve existir para o mercado, e isso significa 

precificar. Essa noção tem trazido pesados ônus para as pessoas, porque os seus 

direitos estão sendo mercantilizados, como se pode ver com o acesso ao saneamento, 

à água, saúde, moradia, todos necessários para evitar o contágio viral.  

Especificamente, em relação à moradia - lugar onde se cumpriria as medidas de 

isolamento -, importa destacar que o seu acesso só é efetivo se houver segurança da 

posse; disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura; 

economicidade; habitabilidade; acessibilidade; localização; adequação cultural (BRASIL, 

2013). Isso porque é esse tipo de moradia que contribui para a promoção da dignidade 

da pessoa humana, o que difere de uma mera edificação ou local para passar a noite. 

Em que pese ser um direito constitucional, a moradia vem sendo tratada e percebida 

como mercadoria, principalmente diante da atual crise econômica, política e ética pela 

qual vem passando as sociedades capitalistas ocidentais, em especial, depois de 2008, 

nos Estados Unidos, na Europa e na América do Sul.  

 
79 Belo Horizonte, por exemplo, passou pela aprovação de seu novo Plano Diretor, sofrendo muita 
resistência por alguns setores do mercado imobiliário, conforme explica Paolinelli (2019).  
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A percepção da moradia como mercadoria pode ser compreendida devido à 

influência da indústria cultural, que atua como fator na formação da consciência 

coletiva, da sociedade de massa. Essa influência não considera as necessidades 

humanas, individuais e coletivas, mas, o lucro do mercado de consumo, das forças 

homogeneizantes constituídas por poucas grandes empresas multi e transnacionais, 

dentre elas os bancos e construtoras. Para esse grupo de empresas, a cidade é vista 

como mercadoria, diferente da ideia cidadã de cidade como direito. Harvey (2014, p. 

62) vai dizer que cada vez mais o direito à cidade vem caindo nas mãos de interesses 

privados ou quase privados, o que relaciona seu conceito à disputa de hegemonia 

sobre os processos de urbanização:  

O direito à cidade como hoje existe, como se constitui atualmente, 
encontra-se muito mais estreitamente confinado, na maior parte dos casos, 
nas mãos de uma pequena elite política e econômica com condições de 
moldar a cidade cada vez mais segundo suas necessidades particulares e 
seus mais profundos desejos (HARVEY, 2014, p. 63). 

 

Neste contexto, o direito fundamental social à moradia não se efetiva, o que 

compromete, também, a efetivação de outros direitos fundamentais, como a vida, a 

saúde, a privacidade, a intimidade, vez que o sujeito busca na moradia um lugar de 

segurança, proteção, sossego, referência, reconhecimento, o que em tempos de 

pandemia têm se mostrado mais do que essenciais, têm se mostrado urgentes. 

A ausência de políticas públicas habitacionais participativas, efetivas e 

includentes80, em um contexto agravado pelo capitalismo financeiro, pelo 

neoliberalismo, estimula o crescimento da desigualdade, precariedade, exclusão social, 

pobreza, produzindo, assim, diversos modos de viver,81 verdadeiros modos 

 
80 Em que pese a Lei nº 11.124/2005 se apresentar como um importante instrumento para 
implementação da Política Nacional de Habitação, prevendo a elaboração do Plano Nacional de 
Habitação (PlanHab), realizado em 2009 pelo Ministério das Cidades, sendo considerado um pacto 
nacional pela moradia digna, não atende às necessidades da população em situação de rua. (BRASIL, 
2005). Ressalte-se que, em 2019, o Ministério das Cidades junto com o Ministério da Integração 
Nacional foi fundido, resultando no Ministério do Desenvolvimento Regional, o que representa um 
retrocesso para a política habitacional, pois havia sido criado para combater as desigualdades sociais, 
transformando as cidades em espaços mais humanizados, aproximando o governo federal da discussão 
sobre a política urbana e o destino das cidades, o que contemplava uma antiga reivindicação dos 
movimentos sociais de luta pela reforma urbana. (BRASIL, 2019). 
81 No âmbito da precarização do trabalho e da vida a partir dos anos 1990, por exemplo, se de um lado 
fica evidente a que ponto essas condições resultam das injunções perversas do neoliberalismo, com a 
vulnerabilidade que dele decorre, de outro, ao mesmo tempo, se vão criando formas de sociabilidade e 
de cuidado coletivo, de ativismo e de amizade que redesenham os modos de vida em comum propostos 
por jovens precarizados em várias partes do globo. (PÁL PELBART, 2019).  
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inexistentes de existir. Marx (2013, p. 721) explica que o capitalismo ocasiona uma 

acumulação de miséria correspondente à acumulação de capital. Portanto, a 

acumulação de riqueza num polo é, ao mesmo tempo, a acumulação de miséria, o 

suplício do trabalho, a escravidão, a ignorância, a brutalização e a degradação moral no 

polo oposto.  

É verdade que há na legislação brasileira, vários instrumentos que podem e 

devem ser utilizados para mitigar ou evitar os danos desse sistema, promovendo uma 

proteção ambiental e um desenvolvimento da cidade, sendo o principal deles o Plano 

Diretor, previsto na Lei n. 10.257/01, chamado Estatuto da Cidade (BRASIL, 2001). Esta 

lei prevê instrumentos da política urbana, tais como os planos nacionais, regionais e 

estaduais de ordenação do território, o planejamento das regiões metropolitanas, 

aglomerações urbanas e microrregiões e, no âmbito do planejamento municipal, o 

plano diretor, a disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo, o 

zoneamento ambiental, a instituição de unidades de conservação, instituição de zonas 

especiais de interesse social, o estudo prévio de impacto ambiental e o estudo prévio 

do impacto de vizinhança. 

Não obstante a esse arcabouço normativo, a sua efetividade fica comprometida 

pelos interesses do sistema financeiro, facilitando a mercantilização do direito à 

moradia e impedindo o acesso a um lugar para morar, o que deve ser combatido 

persistentemente com ampla participação popular nos projetos para a cidade. 

 

5. Os desafios da população em situação de rua em tempos de pandemia da Covid-19 

Considerando as medidas de proteção a serem adotadas contra o novo 

Coronavírus, o maior desafio da população em situação de rua talvez seja o de ficar em 

casa, por motivos aparentemente óbvios. Para esse desafio, algumas possíveis 

soluções poderiam ser apresentadas, como os abrigos provisórios para pernoite. 

Contudo, mesmo que esses abrigos sejam utilizados também durante o dia, esbarra-se 

em um problema que é a quantidade de vagas ofertadas em relação à demanda. Em 

Belo Horizonte82, por exemplo, o número de vagas é de 1900 nos abrigos e albergues 

 
82 O município de Belo Horizonte-MG é apresentado recorrentemente como exemplo pela autora por 
duas razões principalmente: uma pelo fato de ser a cidade onde a autora reside e, por conseguinte ter 
mais contato direto com essas demandas, bem como por Belo Horizonte ter sido um dos municípios 
pioneiros, no Brasil, na implementação de políticas para a população em situação de rua. Nesse sentido, 
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da prefeitura, sendo que são quase dez mil pessoas em situação de rua (BRASIL, 2021), 

ou seja, a capacidade é de 20%. Essa mesma proporção é reproduzida em âmbito 

nacional, pois, segundo a Secretaria Nacional de Assistência Social (SNAS) da Secretaria 

Especial de Desenvolvimento Social (SEDS) do Ministério da Cidadania a 

disponibilidade é de cerca de 42 mil vagas de acolhimento institucional nos 

equipamentos do SUAS que atendem à população em situação de rua, além de outros 

públicos previstos na Tipificação (BRASIL, 2009) e o Brasil conta com mais de 220 mil 

pessoas nessa situação, segundo pesquisa recente do IPEA (NATALINO, 2020). Deve-se 

ressaltar que as medidas de segurança adotadas pela OMS indicam, ainda, a 

necessidade da não aglomeração de pessoas, de forma que a superlotação nos abrigos 

pode contribuir para a propagação do vírus e para um agravamento da situação. 

 

Considerando que a oferta de vagas não corresponde à demanda, organizações 

não governamentais, movimentos sociais, instituições de defesa da população em 

situação de rua têm reivindicado junto aos órgãos públicos e setor privado que sejam 

tomadas providências, como é o caso do Fórum Nacional da População em Situação de 

Rua que articulou junto à rede hoteleira a cessão de quartos vazios para essas pessoas 

(ASSOCIAÇÃO..., 2020). 

Outro projeto de destaque foi de iniciativa da Pastoral de Rua da Arquidiocese 

de BH e parceiros, com o propósito de apoiar e oferecer atendimento para pessoas em 

situação de rua em Belo Horizonte. A partir desse projeto, chamado "Canto da Rua", 

foram ofertados diversos serviços, como alimentação, banho, orientação social e 

jurídica; hospedagem de idosos e enfermos em pousadas e casas. (ARQUIDIOCESE, 

2020, p. 33).  

Dentro dos abrigos o desafio que se apresenta está relacionado à possibilidade 

de reduzir o número de pessoas por quarto, de maneira a evitar a rotatividade, 

assegurando-se a disponibilização de cama fixa para cada pessoa determinada, além 

de garantir uma distância entre elas, conforme as recomendações emitidas pela área 

da saúde. 

 
pode-se destacar a Lei 8.029 de 2000 que criou o Fórum Municipal para a População em Situação de Rua 
e dispôs sobre a política pública para essa população no município e, também, as iniciativas de 
assegurar alimentação via restaurantes populares, a garantia de abrigos, dentre outros. 
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Outro grande desafio é a higienização constante das mãos com água, sabão 

e/ou álcool gel. Considerando que essa higienização é feita em casa - ou no caso de 

serviços essenciais, no trabalho -, volta-se à questão anterior, que é a falta de acesso a 

uma casa. Em relação ao trabalho da população em situação de rua, é importante 

ressaltar que parte dela tem como fonte de renda a catação de material reciclável. Se 

se considerar a atividade de catação como essencial no contexto da pandemia, deve-se 

destacar que a falta de luvas, máscaras e de um lugar para a higienização das mãos é 

uma constante na rotina desses trabalhadores, ou seja, eles não têm acesso a 

equipamentos de segurança individual. O acesso à água, sabão, banheiro para a 

população em situação de rua é uma demanda antiga, mas que ainda não foi atendida 

pelo poder público83.  

As providências a serem tomadas devem observar a demanda de cada 

localidade, reconhecendo e avaliando os riscos dessas pessoas ficarem desprotegidas. 

Portanto, deve-se pensar em distribuir itens básicos de subsistência de caráter 

emergencial, como alimentação, água potável, produtos de higiene e máscara. Em 

caso de suspeita ou confirmação de contaminação, é urgente considerar que a 

população em situação de rua precisa de espaços para a realização de higiene pessoal 

e de roupas, bem como de um alojamento ou espaços específicos para acolhimento.  

Muitas pessoas que estão em situação de rua formam uma rede de apoio 

solidária e se reúnem para se proteger e dividir o que têm, logo, precisam de 

orientação no que diz respeito aos riscos das aglomerações. 

Em relação aos que integram os grupos de risco, precisam ser atendidos e 

encaminhados à rede de saúde, socioassistencial e às demais políticas e órgãos de 

defesa de direito. No que diz respeito a um possível encaminhamento, deve-se pensar, 

também, no transporte seguro do ponto de vista sanitário. 

Pelo exposto, essas são as principais demandas e desafios da população em 

situação de rua, diante da atual pandemia, que puderam ser identificados pela 

metodologia adotada e pelo período analisado. Consideram-se essas as mais urgentes 

 
83 Foi noticiado que a prefeitura de Belo Horizonte instalou mais de sete pias em pontos de grande 
circulação de pessoas e que vai distribuir três mil sabonetes para a população. Deve-se considerar uma 
medida razoável para o momento, o que ajuda a diminuir a possibilidade de contágio. Mas, levando em 
conta o tamanho da cidade e a população, é uma medida insuficiente. Hoje em Dia. Pias são instaladas 
em praças de BH para facilitar a higienização das mãos; veja os locais. (DIAS, 2020). 
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e gerais, não desconsiderando questões específicas e que devem ser enfrentadas tanto 

em curto, médio e em longo prazo, o que se defende seja feito por meio de políticas 

públicas e não tão-somente por ações pontuais. 

 

6. Considerações finais 

Considerando que este estudo teve como objetivos principais demonstrar que 

o meio ambiente urbano brasileiro, em regra, não oferece condições para a população 

em situação de rua superar os riscos da pandemia trazidos pelo novo Coronavírus; 

apresentar os desafios que esse grupo populacional vem enfrentando para evitar o 

contágio, bem como, demonstrar a importância de uma política habitacional efetiva 

para o desenvolvimento sustentável das cidades, entende-se que foram alcançados, 

ainda que parcialmente, devido à complexidade e especificidade do tema.  

Em relação ao primeiro objetivo, de fato, o meio ambiente urbano brasileiro 

não oferece condições para a população em situação de rua superar os riscos da 

pandemia, por carecer, principalmente, de um projeto estruturante que garanta a 

efetividade das políticas habitacionais e o acesso ao direito à moradia.  

A respeito dos desafios apresentados pela população em situação de rua, 

foram identificados dois, em um primeiro momento: a falta de moradia para cumprir a 

orientação de ficar em casa, assim como a falta de água para a correta assepsia. 

A partir dos problemas constatados, pode-se inferir que uma política de 

planejamento urbano includente e participativa, voltada para o sujeito e não para o 

mercado é fundamental para o desenvolvimento sustentável da cidade e para a 

garantia do direito à cidade. 

 

Acredita-se que existam muitos outros desafios a serem superados pela 

população em situação de rua em tempos de pandemia, contudo, pela metodologia e 

recorte temporal, esses foram os principais identificados e trazidos para reflexão. 

Entende-se que a hipótese foi parcialmente confirmada por terem sido 

identificadas ações de proteção a esse grupo populacional, ainda que pontuais e de 

iniciativa da sociedade civil. No entanto, especificamente, no aspecto planejamento 

urbano, não se identificou possibilidades para a superação dos desafios apresentados 

pela pandemia.  
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A adoção de medidas de proteção em caráter urgente e provisório, devido à 

exigência do momento, não atende às necessidades historicamente negadas pelo 

estado a esses sujeitos. Um plano de urbanização sustentável, includente e 

participativo não se faz de uma hora para a outra, leva tempo e exige a participação 

efetiva de todos os setores e atores da sociedade e do poder público em todas as suas 

esferas. Sendo assim, o que não foi feito em anos ou décadas, não será feito em dias, 

para atender a um grupo de pessoas que nem sequer é visto como sujeito de direitos 

pelo estado. Soluções emergenciais não devem substituir uma luta mais ampla por 

urbanização e moradia adequada, que dependem da ação dos governos e do 

investimento constante em políticas públicas. 
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ESTUDO SOBRE A ATUAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA NA TUTELA DA 

INCLUSÃO SOCIAL DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: APORTES PARA 

A DELIMITAÇÃO DE UMA GARANTIA INSTITUCIONAL NO SISTEMA DE 

JUSTIÇA BRASILEIRO 

 

 

Andréia Garcia Martin84 

 

 

“A Solidariedade, A Compaixão, a 
Misericórdia 
não são dimensões religiosas, são 
dimensões humanas”. 
Padre Júlio Lancellotti 
 
“Já estou cheio de me sentir vazio Meu 
corpo é quente e estou sentindo frio. 
Todo mundo sabe e ninguém quer mais 
saber. 
Afinal amar ao próximo é tão démodé. 
Essa justiça desafinada, é tão humana 
e tão errada”. 
(Renato Russo/ Legião Urbana - 
Baarder-Meinhof Blues) 

 

 

1. Introdução 

O advento da Constituição Federal de 1988 promoveu a retomada da 

democracia em terras brasileiras, trouxe consigo um conglomerado não apenas de 

direitos fundamentais, como também de garantias e metas que o Estado se voltava a 

cumprir.  

Nesta profusão de direitos, encontramos o direito-garantia de acesso à justiça. O inciso 

XXXV, do art. 5º, da CF/88, traz insculpido a acessibilidade ao sistema de justiça, mas 

 
84 Doutora em Direito Constitucional pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo/SP (PUC/SP). 
Mestra em Direito, pela Instituição Toledo de Ensino em Bauru (ITE). Especialista em Justiça 
Constitucional pela Universidade de Pisa (Itália). Atualmente é Professora Efetiva do Curso de Direito da 
Universidade do Estado de Minas Gerais – Unidade Ituiutaba. Líder do Grupo de Pesquisa “IRIS”: 
Igualdade, Reconhecimento e Inclusão Social de Minorias e Grupos Vulneráveis. E-mail: 
andreiagarciamartin@gmail.com.  
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não se trata da mera possibilidade de “bater às portas do Judiciário”, almejando sua 

prestação jurisdicional; ao lado desta possibilidade encontram-se os meios de ingresso 

ao próprio sistema de justiça, em qualquer âmbito, ou propriamente contemplando a 

acessibilidade, premendo prestação pelo órgão do Estado.  

Ao lado do citado direito temos também a previsão constante do art. 5º, inciso 

LXXIV em que determina a prestação da assistência jurídica, integral e gratuita aos 

necessitados, representando uma prestação positiva a ser cumprida pelo Estado. 

Por outro lado, constatamos que a trajetória que a Constituição Federal de 

1988 vem percorrendo, há mais de trinta anos, podemos observar o quão grandioso é 

seu ideal, especialmente por albergar em seu bojo categorias ou grupos sociais que 

nunca tiveram vez constitucional, ou eram menosprezados pela legislação.  

A meta constitucional de construir uma sociedade livre, justa e solidária abre-se 

à inclusão social de grupos vulneráveis, como é o caso das pessoas em situação de rua, 

possibilitando a este grupo, em igualdade de condições, os direitos fundamentais que 

a todos fazem jus. Neste panorama, vislumbramos que o acesso à justiça também 

passa a ser contemplado a este grupo. 

Apesar de desde de 2009 haver ato normativo do Poder Executivo, que 

promoveu uma tentativa de política pública a este grupo, como é a previsão no 

Decreto Presidencial n. 7.053, constatamos que qualquer tentativa de garantia de 

direitos, ou mesmo de se traçar um perfil estatístico do citado grupo não surte efeito, 

devido ao permanente processo de descarte social que constatamos que citado grupo 

sofre. 

Observando a inércia em concretizar políticas públicas dos poderes políticos do 

Estado, recentemente o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) instituiu, no âmbito do 

Poder Judiciário, a Política Nacional Judicial de Atenção a Pessoas em Situação de Rua 

e suas interseccionalidades, que visando garantir o acesso à justiça deste grupo, no 

sentido de fomentar a inclusão e acessibilidade deste grupo, tanto do aspecto 

operacional do sistema de justiça, como da própria prestação jurisdicional. Trata-se da 

Resolução nº. 425, de 08 de outubro de 2021. 

Diante desta contextualização, a presente pesquisa traz como problema a 

inviabilidade tanto da política pública instituída pelo Poder Executivo Federal para as 

pessoas em situação de rua, bem como outras com restrito caráter assistencialista. 
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Neste ponto, partimos da hipótese que o Poder Judiciário é legitimo para instituir 

políticas públicas para as pessoas em situação de rua, pois mesmo que haja uma 

proatividade do Poder Judiciário, através do CNJ, expandindo sua implementação por 

meio órgãos que exercem as funções essenciais à justiça, como as Defensorias 

Públicas, sendo que este órgão seria o real agenciador dos direitos fundamentais de 

acesso à justiça e de assistência jurídica deste grupo, dado seu caráter promover os 

direitos humanos e tutelar os necessitados, uma política desta natureza tem o condão 

de tornar concreto todos os demais direitos que este grupo faz jus. Citado Decreto 

Presidencial, na atual conjuntura político-estatal, serve apenas de álibi para a 

insistente situação de exclusão que sofre diuturnamente este grupo.  

A pesquisa será fundada no método de procedimento hermenêutico, pelos 

métodos de raciocínio dedutivo, já que utilizaremos de uma disposição normativa para 

aplicá-la em casos particulares, e no tipo de pesquisa bibliográfica.  

Destarte, o objetivo do presente trabalho é demonstrar a importância da 

garantia de acesso à justiça e da assistência jurídica às pessoas em situação de rua, por 

meio da Defensoria Pública, no afã de se fomentar o direito à igualdade de 

reconhecimento, pois além de promover a igualdade de oportunidades a este grupo 

vulnerável 

 

2. Direito Fundamental ao Acesso À Justiça e à Assistência Jurídica aos Necessitados 

 A Constituição de 1988 trouxe a convalidação do artigo VIII da Declaração 

Universal dos Direitos Humanos em que se vislumbra o acesso à justiça como 

instrumento imprescindível para a garantia do desempenho integral dos direitos 

humanos fundamentais. De tal modo que, a consignação do acesso à ordem jurídica 

justa, em nosso Texto Constitucional, como cláusula pétrea, impulsiona a promoção de 

tais inovações na ordem jurídica nacional, especialmente no sistema de justiça.  

A renovada mentalidade constitucionalista que se instaurou fez com que a 

atividade jurisdicional ficasse dirigida por uma circularidade intersistêmica – formando-

se uma dependência entre os direitos material e o processual –, processo e normas da 

Constituição quedam-se em íntima relação e não mais se pode realizar justiça, no 

processo, sem que seja vislumbrado todo o arcabouço constitucional. Porquanto, os 

direitos fundamentais galgaram um status de grande relevância no constitucionalismo 
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contemporâneo, tanto que têm o poder de intervir categoricamente em todos os 

ramos da ciência jurídica. Destarte, que, especialmente no processo, as diretivas 

constitucionais pressionaram-no tão densamente que se iniciou uma marcha em 

direção à concretização de seus preceitos. 

Ora, diante das reivindicações dos membros da sociedade, que se modifica 

rapidamente, é que se deflagra a necessidade de se atribuir ao acesso à justiça uma 

precípua função social, que para além dos limites de acesso à justiça, tenha a 

capacidade de gerar uma resolução que detenham todos os requisitos, tão 

exaustivamente dispostos: celeridade, efetividade e justiça social e acessibilidade. 

Os direitos fundamentais previstos tanto na Constituição, como nas leis ou 

tratados que o Brasil faz parte, são destinados a toda e qualquer pessoa. Entretanto, 

há situações que algumas dessas pessoas não consiga exercê-los de forma imediata, 

necessitando, para tanto, uma intervenção do órgão jurisdicional.  

Desta forma, quando este órgão não se encontra equipado institucionalmente 

e preparado para atender a possibilidade de realização de tais direitos, é como se os 

direitos que se pretende concretizar pelo Poder Judiciário fossem negados mais uma 

vez. O instrumental deve estar preparado para garantir o material, caso contrário 

padecerá de um sistema de injustiças e não de busca por uma ordem jurídica justa.  

Assim, a garantia de acesso à justiça equivaleria ao próprio acesso a direitos 

refletindo uma prerrogativa pertencente ao Judiciário de efetivar os direitos 

fundamentais, isto é, um direito charneira. Sua evolução vai da simples possibilidade 

de admissão às vias judiciais, até alcançar, na atualidade, um patamar mais complexo, 

de um autêntico direito fundamental social, representando uma prestação básica do 

Estado, em outras palavras, o acesso à justiça conjectura-se como instrumento apto a 

se realizar as necessidades existenciais mínimas de seus jurisdicionados. Outrossim, 

abrangeria o acesso à justiça “elemento instrumental” e indispensável da eficácia 

positiva ou simétrica reconhecida aos elementos materiais do mínimo existencial. 

(BARCELLOS, 2008, p. 298).  

Portanto, o antídoto assumiria a feição de veneno, caso o instrumental do 

acesso à justiça não se fizesse adequadamente preparado, não se tendo alcançado o 

mínimo para que as pessoas em situação de rua possa ter acesso ao sistema de justiça 

com dignidade.  
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Eis que, “o acesso à justiça ou mesmo o direito fundamental à assistência jurídica 

titularizado pelas pessoas necessitadas, por sua vez, configura-se como ‘elemento 

instrumental’ do direito ao mínimo existencial” (FENSTERSEIFER, 2017). 

Neste sentido, tem-se que para além das funções atribuídas ao Poder 

Judiciário, conjectura-se de extrema relevância as funções desempenhadas pelos 

demais órgãos que atuam na prestação da justiça, dentre eles a Defensoria Pública, 

que tendo atuação inafastável da promoção dos direitos fundamentais sociais dos mais 

vulneráveis. 

Eis que, tal órgão passa a realizar função que se encaixa em instrumentos de natureza 

político-sociais que fomentam a efetivação do mínimo existencial e no agenciamento 

da igualdade de oportunidades (TORRES, 2009), de extrema relevância às pessoas em 

situação de rua. 

Desta forma, temos que ao lado da garantia de acesso à justiça, em face desse 

grupo vulnerável heterogêneo, torna-se imprescindível se assegurar sua tutela ao 

sistema de justiça com sustentação na assistência jurídica gratuita85.  

Sendo que, “a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem 

insuficiência de recursos vem configurada, relevantemente, como direito individual no 

art. 5º, LXXIV”. Pois, comprova-se que “sua eficácia e efetiva aplicação, como outras 

prestações estatais, constituirão um meio de realizar o princípio da igualização das 

condições dos desiguais perante a Justiça” (SILVA, 2014, p. 627). 

Portanto, superando as características de direitos individuais ou de direitos 

sociais, em face das pessoas em situação de rua, dar-se-ia a tais direitos um viés 

solidário. 

Fato que corrobora para a promoção de igualdade de oportunidades, com o 

escopo de suprir a marginalização e discriminação que as pessoas em situação de rua 

experimentam por parte do próprio Estado e da sociedade, buscando, sempre, colocá-

los a salvo de novos processos de exclusão. 

 
85 A tutela jurídica aos menos favorecidos economicamente, por meio da prestação da assistência 
jurídica, teve consagração constitucional a partir da Constituição de 1934, apesar de não ter sido 
contemplada na Constituição do Estado Novo, de 1937, reaparecendo com a Constituição de 1946, e 
sendo mantida na Constituição de 1967. Vindo a se sagrar como cláusula pétrea na Constituição Federal 
de 1988. A regulamentação desse direito ficou por conta da Lei nº1060/50, que foi recepcionada pela 
Constituição de 1988. 
 



 

 

203 

Neste sentido, “o discurso do solidarismo jurídico não é somente uma maneira 

de falar do direito; ele é também um olhar sobre a sociedade como um todo [...]”, pois 

“a verdadeira essência do socialismo repousa sobre uma ‘filosofia pluralista do direito 

e da sociedade’” (FARIAS, 1998, p. 275).  Este novo olhar sobre a sociedade deve 

permear o sistema de justiça, no sentido de mudanças de pensamento e atitudes, sob 

aqueles que necessitam de solidariedade. A garantia do bem de todos deve ser 

observada também sob as vestes da toga, bem como dos demais atuantes no 

percorrer da prestação jurisdicional.  

Em complemento, podemos afirmar que “o princípio constitucional da solidariedade 

identifica-se, assim, com o conjunto de instrumentos voltados para garantir uma 

existência digna, comum a todos, em uma sociedade que se desenvolva como livre e 

justa, sem excluídos ou marginalizados” (MORAES, 2003, p. 114).  

Do mesmo modo, a afirmação citada acima é sustentada por Ricardo Lobo 

Torres, que ao decidir sobre a solidariedade determina que esta:  

[...] penetra na ideia de justiça, ao criar o vínculo de apoio mútuo entre os 
que participam dos grupos beneficiários da redistribuição de bens sociais. A 
justiça social e a justiça distributiva passam pelo fortalecimento da 
solidariedade da mesma forma que os direitos sociais também dependem 
dos vínculos de fraternidade (TORRES, 2001, p. 280-281). 

 

Desta forma, concebemos como imprescindível a configuração da igualdade 

sob uma dimensão solidária, pois esta teria por aporte fazer a função de elo que 

conectará a igualdade de oportunidade e a igualdade de reconhecimento da diferença. 

Assim, à luz da dimensão solidária da igualdade, faz-se necessário realizarmos algumas 

considerações sobre o termo solidariedade. 

O termo solidariedade pode ser conceituado como a “relação de 

responsabilidade entre pessoas unidas por interesses comuns, de maneira que cada 

elemento do grupo se sinta na obrigação moral de apoiar o(s) outro(s)”, bem como, 

um “sentimento de quem é solidário” (FULGENCIO, 2007, p. 616). 

Sinteticamente, a solidariedade implica compromisso entre sujeitos sociais, que 

fundados em valores éticos, geram um dever de respeito e consideração entre os 

membros do sistema social.  
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Sob uma abordagem constitucional, tanto do próprio conteúdo da Constituição 

quanto das teorias constitucionalistas, a solidariedade é um direito fundamental e um 

valor constitucionalizado86. 

Em complemento, entendemos que além de subordinar os atos dos 

governantes e da administração, torna-se premente, diante do desafio de se alcançar 

uma sociedade inclusiva, que a lógica solidarista seja fundamento ideológico das 

ações, dos comportamentos, enfim das práticas sociais para todos os sujeitos que 

integram a sociedade, e sem especial do sistema de justiça. 

Notamos que o solidarismo, ao integrar o Texto da Constituição de 1988, 

propugna ao Estado uma contribuição para o seu desenvolvimento, fundado na 

promoção das potencialidades humanas, por se conectar a pluralidade dos sujeitos 

sociais, bem como numa convivência de respeito às singularidades e respeito às 

diferenças. 

Segundo o entendimento de Fábio Konder Comparato “a solidariedade prende-

se à ideia de responsabilidade de todos pelas carências ou necessidades de qualquer 

indivíduo ou grupo social”. E continua o autor, dizendo que este princípio tem como 

 
86 Sob tais sentidos, notamos que os mais variados autores constitucionalistas não se atentaram para a 
diferenciação semântica entre a solidariedade e fraternidade, sendo considerados muitas vezes como 
sinônimos ou tão próximos que quase sempre possuem tratamento conjunto. José Afonso da Silva, 
Paulo Bonavides, Ingo Wolfgang Sarlet, André Ramos Tavares. No sentido de Luiz Alberto David Araujo e 
Vidal Serrano Nunes Júnior houve a opção por trazer um tratamento conjunto afirmando que “a 
essência desses direitos [direitos fundamentais de terceira dimensão] encontra-se em sentimentos 
como a solidariedade e fraternidade, constituindo mais uma conquista da humanidade no sentido de 
ampliar os horizontes de proteção e emancipação dos cidadãos” (ARAUJO, 2014, p. 160). Apesar de 
compreendermos a diversidade semântica que decorre desses termos, entendemos que os efeitos 
gerados por tais valores constitucionalizados são os mesmos, quais sejam, a hipótese de 
responsabilidade do Estado e de toda a sociedade para com grupos vulneráveis, bem como a ideia de 
que há direitos que não são apenas de alguns, mas pertencem ao próprio gênero humano, visando sua 
proteção e continuidade. Desta forma, encontramos a solidariedade com a nominação de fraternidade 
logo no Preâmbulo de nossa Constituição, conforme consta: “Nós, representantes do povo brasileiro, 
reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e 
sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com 
a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da 
República Federativa do Brasil”. Desta forma, cumpre salientar que no Texto Constitucional traz em seu 
preâmbulo o termo fraternidade, no conteúdo normativo a nomina de solidariedade, ou seja, não houve 
uma preocupação em diferenciar os termos, mas sim de deixar implícita a proximidade que lhes 
apresenta ínsita. Igualmente, observamos que era preocupação do constituinte buscar edificar uma 
sociedade que estivesse fundada sob um conteúdo ético, de tutela ampla do ser humano. Ou seja, 
temos que a solidariedade e a fraternidade podem ser compreendidas como valores que transcendem a 
mera concepção de direitos individuais, volvidos ao cerne relacional dos cidadãos em sociedade, em 
busca do bem comum. 
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fundamento ético a “ideia de justiça distributiva, entendida como a necessária 

compensação de bens e vantagens entre as classes sociais, com a socialização dos 

riscos normais da existência humana. E a mediania proporcional de que fala 

Aristóteles” (COMPARATO, 2016). 

A solidariedade, neste sentido, comportaria a hipótese de, em face da ausência 

de consideração da diversidade e das diferenças ínsitas entre as pessoas de uma 

comunidade, a sociedade seria responsável por sua observância, pois quando vejo o 

“Outro”, que apesar de diferente, como dotado de uma pluralidade de 

potencialidades, vislumbramos com seu reconhecimento ganhos para todos.  

Ademais, podemos também afirmar que o direito de solidariedade devido a sua 

diferenciada caracterização é tido como “um paradigma jurídico, ou seja, ele expressa 

um tipo específico de racionalidade jurídica, ele exprime uma forma sui generis de 

epistéme (ciência, saber) sobre o direito. O direito de solidariedade é uma regra de um 

juízo para as práticas jurídicas” (FARIAS, 1998, p. 5), e, por via de consequência, pode 

ser tomado para as funções de atuação jurisdicional em face das pessoas em situação 

de rua. 

Destarte, a solidariedade engendra uma lógica não apenas textual ou de ordem 

abstrata, mas uma direção para a atuação do Estado e diretriz valorativa para a 

sociedade em suas práticas. Depreende-se, assim, que “o direito de solidariedade é um 

conjunto de práticas jurídicas vistas como um espaço fático, valorativo, normativo e 

cognitivo, no qual se procura fazer a articulação entre o direito e o social sem 

nenhuma relação de causalidade ou reflexo” (FARIAS, 1998, p. 5). 

A aplicação da igualdade associada à solidariedade ou fraternidade toma vulto 

de “princípio ativo, motor de comportamento, da ação dos homens, com uma 

conotação essencialmente moral” (FARIAS, 1998, p. 5), o que edifica a efetivação dos 

direitos de acesso à justiça e de assistência jurídica aos necessitados, como das 

pessoas em situação de rua. 

Com efeito, “a proteção jurídica estatal deve ser pensada em uma perspectiva 

social permeada pela preocupação com a organização de um processo democrático a 

todos acessível” (SARLET; MARINONI; MITIDIERO, 2017, p. 823-824). 

Com efeito, observando a necessidade de conjugação do acesso à justiça à 

assistência jurídica aos grupos vulneráveis, pela atual configuração do Estado, em 
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Democrático de Direito, conjectura-se a ampla atuação dos órgãos estatais no afã de 

concretizar seus objetivos.  

Sendo tal atuação concretizada por meio de políticas públicas87, uma delas 

“decorrente deste Poder [Judiciário], tem o condão de tornar eficaz o comando 

constitucional da garantia de acesso à justiça, favorecendo, consequentemente, a 

inclusão social daqueles que por diversos fatores encontram-se excluídos da 

sociedade, mas que necessitam de solução eficaz para seus conflitos” (MARTIN; 

GONÇALVES, 2013, p. 63).  

Eis que houve a materialização por meio da Resolução n. 425, do CNJ, de 08 de 

outubro de 2021. 

A referida Resolução tem como um dos seus fundamentos o objetivo de 

desenvolvimento sustentável (ODS) da Agenda 2030 da ONU, n. 11, que propõe tornar 

as cidades e os assentamentos humanos acessíveis, inclusivos, seguros, resilientes e 

sustentáveis, bem como implementar a solidariedade enquanto categoria jurídica. 

Evidentemente, a referida resolução que inaugura política pública judicial 

inédita as pessoas em situação de rua é proveniente do desiderato solidarista que se 

delineia através dos objetivos do Estado brasileiro de busca por justiça social e de 

garantir o bem de todos, sem quaisquer formas de discriminação. 

Fato é que a citada política pública apesar de sua categorização (de ordem 

política!) não detém caracterização equivalente àquelas provenientes dos órgãos 

eletivos, mas devido sua origem, possui natureza vinculante e é de cumprimento 

obrigatório. Isso devido ao fato de sua criação ensejar interpretação direta dos 

princípios fundamentais previstos na Constituição, não se conectando em nada aos 

atributos de conveniência e oportunidade quando decorrentes dos órgãos políticos.  

Esta Resolução do CNJ, ao albergarem política pública judicial às pessoas em 

situação de rua correspondem a normas primárias, pois retira seu fundamento de 

validade do próprio Texto Constitucional, gerando aos seus destinatários uma 

obrigatoriedade de observância e cumprimento.  

 
87 Os órgãos estatais, em grande medida os que possuem caracterização de políticos, são os que podem 
promovem políticas públicas, quais sejam o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Aos órgãos ligados às 
funções essenciais à justiça e o Poder Judiciário também é admitida tal hipótese, pois mesmo que não 
detenha uma caracterização política, a criação de políticas públicas por estes órgãos tem como viés 
garantir a inclusão social de grupos excluídos da sociedade, em especial do grupo que estamos tratando 
nesta pesquisa que são as pessoas em situação de rua. 
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3. Delimitação do grupo vulnerável “pessoas em situação de rua” e a tutela de seus 

direitos 

A sociedade brasileira é deveras desigual e possuiu gritantes contrates 

econômicos, basta olharmos atentamente, despidos de qualquer vaidade, mas com 

visão altera, para as ruas e viadutos dos grandes aglomerados urbanos, ainda mais em 

períodos pandêmicos, enxergarmos um enorme número de invisíveis social e 

institucionais, são eles: famílias inteiras, homens sós, casais e cachorros; enfim, um 

microcosmos de excluídos e invisibilizados socialmente que vivem nas ruas88. 

O questionamento que surge é: Quem são eles? O que fazem nas ruas? Por que 

foram viver nas ruas? 

Tais perguntas não tem uma resposta contundente, nem muito menos temos 

condições de traçar um perfil estatístico de quem são essas pessoas, pois como já 

afirmamos acima, são invisíveis para o Estado e para a sociedade, não fazem parte do 

censo demográfico89, estão deliberadamente excluídas da sociedade, mas margeiam as 

calçadas, as coberturas das marquises, com seus cobertores e papelões, são vistas, 

porém não são dignas de serem notadas. 

Decreto Presidencial nº 7.053/09, que institui a Política Nacional para a 

População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 

Monitoramento, traz a seguinte definição:90 

 
88 Em pesquisa publicada no site da Fundação Osvaldo Cruz em agosto de 2021, relata que a Pandemia 
do Covid-19 mudou o perfil das pessoas em situação de rua, pois elevou a vulnerabilidade das pessoas. 
Outras pessoas que também passaram a integrar esse grupo, são trabalhadores que perderam seus 
empregos e ficaram sem condições de ter uma casa; atualmente vemos famílias inteiras vivendo nas 
ruas. Tal mudança de perfil demanda novas políticas públicas urgentes. (MONTEIRO, 2021). Por outro 
lado, além da mudança de perfil, também houve a ampliação do número de pessoas em situação de rua. 
89 Conforme Projeto de Lei nº PL 4498/2020 “elaborado pelo senador Fabiano Contarato (Rede-ES) inclui 
dados sobre as pessoas em situação de rua no censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(IBGE). As informações devem permitir a elaboração de políticas públicas adequadas para pessoas sem 
abrigo. Pesquisa feita pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), com dados de 2015, estima 
que o Brasil tem mais de 100 mil pessoas vivendo nas ruas” (BRASIL, 2020). Em complemento, em dados 
mais atuais que constam de nota técnica do IPEA, estima que as pessoas em situação de rua, devido a 
pandemia do Covid-19, superam a casa 220 mil pessoas (NATALINO, 2020). 
90 A intersetorialidade compreende a integração de instrumentos para uma melhor tutela das pessoas 
em situação de rua. Em complemento, “a intersetorialidade pressupõe, portanto, no enfrentamento da 
questão da população em situação de rua, a interlocução entre as esferas governamentais, entre as 
diversas secretarias municipais, e também a interlocução do poder público com as organizações da 
sociedade civil. Entretanto, o que se observa é que esta relação ainda é estabelecida precariamente, de 
forma segmentada e setorizada, o que acentua a fragmentação das políticas e geralmente traduz sua 
inadequação e ineficiência” (DANTAS, 2007, p.18). Pelo entender de Luciano Junqueira, a 
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Considera-se população em situação de rua o grupo populacional 
heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos 
familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia 
convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas 
degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou 
permanente, bem como as unidades de acolhimento para pernoite 
temporário ou como moradia provisória (BRASIL, 2009)9192. 

 

Esta definição, apesar de ter a intenção de fomentar uma delimitação que 

tivesse o condão de enquadrar certas pessoas ao grupo é deveras disruptiva, pois 

acaba por promover uma generalização, e cria um “grupo dentro do grupo”. Ou seja, 

dentro de toda a população brasileira, que é soma de todos que estão em território 

nacional, há uma “população de rua”. Em síntese, a própria expressão é excludente e 

cria uma realidade paralela, que vulnerabiliza e estigmatiza ainda mais o grupo. Ora, a 

ausência, insuficiência ou inadequação de políticas públicas em relação ao processo de 

exclusão e vulnerabilidades cumulativas não significa somente uma posição de 

neutralidade ou incapacidade do estado em lidar com o problema da população de 

rua, mas pelo contrário reafirma a penalização do indivíduo pela situação em que ele 

se encontra. A concepção do descarte social aproxima as pessoas do lixo urbano e tal 

fenômeno pode estar relacionado com o aumento do número de pessoas que 

passaram a sobreviver com os materiais descartados pela cidade. (ADORNO; 

VARANDA, 2004, p. 66- 67). 

O fato é que este grupo é um grupo vulnerável. E, sem tentarmos retirar a 

vulnerabilidade ínsita da própria condição de humanidade que todos nós detemos, o 

que se afeiçoa ao enquadramento, o intuito desta delimitação, é demonstrar a 

necessidade de tutela pelas instituições do Estado, bem como a guarida e olhar da 

 
intersetoririalidade “é uma nova lógica para a gestão da cidade, buscando superar a fragmentação das 
políticas, ao considerar o cidadão na sua totalidade. A intersetorialidade constitui uma concepção que 
deve informar uma nova maneira de planejar, executar e controlar a prestação de serviços, para garantir 
um acesso igual dos desiguais” (JUNQUEIRA, 2000, p. 42). Contudo, apesar de ser meta a ser 
concretizada nas políticas públicas para as pessoas em situação de rua falta articulação dos atores 
institucionais e da sociedade civil para efetivar os direitos desse grupo vulnerável. 
91 O referido Decreto foi fruto de estudos e discussões desde o surgimento do Programa Nacional de 
Assistência Social, em 2004. Sendo que em 2005, no âmbito do Ministério do Desenvolvimento Social 
houve o 1º Encontro sobre população de rua, a partir daí, em 2006, criou-se o Grupo de Trabalho 
Interministerial para realizar novos estudos, e em 2009 realizou-se o 2º Encontro Nacional para a 
discussão da Política Nacional então criada. 
92 Apesar das críticas que fizemos à definição apontada, convém ressaltar que, sem o devido cuidado, a 
mesma definição consta da Resolução nº 425 do CNJ. 
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sociedade civil, consignando seu pertencimento e sua dignidade, inerente a qualquer 

pessoa “humana”. 

Os grupos vulneráveis são os grupamentos de pessoas que, não obstante terem 

reconhecido seu status de cidadania, são fragilizados na proteção de seus direitos e, 

assim, sofrem constantes violações de sua dignidade: são, por assim dizer, tidos como 

invisíveis para a sociedade, tão baixa é a densidade efetiva dessa tutela (SILVA, 2010, 

p. 141). 

Com efeito, a exclusão compreenderia um “processo que envolve trajetórias de 

vulnerabilidade, fragilidade ou precariedade e até ruptura dos vínculos, nos mundos 

sociofamiliar, do trabalho, das representações culturais, da cidadania e da vida” 

(DANTAS, 2007, p. 25). E ainda, a exclusão social “não se caracteriza apenas pela 

intensa privação material, mas principalmente pela desqualificação do indivíduo 

enquanto cidadão e ser humano, e pela ausência de seu lugar social” (DANTAS, 2007, 

p. 26). 

Assim, anseia-se, pois, em promover justiça social e propiciar condições para a 

autonomia, empoderamento, pertencimento, cidadania e não o mero assistencialismo 

das pessoas em situação de rua. Desta feita, tem-se por suficiente a tutela do sistema 

de justiça no afã de promover a inclusão social desse grupo. 

 

4. Defensoria pública: aportes para a delimitação de uma garantia institucional no 

sistema de justiça brasileiro 

 A Defensoria Pública é órgão permanente do Estado com o objetivo específico 

de proteção aos necessitados, dos vulneráveis sociais e econômicos. É também função 

essencial à jurisdição, pois ao lado das funções de julgar e acusar, a defensoria 

completa a tríade das funções que atuam na jurisdição, operando na defesa dos 

grupos vulneráveis, em especial as pessoas em situação de rua. 

Neste ponto, considerando que a Defensoria Pública decorre de uma forma de 

expressão e instrumento do regime democrático tendo como atribuição direta a 

promoção dos direitos humanos, reputamos que a atuação deste órgão deve estar 

fundada numa prática de solidariedade com mais vulneráveis. Assim, a solidariedade é 

retratada como um “espaço de reconhecimento de responsabilidade social com o 

outro, responsabilidade identificada não como uma faculdade ou como uma ação 
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voluntaria espontânea, mas como um dever jurídico; responsabilidade ativa” 

(MACHADO, 2014, p. 221). Cada Defensor Público, portanto, é dotado deste dever 

jurídico e desta responsabilidade. 

 A presença da Defensoria Pública no Texto Constitucional fomenta o objetivo 

do Estado brasileiro previsto no Título I, art. 3º, que prevê como meta a busca de uma 

sociedade livre, justa e solidária, voltada na erradicação da pobreza e da 

marginalidade, e na garantia do bem de todos, qualquer que seja a diferença que as 

pessoas ou grupos carreguem. Assim, 

Buscou o constituinte mais do que criar um modelo de instituição que 

possibilitasse ao hipossuficiente bem poder exercer a defesa dos seus direitos em juízo 

ou se aconselhar para questões extraprocessuais, mas criou-se um modelo que em si é 

metagarantia, exatamente pela sua sólida base constitucional, sua roupagem 

integradora da própria função jurisdicional – o que revela que esta não ocorre 

plenamente sem aquela – e uma vocação absolutamente ampla e democrática, próprio 

deste nosso regime constitucional (DEVISATE, 2015). 

O perfil atual da Defensoria Pública na Constituição Federal não foi o 

implantando por ocasião da Assembleia Nacional Constituinte, mas é proveniente de 

diversas reformas que ocorreram nesses mais de trinta anos da Carta de 198893.  

Dessas alterações, a de maior relevância foi a trazida pela EC nº. 80/2014, que 

deu nova tônica à instituição ao criar sessão específica dentro do capítulo das funções 

essenciais à justiça, separando-a da advocacia. Com essa sessão específica a categoria 

ganha a envergadura necessária para atuar com ampla independência funcional, 

diferenciando-a dos advogados. Ponto de destaque, também, foi a delimitação de seus 

 
93 A Emenda Constitucional nº 45/2004 e a Emenda Constitucional nº 74/2013 promoveram a ampliação 
da autonomia funcional e administrativa das defensorias estaduais, e ainda lhe concedeu participação 
na proposta orçamentária, conforme traçado pela Constituição. Já em 2012, pela EC nº 69, promoveu-se 
uma adequação da Constituição à realidade fática, com relação às competências da Defensoria do 
Distrito Federal, que foi transferida para a Defensoria da União, estendendo-se algumas previsões sobre 
competência às Defensorias dos Estados. Assim, “A Constituição deu um passo importante, prevendo 
em seu art. 134, a Defensoria Pública como instituição essencial à função jurisdicional, à qual cabe, 
como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a 
promoção dos direitos humanos e a defesa em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos 
individuais e coletivos, de forma integral e gratuita dos necessitados” (SILVA, 2014, p. 628). 
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princípios institucionais, que são: a unidade, a indivisibilidade e a independência 

funcional94. 

Conceituando garantia institucional como “a proteção que a Constituição 

confere a algumas instituições, cuja importância reconhece fundamental para a 

sociedade, bem como a certos direitos fundamentais providos de um componente 

institucional que as caracteriza” (BONAVIDES, 2011, p. 537). 

Eis que, é identificada Defensoria Pública como de fundamental importância 

para a sociedade. Assim, seu enquadramento como uma garantia institucional decorre 

da concepção de que em razão deste órgão ter como dever institucional a tutela de 

grupos vulneráveis e possuir caráter permanente, possuindo uma inabalável “exigência 

de segurança e continuidade” (BONAVIDES, 2011, p. 538), imprescindíveis para que as 

já que as garantias representariam um instrumento para assegurar a promoção dos 

direitos ou mesmo sua reparação.  

Portanto, associando-se os termos “garantia e instituição”, torna-se concreta a 

tutela jurídica das pessoas em situação de rua, pois além do aspecto material, que 

garante que os direitos fundamentais desse grupo sejam respeitados, tem-se presente 

um aspecto formal, porquanto o órgão Defensoria Pública é que ficará responsável em 

promover os direitos do grupo citado. 

Por evidente, a previsão constitucional da Defensoria Pública lhe outorgou uma 

“a responsabilidade estatal de traduzir, identificar, sistematizar e protagonizar a maior 

aproximação das necessidades das pessoas em condição de vulnerabilidade não 

apenas do Poder Judiciário, mas da efetiva e eficaz resposta à violação sofrida [...]” 

(ROCHA, 2014, p. 657). 

Eis que, a “Defensoria Pública se constitui na porta de entrada para a inclusão”. 

(SADEK, 2013, p. 20). Ao se atribuir à Defensoria Pública o caráter de espécie de 

garantia institucional dota-se a este órgão de autoridade para a tutela dos direitos das 

pessoas em situação de rua. Os membros deste grupo passam a ser vistos, abandonam 

o anonimato e ganham qualidade de sujeito de direitos, de cidadãos. Abre-se um olhar 

democrático à grupos vulneráveis e marginalizados da sociedade, eis que a Defensoria 

 
94 Ademais, quando couber, aplicar-se-á as regras relativas à magistratura aos defensores Públicos, 
previstos nos art. 93 e art. 96, II da Constituição Federal de 1988. Sendo possibilitada também a 
iniciativa de lei. 
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Pública pode ser compreendida como: “expressão e instrumento do regime 

democrático”, vez que, simultaneamente: 

(i) sua presença e atuação consistentes são manifestação do caminho da 
sociedade rumo à consolidação democrática; e (ii) tendo em vista o seu 
perfil, no cumprimento das suas funções institucionais é capaz de realizar os 
três princípios (ou valores) democráticos fundamentais – supremacia da 
vontade popular, preservação da liberdade e igualdade de direitos, 
potencializando a democracia (GONZÁLEZ, 2018, p. 40). 

 

Ademais, esta Emenda 80/2014 inferiu diretamente na realidade fática, vez que 

ao constatar o déficit de Defensores Públicos existentes no Brasil, sendo que em 

muitos municípios brasileiros não há se quer representante do órgão, determinou o 

prazo de oito anos para um progressivo aumento de seus representantes nas unidades 

jurisdicionais. Sendo que, ao final do ano de 2022, deveria ter, ao menos, um Defensor 

Público em cada localidade, e ainda, consignando que deveria se dar preferência para 

as regiões de maior adensamento populacional e exclusão social. 

Fato é que apesar do esforço hercúleo em promover a efetividade de tal 

instituição, a prática se apresenta deveras diferenciada, como bem salienta Luis 

Roberto Barroso, as Defensorias Públicas “em muitos Estados não existem ou estão 

sujeitas a condições extremamente precárias95. Tal fato, como intuitivo, compromete o 

acesso à justiça das pessoas necessitadas” (BARROSO, 2015, p. 516). 

Com relação a implementação da Resolução 425/2021 do CNJ, prevê seu art. 

5º, § 7º que: 

Nos locais em que haja atendimento da Defensoria Pública, a pessoa em 
situação de rua deverá ser informada do direito de assistência jurídica 
integral e gratuita pela Defensoria Pública. Art. 6o Os tribunais deverão 
estimular o atendimento itinerante nos locais de circulação e permanência, 
além de nos serviços de acolhimento destinados às pessoas em situação de 
rua, quando verificado que os instrumentos de acesso à justiça nas 
dependências do Judiciário não são suficientes para assegurar o efetivo 
acesso à justiça. § 1o No caso de atendimento itinerante, devem ser 
buscadas cooperações interinstitucionais, especialmente com órgãos 

 
95 Em recente relatório, de 2021, do Mapa da Defensoria Pública no Brasil, o relato aponta ainda para 
um déficit, sendo que: “Atualmente, em razão de concursos públicos e nomeações ocorridas entre maio 
de 2020 a maio de 2021, o Brasil já alcançou o número de 6235 defensoras e defensores estaduais e 
distrital. Não obstante, muito ainda seria preciso avançar para atender as 2750 comarcas e mais de 13 
mil unidades judiciárias, abrangendo apenas a justiça estadual do país” (BRASIL, 2021, p. 72). Ademais, 
convém ressaltar que ainda há 1600 comarcas no país sem atendimento de Defensor Público. E somente 
a título de curiosidade, sendo que em outros Estados os dados apresentam-se bem piores, somente no 
Estado de Minas Gerais, que a situação está intermediária, o percentual de Defensores Públicas por 
pessoas de baixa renda no Estado está na proporção de 1 para 26 mil pessoas (BRASIL, 2021). Fator de 
torna a missão e função do Defensor deveras prejudicada e impossibilitada de alcance efetivo. 
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públicos como as Defensorias Públicas, os serviços da política de Assistência 
Social e da sociedade civil que atuam com esta temática (BRASIL, 2021). 

 

 Sobre as medidas de acesso à justiça, por se referir às pessoas em situação de 

rua, os órgãos que atuam na jurisdição deverão observar, nas ações judiciais e 

procedimentos extrajudiciais: “prioridade, celeridade, inclusão, humanização e 

desburocratização desses processos” (art. 8º, Resolução 425, CNJ) (BRASIL, 2021). 

 Tem-se ainda a adoção das seguintes estratégias: construção de fluxos de 

atendimento com a Defensoria Pública; identificação de processos relativos a medidas 

protetivas e socioeducativas que se refiram a crianças e adolescentes em situação de 

rua e atuação integrada com as Defensorias Públicas e uma rede socioassistencial. 

 Ademais, o art. 9º traz a previsão de “serão assegurados atendimento 

especializado, considerando as diferenças culturais e visando a superação das barreiras 

de linguagem, bem como a articulação com os demais órgãos, e outros disponíveis na 

rede de atendimento ao referido grupo. 

Pela Redação do art. 13, da Resolução, assegura-se que “nos processos e 
atendimentos às pessoas em situação de rua em que forem identificadas 
demandas sensíveis ou repetitivas, o juízo poderá intimar [...] a Defensoria 
Pública com vistas ao exercício da defesa dos interesses individuais e 
coletivos desse grupo social em situação de vulnerabilidade, na forma da 
intervenção institucional mais adequada ao caso apresentado” (BRASIL, 
2021). 

 

Neste sentido, compete, portanto, a Defensoria promover um acesso à justiça e 

uma assistência jurídica intersetorial, vez que deve pautar sua atuação fundada na 

articulação em face de várias políticas públicas implementadas pelo grupo Estado ao 

grupo. 

 

5. Considerações Finais 

 Com base em todo o abordado por esta pesquisa, especialmente elucidando 

que as ações concretas para as pessoas em situação de rua demandam um conjunto 

articulado de atores estatais e da sociedade civil organizada visando a concretização de 

seus direitos, mas em que pese a necessidade de manifestação intersetorial na 

implementação de seus direito, fato é que ainda há um profunda desarticulação 

dentre as instituições e a sociedade civil, culminando numa maior invisibilidade e 

exclusão social deste grupo. 
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Assim, apesar dos conhecidos problemas que assolam os órgãos que atuam no 

sistema de justiça, ainda sim defendemos que estes deteriam condições de traçar o 

perfil mais adequado do grupo, conforme a região, tendo, portanto, condições de 

atender de maneira mais eficaz as demandas do grupo, mesmo em se considerando a 

heterogeneidade de pessoas que o compõe. 

 Por evidente, as políticas públicas que são destinadas às pessoas em situação 

de rua nada mais fazem do que manter certos padrões de exclusão social, e no sentido 

traçado por Adorno e Varanda (2006), reproduzem, pois, uma espécie de descarte 

social dos grupo tidos como excedentes, pois o processos de retirada das pessoas da 

rua, expulsando-os dos lugares em que vivem numa verdadeira “operação de 

higienização” das ruas, e, fomentando, por conseguinte, práticas discriminatórias e de 

exclusão da forma mais cruel e indigna. 

 Diante deste panorama, é nítido o papel social e institucional desempenhado 

pela Defensoria Pública na garantia dos direitos das pessoas em situação de rua, 

especialmente no afã de concretizar o objetivo do Estado brasileiro da justiça social e 

da solidariedade. Contudo, apesar de haver previsões tanto constitucionais, como a 

recente Resolução nº. 425 do CNJ, que instituiu uma Política Nacional Judicial de 

Atenção a Pessoas em Situação de Rua, estabelecendo estratégias para o pleno acesso 

à justiça desse grupo. 

 Ora, em grande medida, conforme os dados apresentados, sobre a quantidade 

de Defensores Públicos atuando no Brasil, a realidade normatizada de plena tutela e 

garantia dos direitos das pessoas em situação de rua ainda não é possível de ser 

alcançada na prática. Ou seja, os instrumentos existem, porém, falta recursos humanos 

suficientes para fomentar a visibilidade e a inclusão social das pessoas em situação de 

rua96. 

 Com efeito, consignando-se aos órgãos que se encontram na atuação do 

sistema de justiça a capacidade de inferirem na promoção dos direitos do citado 

grupo, por meio de políticas públicas de acesso à justiça e assistência jurídica não 

 
96 No ano de 2022 chega-se ao prazo fatal dos 8 (oito) anos da promulgação da EC nº 80/2014, data em 
que o Poder Constituinte Reformador concedeu para a regularização da quantidade de Defensores 
Públicos, ao menos 1 (um), nas unidades jurisdicionais brasileiras. Portanto, em breve, o dispositivo do 
Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, art. 98, poderá ser passível de declaração de 
inconstitucionalidade por omissão. 
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apenas vislumbramos a possibilidade de redefinição desta prestação estatal, mas 

também se cria condições de fomentar ganhos às pessoas em situação de rua nos 

patamares de inclusão social. 
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CIDADES E POPULAÇÕES EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL: NEGAÇÃO 

DE DIREITOS BÁSICOS, DESTERRITORIALIZAÇÃO E A POSSÍVEL HERANÇA 

ESCRAVOCRATA 

 

 

Veridiana Farias Machado97 

 

 

1. Introdução 

O Brasil foi o último país da América Latina a assinar a lei que “libertou os 

escravos”. Registros oficiais nos permitem saber que esse período durou oficialmente 

por 300 anos, de 1550 a 1888.  Também é importante reconhecer que foi num 

contexto de muita luta, mortes, sofrimento e resistência do povo negro98, na busca 

pela liberdade, que a escravização foi abolida. Se faz necessário problematizar a 

existência de discursos hegemônicos e romantizados, produzidos pela elite da época, 

que ressoam até hoje e tentam explicar a abolição da escravatura como se fosse 

benesse dada pelos senhores donos de escravos. Foi preciso jogar muita capoeira, 

sustentar muitos quilombos distantes e aquilombamentos escondidos, como forma do 

povo negro manter a resistência. O Quilombo dos Palmares é o principal exemplo.  

Após cem anos do que marca oficialmente o final da escravidão no Brasil, a fim 

de acomodar e estabelecer mais justiça social e reivindicada pelos movimentos sociais, 

foi instituída a Constituição Federal de 1988. Ela traz, em seu texto, objetivos que 

buscam construir uma sociedade livre, justa e solidária, garantindo o desenvolvimento 

nacional, erradicando a pobreza e a marginalização, reduzindo as desigualdades sociais 

e regionais, e promovendo o bem de todos/as, sem preconceitos de origem, raça99, 

sexo, cor, idade e sem quaisquer outras formas de discriminação (BRASIL, 1988). No 

entanto, se pode considerar que ainda estamos longe de alcançar a garantia necessária 

de reparação. Isto, no sentido das

 
97 Educadora Social, estudante de psicologia, bacharelado pela Universidade do Rio dos Sinos – 
UNISINOS – Porto Alegre – RS. 
98 Segundo critérios do IBGE, consideraremos pessoas negras aqui as que se autodeclaram pardas e 
pretas. 
99 A concepção de raça aqui será tratada como a que se dá na construção social, política e cultural, 
estabelecida nas relações societárias e de poder, a longo da história, portanto, não como características 
biológicas. 
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dívidas históricas e permanentes, em relação às desigualdades de direitos, a uma 

grande parcela do povo brasileiro. Principalmente, às gerações sucessoras daquelas as 

quais, outrora, os sujeitos foram privados, inclusive por leis, dos direitos a serem 

proprietários de terras e de terem acesso à educação. Também lhes foi negado o 

direito pleno de desenvolverem sua cultura, seus modos de vida e de existirem 

plenamente. Fatos esses desencadeados pela colonização, através da diáspora africana 

praticada pelos europeus e que teve por base o racismo, herança existente até hoje.    

O contraponto que cabe fazer ainda está nas formas de como essas populações 

fazem a resistência, se organizando como coletivos e movimentos sociais, que vão 

proporcionar a visibilidade a sua existência. Lutam por reparação, pela garantia de 

direitos, por políticas públicas, através da participação em diversos espaços de decisão, 

de ações diretas adotadas pelos múltiplos repertórios de luta popular, baseados na 

autonomia e no protagonismo, para efetivar o que está escrito na Constituição. Assim, 

como as desigualdades, o racismo estrutural100 e tantas outras mazelas, os 

aquilombamentos101 ainda existem, como forma de resistência e passados de geração 

a geração. 

Em decorrência disso, se deu o motivo pelo qual este texto trará para análise, 

não somente a desigualdade social brasileira, na perspectiva de uma luta de classes 

historicamente injusta, mas, como foco principal aquela produzida, reforçada e 

perpetuada, pelo racismo estrutural. Junto disto, se buscará fazer associações sobre o 

que pode haver de relação com a existência e com a dinâmica das pessoas que vivem 

em situação de rua, nos grandes centros urbanos do Brasil e os tempos de um passado 

recente. Quem são as pessoas ainda expropriadas de direitos básicos, que estão 

desterritorializadas nas cidades brasileiras? Como elas têm sobrevivido? De que 

raça/cor é a maioria delas? Quais espaços nas cidades lhes são permitidos usufruir e de 

que forma? Quais direitos são garantidos e quais são violados? Estas são algumas 

inquietações que se pretende analisar, a partir de literaturas sobre o tema, de 

 
100 O conceito de racismo estrutural, o qual será considerado nesse artigo, é o que também está ligado 
às questões do racismo institucional, considerando as instituições como mantenedoras da ordem 
vigente, como disse Almeida (2018): sendo elas a materialização de uma estrutura social ou de um 
modo de socialização que tem o racismo como um dos seus componentes orgânicos. Dito de modo mais 
direto: as instituições são racistas porque a sociedade é racista. 
101 Aquilombamento aqui se trata do ato de organizar espaços na perspectiva de pensar sobre a própria 
realidade para intervir sobre ela. 
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indicadores sociais ligados ao racismo estrutural e a produção de desigualdades a 

partir dele, problematizando resultados de censos e pesquisas sobre o fenômeno da 

situação de rua em nosso país.  

 

2. Os dados escassos sobre as populações em situação de rua (PSR) no Brasil e para 

onde apontam 

É importante chamar a atenção para as dificuldades de se conhecer e saber 

quantas são e como vivem as pessoas que moram em situação de rua no Brasil. Tal (re) 

conhecimento é fundamental para desenvolver estratégias e políticas públicas, que 

possam incidir na diminuição das desigualdades. O Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), ainda não desenvolveu metodologia específica para realizar a 

contagem dessas populações. Algumas capitais como Porto Alegre, Recife, São Paulo e 

Belo Horizonte, realizaram as suas próprias pesquisas, cujos dados foram incluídos no 

único e primeiro Censo e Pesquisa Nacional sobre esse público. Ele foi realizado pelo 

antigo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), executado 

pelo Instituto Meta e lançado em 2009. Nele, foram identificadas 31.922 pessoas em 

situação de rua distribuídas em 71 cidades onde o levantamento foi realizado. A 

pesquisa contabilizou pessoas maiores de 18 anos e não incluiu crianças e 

adolescentes, a não ser aquelas que estavam acompanhadas dos adultos entrevistados 

(BRASIL, 2009). Desde então, não houve atualização do Censo Nacional, mas, é possível 

considerar que tenha acontecido um aumento significativo de pessoas que passaram a 

viver em situação de rua, inclusive, pelo fato do país estar enfrentando uma Pandemia 

de COVID 19, com todas as suas implicações na economia, no aumento de desemprego 

e em outras esferas sociais relevantes. Sobre isso, o Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), nos traz uma estimativa mais atual de que até março de 2020, havia 

cerca de 222 mil pessoas em situação de rua no Brasil (BRASIL, 2020). Aponta ainda 

que de 2012 a 2020, houve aumento destes números num patamar próximo a 140%. 

Os dados em questão, foram levantados a partir do ano de 2019, do censo anual do 

Sistema Único de Assistência Social (Censo Suas). Ele traz informações de diversas 

secretarias municipais e do Cadastro Único Nacional (CadÚnico). Mesmo assim, é 

possível inferir que esses dados sejam subnotificados e que exista um número maior 

ainda de pessoas vivendo nas ruas do país. Afinal, se sabe que os censos não 
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acontecem de forma unificada, ampla e atualizada. Essa tem sido uma escolha política 

dos governos, apesar das reivindicações dos movimentos sociais e pode ser um 

analisador importante, para se refletir sobre a invisibilidade dessas populações. A 

quem interessa o seu não reconhecimento? 

A população em situação de rua é considerada um grupo populacional 

heterogêneo, constituído por pessoas que possuem em comum a garantia da 

sobrevivência, por meio de atividades produtivas desenvolvidas nas ruas, os vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados e a não referência de moradia 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 (BRASI, 2009a). Nas 

especificidades incluídas na heterogeneidade que compõe tal público, outro dado 

importante e que se assemelha em todos os censos e pesquisas existentes sobre ele, é 

o que se refere aos quesitos raça/cor. O I Censo e Pesquisa Nacional sobre as PSR, 

pôde constatar que: 

(...) é notável a predominância de homens (82%) em relação às mulheres 
entre a população em situação de rua. A população identificada é, em geral 
jovem, havendo maior concentração de pessoas em idade economicamente 
ativa e, com leve prevalência de mulheres nos grupos etários mais baixos. 
No que tange a distribuição por raça/cor, destaca-se que de todos os 
entrevistados, 39,1% se declararam pardos, uma proporção semelhante à 
observada no conjunto da população brasileira (38,4%). O contraste com a 
população brasileira, em geral, é maior para aqueles que se declararam 
brancos, 29,5% (53,7% na população em geral ou pretos, 27,9%, (apenas 
6,2% na população em geral). Desta forma, tem-se que, entre as pessoas em 
situação de rua entrevistadas, a proporção de negros (pardos somados a 
pretos, conforme classificação do IBGE, é substancialmente maior (67%), 
comparado aos níveis encontrados na população em geral (44,6%) (BRASIL, 
2009, p. 86). 

 

Esses dados já nos acendem um primeiro alerta como indicadores importantes, 

que podem estar associados entre heranças da colonização e do racismo estrutural. 

Principalmente, em relação à contínua e histórica situação de desterritorialização 

urbana do público estudado por essas pesquisas. Mesmo reconhecendo a 

complexidade do contexto e do conjunto de outros fatores, que possam engendrar a 

situação de rualização brasileira, a predominância significativa de pessoas pardas e 

negras, já aponta para o racismo estrutural como um importante fio condutor. É válido 

ressaltar aqui que não se trata de lidar com uma polarização sobre os conceitos que se 
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reportam a classes sociais e racismo. Muito mais a intenção é a de reconhecer a 

influência do segundo como herança cultural e estrutural nas relações, historicamente 

estabelecidas e os modos de tratamentos direcionados a determinadas populações. A 

noção de luta de classes e as questões raciais ainda perpassam um debate que parece 

estar em disputa permanente sobre o que vem primeiro, quando analisamos as 

desigualdades sociais, mas, isso pode configurar muito mais uma falsa polêmica, pois é 

importante considerar que: 

 
(...) a divisão de classes, a divisão de grupos no interior das classes, o 
processo de individualização e os antagonismos sociais que caracterizam as 
contradições que formam a sociabilidade capitalista, tem o racismo como 
veículo importantíssimo. E negar isso é simplesmente não compreender o 
capitalismo enquanto forma de sociabilidade (ALMEIDA, 2018, p. 145).  

  
Chamam atenção também para possíveis paralelos, os chamados vazios 

urbanos. Existem muitos imóveis abandonados, desocupados, na maioria das vezes, 

por muito tempo, em todos os grandes centros urbanos brasileiros. Enquanto isso, há 

muita gente dormindo nas calçadas, pontes, viadutos e mocós102 escondidos. A 

especulação imobiliária, como regra de mercado, a cidade tida como palco de 

constantes negociações, a serviço do rentismo, são fatores que não permitem o uso 

desses imóveis para fins de programas de moradia popular e de acesso a quem mais 

precisa. É fato que ter uma casa favorece aos sujeitos o desenvolvimento de laços 

comunitários importantes, aqueles que vão estar relacionados com a constituição 

integral da dimensão de várias esferas importantes da vida, proporcionando maior 

proteção e bem-estar social. Ter um adequado espaço de moradia na cidade, está 

diretamente ligado à constituição identitária e às subjetividades de cada pessoa. Aqui, 

se considera morar como um direito permanente e efetivo. Nas cidades, “a todo o 

momento e ao longo da história contemporânea, é sempre um descompasso entre o 

que se produz (oferta) e o que precisamos ofertar (demanda) que satisfaça, a 

contento, o desafio de fazer com que a habitação cumpra seu papel social, reduza a 

desigualdade social, promova justiça e equidade” (MOURA; ROSSI, 2019, p. 13). 

 
102 Mocós: é uma gíria, que denomina espaços de dormitórios escondidos, com pertences de pessoas em 
situação de rua. Eles podem estar embaixo de pontes, de viadutos, em meio à arbustos ou em qualquer 
espaço, que seja bom para esconder os pertences e dormir um pouco menos exposto. 
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 Na época da escravidão, o Brasil teve uma lei que impedia os escravos de serem 

proprietários de Terras. A Lei nº 601, de 18 de setembro de 1850 (BRASIL, 1850), foi 

assinada no mesmo ano da Lei Eusébio de Queiroz (BRASIL, 1850a), que previu o fim 

do tráfico do povo negro e apontava já para o final da escravização no país. Assim, é 

possível se presumir que a elite da época se preparou, para garantir que os escravos 

libertos não pudessem comprar terras, antes mesmo de acontecer o final da 

escravidão. Hoje, é possível reconhecer que não há políticas efetivas de moradia, para 

incluir o conjunto de pessoas que vivem em situação de rualização no Brasil. Quando 

existem programas e políticas, costumam ser provisórias, desarticuladas entre elas, 

como, por exemplo, as políticas de geração de renda e trabalho, fundamentais para o 

sustento de um lugar para morar.  

Ao tratarmos sobre a necessidade de articulação entre políticas, é fundamental 

considerar a relevância do acesso à educação formal. Sabemos que a inclusão da maior 

parte da população de um país à educação de qualidade, é um indicador importante 

para o conjunto de estratégias articuladas com outras políticas, geradoras de 

qualidade de vida e de bem-estar social. Através do nível educacional, pressupõe-se 

ser possível uma melhor colocação no mercado de trabalho, consequentemente, a 

obtenção de melhores salários e assim por diante. Sobre as PSR, o Censo e Pesquisa 

Nacional traz que: 

  
No que diz respeito à formação escolar, a maior parte (63,5%) não concluiu o 

primeiro grau, 17,1% não sabem ler e escrever e 8,3% apenas assinam o 

próprio nome. A imensa maioria não estuda atualmente (95%) e apenas 3,8% 

dos entrevistados afirmaram estar fazendo algum curso (ensino formal 2,1% e 

profissionalizante 1,7%). Esta é uma população com pouco acesso ao sistema 

escolar formal, existindo, todavia, pessoas com nível superior que estão 

atualmente em situação de rua (BRASIL, 2009, p. 87). 

 

Sabemos que a população negra também se encontra em grande desvantagem 

no que tange o acesso à educação formal, pois, todos os dados oficiais e de pesquisas 

sobre o tema apontam isso. Como um possível paralelo, trazemos para análise, parte 

pequena de texto da Lei número 1, de 14 de janeiro de 1837. O seguinte trecho é 

notável: dispõe que para escravos e indígenas, bastava a doutrina aprendida na 

oralidade e a obediência pela violência física ou simbólica. Desse modo, o acesso à 

cultura da leitura e da escrita era considerada inútil para esses segmentos (BRASIL, 
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2000). Tal legislação foi criada para proibir o acesso dos escravos à educação formal, 

desse modo, a educação passa a ser um importante instrumento de dominação e 

controle (PASSOS, 2012). As escolas existentes no Brasil, que hoje desenvolvem uma 

metodologia de trabalho mais freiriana, no que diz respeito a se aproximarem e 

acolherem a dinâmica de pessoas em situação de rua, são apenas duas no Brasil: a 

Escola Municipal Porto Alegre, na capital do Rio Grande do Sul e a Escola Meninos e 

Meninas do Parque, no Distrito Federal. Dificilmente, esse público conseguiria acessar 

as escolas tradicionais, efetivar os estudos, estando em situação de rualização.   

Sabemos que as diversas formas de estratégias de sobrevivência, necessárias 

para a luta diária dessas pessoas, a fim de se manterem vivas, cotidianamente, 

conformam dinâmicas variadas e muito complexas. Tais jeitos de existir/sobreviver, 

explicitam, escancaram, deixam latentes, lembram a todo o momento, as mazelas 

sociais que ainda não resolvemos enquanto sociedade. Diante disso, o Estado confere 

maneiras de gerenciar a pobreza. As relações costumam se estabelecer de forma 

conturbada entre as PSR e boa parte da população domiciliada, dos comerciantes e do 

poder público. Mesmo submetidos a uma inconstância que remete à permanente 

precarização da vida, há a responsabilização dos próprios sujeitos pela sua própria 

condição: a criminalização da pobreza. Geralmente, são ofertadas políticas públicas 

que não conseguem desenvolver ações articuladas entre si e que tenham como base a 

dinâmica, as histórias singulares, o tempo e o desejo desses cidadãos. As instituições 

são espaços de acomodação destas contradições: 

Assim, detêm o poder os grupos que exercem o domínio sobre a 
organização política e econômica da sociedade. Entretanto a manutenção 
deste poder adquirido depende da capacidade do grupo dominante de 
institucionalizar seus interesses, impondo a toda a sociedade regras, 
padrões de condutas e modos de racionalidade que tornem “normal” e 
“natural” o seu domínio (ALMEIDA, 2018, p. 31).   

 

Desde aí, podemos analisar por onde se produz e se mantêm preconceitos, 

racismo, aporofobia e outros fatores de exclusão. Também é possível termos outras 

pistas, para entender o ciclo de violências perpetradas pelos diversos agentes do 

Estado, já que há ações que se repetem em todos os territórios brasileiros. Por 

exemplo, as políticas que mais chegam para atendimento das pessoas que vivem nas 

ruas, são as de saúde e de assistência social. Sem articulação com outras, a atuação 

destas vira paliativo. Há recursos destinados para serviços de abordagens sociais e de 
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consultórios na rua, assim como, para unidades de acolhimento institucional, 

específicos ao acesso de tal público. É notório que esses serviços devem ter como base 

da natureza do seu trabalho, o investimento no vínculo de confiança a ser 

desenvolvido com pessoas que, na maioria das vezes, já se encontram desacreditadas 

da possibilidade de serem assistidas, de serem vistas. Consideremos que, de todas as 

pessoas abordadas pelas equipes nas ruas, a maioria delas aceitassem a oferta de 

algum lugar para ir, é fato que não haveria disponibilidade suficiente de ofertas. O 

desenvolvimento de vínculo de confiança entre a pessoa atendida e os profissionais é 

processual, deve considerar um tipo de escuta qualificada, a fim de entender a história 

e os motivos pelos quais cada sujeito está vivendo nas ruas. A partir disso, construir 

com ele as possibilidades. Isso leva tempo, um tempo que não costuma ser o mesmo 

do desejo dos governantes e da maioria da população, que querem ver aquela pessoa 

longe. Dessa forma, outra prática comum, nos diversos territórios brasileiros, são as 

chamadas “remoções”, as retiradas de pertences das pessoas em situação de rua, 

acompanhadas do enxotamento delas dos espaços mais centrais das cidades. 

Geralmente, isso é feito por equipes de outras secretarias, como as que fazem a 

limpeza urbana, cuidam do meio ambiente, com apoio de agentes da segurança 

pública. Ações que costumam gerar bastante violência, pois, não ofertam alternativas. 

Muitas vezes, retiram o pouco de recursos como cobertores doados e documentos, 

que foram encaminhados para confecção com verba pública da mesma prefeitura, 

causando a impermanência e a contínua exclusão do direito de usufruírem dos espaços 

nas cidades. Podemos comparar esse interminável processo a uma permanente guerra 

contra inimigos. Parece um estado de sítio interminável, a perseguição aos corpos 

indesejáveis. As mulheres em situação de rua, dificilmente conseguem permanecer 

com seus filhos, que lhes são retirados, ao nascer, a partir da existência de protocolos 

das próprias instituições que deveriam garantir proteção. Esse circuito geralmente, é 

instituído entre serviços de assistência social, saúde (hospitais e outros), conselhos 

tutelares e Ministério Público. Sobre isso pode-se dizer que: 

 
O Estado pode, por si mesmo, se transformar em uma máquina de guerra. 
Pode, ainda, se apropriar de uma máquina de guerra ou ajudar a criar uma. 
As máquinas de guerra funcionam com empréstimo dos exércitos regulares, 
enquanto incorporam novos elementos bem adaptados ao princípio de 
segmentação e desterritorialização (MBEMBE, 2016, p. 32). 



 

 

226 

 

Mesmo dentro dos espaços institucionais como: centros pops e outros, 

destinados para o acolhimento específico das PSR, é frequente escutarmos relatos de 

uma cultura de preconceitos, humilhações, racismo e outros fatores. São serviços 

constituídos por equipes que, geralmente, têm grandes dificuldades de incluir a 

diversidade que compõe tal público. A inclusão requer equidade, requer acolher essa 

diversidade e, para isso, exige de quem acolhe sabedoria, disposição para sair, 

cotidianamente, do seu lugar de conforto. Muitas vezes, trabalhadores sociais olham 

para essas pessoas como se elas tivessem que ser merecedoras de usufruir do direito 

de estar nos espaços. A tal meritocracia, fator individualizante e tão central em nossa 

forma capitalística de ver o mundo. Aqui, também cabe considerar o caráter religioso 

de entidades que prestam o serviço indireto para o estado, comprometendo a 

laicidade do cuidado. Geralmente, grandes dificuldades se colocam, principalmente, 

para as pessoas que fazem uso de álcool e de outras drogas, pois, dificilmente serão 

consideradas as diretrizes de redução de danos, mas, sim uma imposição da 

abstinência como única perspectiva. Prevalecem valores morais antes de outros.  

 

3. Conclusão 

É fato que olhar para tanta gente excluída de direitos básicos ainda no Brasil, 

não poderá ser feito sem a lupa que amplia o foco para a trama das linhas do racismo 

estrutural, herança colonial impregnada de muita força ainda. Se reconhece a carência 

de estudos sobre as relações abordadas nesse artigo, assim como, toda a problemática 

da defasagem nas pesquisas e censos específicos sobre as PSR no Brasil. Dessa forma, 

há a necessidade de ampliar estudos sobre o tema, pois, ainda há muito o que se 

avançar. 

Ao considerar isso, precisamos lembrar do papel dos movimentos sociais na 

constante luta e cobrança, junto aos governos e nas suas estratégias de ações diversas. 

Desde o ano de 2005, após o massacre da Praça da Sé, em São Paulo, surge como 

resposta o Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR). Naquela 

ocasião, é importante lembrar, trazer viva a memória de um crime praticado por 

milícias, que atacaram 15 pessoas em situação de rua, matando sete delas e que segue 

impune até hoje. A partir daí o movimento, junto da sua rede de apoio, foi ocupando 
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espaços de luta. Hoje, está dentro das instituições, em comitês de acompanhamento 

das políticas, se articulando com outros atores, reivindicando participação ativa, 

protagonizada por pessoas que tem ou tiveram a vivência de estar em situação de 

rualização. Parafraseando, como exemplo, um integrante da base do MNPR do RS, 

criador da palavra: “Ruaologia”, a ciência do saber da rua, para identificar quem como 

ele, vivenciou essa situação.  Hoje, existe base do MNPR em dezenove estados 

brasileiros, que reivindica esse saber como centralidade da constituição de alternativas 

para o rompimento com a extrema pobreza. 

A luta por políticas públicas, como bandeira principal a de moradia, que o 

MNPR tem travado, tem sido por territorialização, por reparação, por visibilidade, 

assim como, pela garantia de direitos plenos e constitucionais. Ela tem muitas 

semelhanças com as lutas dos quilombolas e dos povos originários. Traz saberes 

próprios, carrega também muito da ancestralidade de uma parcela do povo brasileiro, 

forjado na resistência e que nunca parou de lutar.   

De certo que muitos fios dessa mandala precisam ser traçados. Para iniciar um 

trabalho bem-feito, é necessário, como linha de partida, um comprometimento dos 

governos para garantir dados oficiais mais efetivos e completos. A partir daí, então, 

constituir outra, em detrimento da que hoje existe. Desconstruir, a que traz como nós 

atados, as linhas do racismo, que se expressam de várias maneiras como aqui já 

advertimos: na violência, no extermínio, na criminalização da pobreza, no tratamento 

manicomial das pessoas que fazem uso de álcool e de outras drogas, num 

proibicionismo que reforça a malfadada “Guerra às drogas”, a qual não é, se não, a 

guerra às próprias pessoas de determinados grupos. Afinal, o povo que mais tem sido 

exterminado por violência das polícias do Estado ou por negligência e abandono, ainda 

é o povo negro. Este mesmo que lota os presídios brasileiros, que vive nas favelas ou 

que está desterritorializado. Essa tarefa precisa ser de toda a sociedade. Estar junto 

nessa luta é buscar viver numa sociedade menos racista e, assim, menos desigual.   
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PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E DECOLONIALIDADE: 

DIREITO À MORADIA COMO CONDIÇÃO PARA SUPERAR A HERANÇA DA 

ESCRAVIDÃO 

 

 

Maria do Rosário de Oliveira Carneiro103 

 

 

1. Introdução 

A população em situação de rua, em sua maioria composta por pessoas 

negras, historicamente tem sido vítima de racismo estrutural, muitas vezes praticado 

por políticas públicas que reforçam a exclusão e as violências como práticas higienistas 

de subtração de seus pertences, exclusão dos direitos fundamentais, como direito à 

moradia/terra e direito à cidade. 

Saber se as condições de vida impostas às pessoas em situação de rua podem 

ser compreendidas como herança da escravidão e de uma colonização que não 

terminou é o que busca este trabalho, bem como se a falta de acesso ao direito à 

moradia/posse/terra/propriedade tem relação com a ausência desse direito também 

para as pessoas vítimas da escravidão. Interroga se o acesso ao direito à moradia 

levaria à superação da herança de relações sociais escravocratas, bem como se poderia 

contribuir para a construção de processos de decolonialidade na efetivação dos 

direitos humanos e do direito à cidade.  

Sendo assim, o trabalho se organiza em três capítulos: “Pessoas em Situação de 

Rua e Decolonialidade”; seguido de, “Racismo estrutural: o que isso tem a ver com a 

população em situação de rua e o não acesso ao direito à moradia” e, por fim, 

“Moradia como primeiro direito para as pessoas em situação de rua: decolonialidade 

na efetivação dos direitos humanos e do direito à cidade”. 

O percurso metodológico passa pela transdisciplinaridade, entendendo que "o 

espaço entre as disciplinas, e além delas, está cheio de potencialidades" (NICOLESCU, 
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mrosariodeoliveira@gmail.com. 
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1999) e é guiado pelo Pensamento Decolonial, compreendido como uma ruptura e 

superação do pensamento moderno/modernidade, seu projeto motor que é o 

capitalismo e suas faces opressoras de ontem e de hoje, como a escravidão de pessoas 

e das terras concentradas nas mãos dos latifundiários (CARNEIRO, 2020). 

 

2. Pessoas em Situação de Rua e Decolonialidade 

O conceito de Pessoas em Situação de Rua foi construído juridicamente pelo 

Decreto Federal 7.053 de 2009 (Parágrafo Único, Art. 1º), que instituiu a Política 

Nacional para essa população, como resultado de muita luta do Movimento Nacional 

das Pessoas em Situação de Rua (MNCR), da Pastoral Nacional do Povo da Rua e toda 

Rede de parceiros/as que com eles/as caminham na luta pelos seus direitos, assim 

definindo:  

Grupo populacional heterogêneo que tem em comum a pobreza extrema, os 
vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, 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). 

 
 Estudos do Programa Pólos de Cidadania da UFMG, como o Relatório Técnico-

científico, no contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, trouxe visibilidade e 

contribuiu para o acesso aos direitos da população em situação de rua, como o direito 

à imunização por meio das vacinas, mas, além disso, evidenciou o racismo estrutural 

como marca da colonialidade e/ou herança da escravidão, refletida nessa realidade. 

 Valendo-se da Plataforma Aberta de Atenção em Direitos Humanos (PADHu) e 

registros fornecidos pelo Cadastro Único, dados de março de 2021 do relatório 

Técnico-científico do Programa Pólos da UFMG informou que 86% da população em 

situação de rua é constituída por homens, sendo que 70% são pessoas pretas e pardas. 

Em Minas Gerais e Bahia as pessoas negras ultrapassam os 80% (DIAS, 2021). 

 Sobre a relação do fenômeno da população em situação de rua com o Racismo 

estrutural destaca referido relatório: 

Considerando a estreita relação do fenômeno da população em situação de 
rua com o Racismo Estrutural no país, como pode-se constatar a partir dos 
dados disponíveis sobre o povo da rua e algumas importantes análises sobre 
as violências secularmente praticadas contra vidas negras no Brasil, é 
imperativo e urgente que as suas existências sejam não somente 
contabilizadas, reconhecidas e respeitadas, mas parem de ser violadas, 
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estigmatizadas, patologizadas, criminalizadas, encarceradas e eliminadas 
(DIAS, 2021). 

 
“Ficar em casa” nos anos de 2020/21 no Brasil e no mundo, com a pandemia da 

Covid-19, tem sido um imperativo de proteção individual e coletiva e tornou-se uma 

das principais medidas de cuidado com a saúde, individual e coletiva, para todo e 

qualquer ser humano. Contudo, nem todo ser humano tem uma casa adequada para 

ficar. O número dos que não têm casa, no Brasil, tem cor e tem classe. A pandemia da 

Covid-19 pode ter descortinado, ainda mais, a brutal injustiça das políticas públicas 

que não asseguram a efetivação do direito à moradia digna como política primeira e 

fundamental, sobretudo para as pessoas em situação de rua, que, em sua maioria, são 

pessoas negras e das classes empobrecidas. 

No que se refere à teoria da Decolonialidade, considerada uma “subversão 

latino-americana”, ela “denuncia o modo eurocêntrico de produção de 

intersubjetividade” (QUIJANO, 2014). Atribui-se ao sociólogo peruano Aníbal Quijano a 

organização do debate sobre colonialidade na América Latina, o que passa por três 

vieses: 1) a colonialidade do poder; 2) a colonialidade do saber; 3) a colonialidade do 

ser. Para Quintero, as ideias do sociólogo peruano construíram "um novo marco de 

interpretação da modernidade à luz da experiência histórica e cultural latino-

americana, engendrando-se a categoria de colonialidade" (QUINTERO, 2014). 

Esse debate começou com os estudos sobre Pós-Colonialismo, que teve origem 

nas discussões acerca da descolonização das colônias africanas e asiáticas no Pós 

Segunda Guerra Europeia104. Pós-Colonial “designa o período sucessivo ao processo de 

descolonização formal das colônias modernas, marcado pelas profundas mudanças nas 

relações globais" (BRAGATO; CASTILHO, 2014, p. 14). Como afirma Maria do Rosário 

Carneiro, 

A lógica da colonialidade necessita de uma identidade nacional como forma 
de controle dos grupos sociais, sobretudo das camadas populares. Tais 
grupos são vistos como ameaça à estrutura hegemônica de poder e este 
poder atua constantemente reprimindo e silenciando o que se apresenta 
como diferente, como diverso daquilo que é o padrão, daquilo que é 
considerado identidade nacional, sobretudo quando estes fora do padrão 
questionam o poder, o estado atual/normal das coisas, quando ousam 
resistir às opressões da colonialidade (CARNEIRO, 2020). 

 

 
104 Opta-se por não dizer que a guerra foi mundial porque foi na/da Europa e não do mundo. Isso 
também é (de)colonialidade. 
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A decolonialidade é uma proposta de ruptura e de resistência à colonialidade em 

suas diversas formas de manifestação. “Decolonialidade, portanto, propõe um plano 

[...] de ruptura com a continuidade da colonização e dos graves problemas que ela 

impôs e segue impondo na América Latina e no mundo. (CARNEIRO, 2020). 

A colonialidade como projeto de sociedade e como continuidade da colonização 

tem no modelo capitalista de produção seu projeto motor e, desse projeto, muitas são 

as vítimas, sendo as pessoas em situação de rua parte delas, incluindo as inúmeras 

formas de violações aos direitos da natureza, inclusive. Pode-se ver nas pessoas em 

situação de rua a continuidade dos problemas vivenciados pelo povo negro 

escravizado, sem direito à terra/posse/propriedade e moradia digna, tratados, desde o 

início da escravidão, como “sem utilidade” para os projetos de cidades. Pode-se dizer 

que as pessoas em situação de rua vivem na “cidade ilegal”, como denominado por 

Maricato: “Para a cidade ilegal não há planos, nem ordem. Aliás, ela não é conhecida 

em suas dimensões e caracterísitcas. Trata-se de um lugar fora das ideias” (MARICATO, 

2000), assim como também são lugares fora das ideias as favelas, as ocupações 

urbanas, etc. 

Pessoas em situação de rua e decolonialidade tem intrínsica relação, pois, é 

preciso decolonizar o direito à cidade, direito à moradia e demais políticas públicas de 

modo estrutural, rompendo com as heranças da colonização/modernidade e 

assegurando à essas pessoas direitos que historicamente lhes foram negados como 

terra e moradia. 

 Faz-se urgente a gestão decolonial das cidades de modo que teoria e prática 

emancipatórias possam se abraçar, posto que não obstante tantas normativas e planos 

com fundamentos e justificativas em direitos humanos, direito à cidade, direito 

sociambiental, sustentabilidade e tantos outros que se poderia citar, cada vez mais as 

cidades são segregadoras e produtoras de injustiças sociais, ambientais etc., voltadas 

para a produção de insustentabilidades, vistas como a “incapacidade das políticas 

urbanas adaptarem a oferta de serviços urbanos à quantidade e qualidade das 

demandas sociais” (ACSELRAD, 1999). 

Iniciou-se este tópico trazendo o conceito de pessoas em situação de rua e 

propõe-se, para finalizá-lo, comparar esse conceito com o conceito de racismo, 

apresentado por Sílvio Almeida em sua obra “Racismo Estrutural”, quando afirma que 
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embora o racismo se materialize pela discriminação racial, ele é definido por seu 

caráter sistêmico: 

Não se trata, portanto, apenas de um ato discriminatório ou mesmo de um 
conjunto de atos, mas de um processo em que condições de subalternidade 
e de privilégios que se distribuem entre grupos raciais se reproduzem nos 
âmbitos da política, da economia e das relações cotidianas (ALMEIDA, 2021). 

 
Volta-se o olhar para as cidades, suas políticas de moradias, suas calçadas, 

viadutos e malocas. Subalternidade é um modo de ser e de fazer da colonialidade e da 

modernidade e é fundamental para a manutenção e reprodução das injustiças sociais. 

“A modernidade se funda em um projeto hegemônico e europeu que para justificar-se 

estabeleceu e reproduziu a lógica binária de subalternização do outro diferente: nós 

versus eles” (MAGALHÃES, 2013). Nessa lógica é visível o lugar ocupado pelas pessoas 

em situação de rua (eles) nas cidades, sem moradia e, portanto, sem acesso aos 

demais direitos sociais fundamentais, vítimas do racismo estrutural. 

3. Racismo estrutural: o que isso tem a ver com a população em situação de rua e o 

não acesso ao direito à moradia 

As pessoas em situação de rua compõem o déficit habitacional, mas nem 

chegam a ser “contadas” pelas estatísticas oficiais, como o censo realizado pelo IBGE - 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que tem como critério e metodologia os 

domicílios. Como as pessoas em situação de rua não têm domicílios, ficam fora das 

estatísticas. Ocorre que esse “ficar de fora” pode não ser por acaso. Isso pode fazer 

parte de táticas e escolhas políticas que levam às estratégias de construção das 

cidades a partir da lógica binária, “nós versus eles”, como abordado anteriormente. A 

ausência de domicílio tem sido utilizada para a prática de inúmeras violências contra as 

pessoas em situação de rua, não obstante o conceito de domicílio no direito brasileiro 

não trazer esse limite.   

Observa-se que a Lei de introdução às normas do Direito brasileiro (LINDB) em 

seu artigo 7º, parágrafo 8º, afirma que “quando a pessoa não tiver domicílio, 

considerar-se-á domiciliada no lugar de sua residência ou naquele em que se 

encontre” (BRASIL, 1942).  De igual modo, o artigo 73 do Código Civil brasileiro: “Ter-

se-á por domicílio da pessoa natural, que não tenha residência habitual, o lugar onde 

for encontrada” (BRASIL, 2002). Embora o Código Civil defina também domicílio como 
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o lugar onde a pessoa estabelece a residência com ânimo definitivo (art. 70) o mesmo 

código não é taxativo com relação ao elemento vontade, haja vista a definição do 

artigo 73 acima exposta.  

Resulta, portanto, que o argumento do domicílio não pode ser utilizado para 

violações de direitos, como não incluir as pessoas nas estatísticas que contribuem para 

a construção de políticas públicas. Estar sem domicílio/moradia regular já é em si uma 

grave violação de direitos e as pessoas não podem ser ainda mais penalizadas por 

omissões/cumplicidade do Estado. Devem ter respeitado o direito de inviolabilidade 

do domicílio, inclusive, mesmo encontrando-se em situação de rua105. 

Não obstante à omissão e cumplicidade do IBGE e seu critério hegemônico/ 

excludente, outras fontes têm apresentado dados, como o Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), que realizou levantamento de setembro de 2012 a março 

de 2020 do número de pessoas em situação de rua no Brasil e chegou ao triste 

crescimento de mais de 140%, ou seja, à estimativa de 221.869, ou ainda, quase 222 

mil pessoas, sem moradia, vivendo nas ruas do Brasil106 (NATALINO, 2020). Importante 

considerar que março de 2020 era início da intensificação da pandemia do Covid-19 e 

que deste período ao atual, novembro de 2021, a situação político-econômica-social se 

agravou muito mais no País, com aumento do desemprego e da fome. Isso significa 

dizer que esta estimativa, atualmente, provavelmente é muito maior. 

O olhar para os números deve estar atento ao aspecto do racismo estrutural, 

como destacado acima. É preciso considerar que estes números têm raça e tem classe. 

Que, como destacado pelo relatório do Programa Pólos de Cidadania, 

supramencionado, 70% dessas pessoas são pretas e pardas.  

Reivindicar o direito de participar das estatísticas é fundamental para a 

abordagem do racismo institucional/estrutural e do direito à 

moradia/terra/propriedade. Historicamente, tem sido como se, para determinado 

grupo de pessoas, o direito à propriedade, terra e moradia, não lhes fossem 

constitucionalmente assegurados. Segue-se a lógica da colonização no que se refere à 

distribuição de terras no Brasil, simplesmente atualizando os seus métodos de não 

 
105 Para mais detalhes, ver Carneiro, 2016.  
106 O estudo, denominado “Estimativa da População em Situação de Rua no Brasil” utilizou dados de 
2019 do censo anual do Sistema Único de Assistência Social (Censo Suas), que trabalha com informações 
das secretarias municipais e do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo Federal. 
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asseguração a determinados grupos de pessoas. Na construção e planejamento das 

cidades, como afirma Maricato,  

“(...) a importação dos padrões do chamado “primeiro mundo” aplicados a 
uma parte da cidade (ou da sociedade) contribuiu para que a cidade 
brasileira fosse marcada pela modernização incompleta ou excludente” 
(MARICATO, 2000). 

 
Observa-se, por exemplo, que, de uma grilagem de terras via falsidades 

grosseiras de documentos, como praticado inicialmente (e ainda nos dias atuais), tem 

se passado por grilagem com falsidades legal/jurídica e administrativa na gestão de 

políticas públicas de acesso a terra e a moradia no Brasil, ficando, historicamente, 

parte da população (que tem classe e tem raça) fora desse acesso. Enquanto terras são 

“repassadas” de distintos modos para os grupos que dela sempre se apropriaram para 

obtenção do lucro, seja via mercado imobiliário, agronegócio ou outras formas de 

exploração pelo capital, milhões de pessoas sobrevivem sem-terra e moradia no País. 

As atualizadas formas “oficiais/legais” de grilagem de terras andam alinhadas 

com a financeirização da política de moradia e distintos são os exemplos, processos 

para regularização fundiária de comunidades, favelas, ocupações que passam por 

processos que duram décadas, carregados de muitas violências, e, ao final, quando as 

famílias não são despejadas, a área é entregue ao mercado imobiliário ou pelo menos 

se tenta fazer isso, não obstante as inúmeras formas de resistência e de luta dos/as 

moradores/as destes locais. 

Exemplo disso pode-se encontrar em “La Espera como Violência de Estado y La 

Democracia sin Espera: el caso de Vila Acaba Mundo”, publicação coletiva de Maria 

Fernanda Salcedo Repolês com outros/as pesquisadores/as. Um longo processo que 

durou décadas, passando por inúmeros decretos, lei, ações judiciais, declarações de 

utilidade pública, por parte da administração pública municipal, aguarda-se por 

decisão judicial em ação de usucapião coletiva, como mais uma alternativa da 

comunidade e de sua rede de parceiros/as para não ver a comunidade entregue ao 

mercado imobiliário por acordo do governo com o capital, mais precisamente os 

interesses de mineradoras. (REPOLÊS, 2018). Isso também pode ser considerado uma 

forma atualizada de grilagem de terras. 

Vive-se no País e na América Latina, o problema histórico da desigual 

distribuição de terras. Letícia Marques Osório, nesse sentido, afirma que: 
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Nenhum outro fator, entretanto, contribuiu historicamente de maneira tão 
significativa para os atuais níveis de desigualdade econômica e política na 
América Latina quanto a desigual distribuição de terras [...] O crescimento 
vertiginoso da população urbana latino-americana é explicado em parte pela 
explosão demográfica, mas principalmente pelo êxodo rural, que se iniciou e 
se manteve devido à ausência de políticas consistentes de reforma agrária 
(OSÓRIO, 2004). 

 
 Desde a criação da Lei de Terras (BRASIL, 1850) as regulamentações para o 

acesso a terra e à moradia no Brasil não visam à justa distribuição e o acesso equitativo 

a esses direitos, mas, parece tentar impedir o acesso a terra pelo povo escravizado e 

subalternizado da sociedade. Segundo Marés,  

O Estado teria que agir porque somente com repressão seria possível 
impedir a ocupação territorial chamada de desordenada e para reprimir 
necessitava de uma lei que o determinasse e legitimasse, afinal, o Estado 
constitucional e o Estado de Direito, somente age sob o império da lei que, 
para completar a ironia, é feita pela mesma elite que o dirige (MARÉS, 2003, 
p. 67). 

 

 A pressão dos movimentos populares de luta por moradia e reforma urbana, 

acompanhada de um cenário de produção de tratados internacionais que pautavam 

esse direito na década de 1990, fizeram com que a Constituição Brasileira de 1988, 

mesmo que timidamente, absolvesse o direito à moradia. Contudo, tanto a 

Constituição quanto o rol de legislações nacionais e internacionais não se efetivaram 

como deveriam até os dias atuais. A lógica, na Política de moradia, ainda tem sido a da 

financeirização, como afirma Raquel Rolnik: 

Em tempos de capitalismo financeirizado, em que a extração de renda 
sobrepõe-se ao mais-valor do capital produtivo, terras urbanas e rurais 
tornaram-se ativos alarmantes disputados. Isso tem produzido 
consequências dramáticas, especialmente - mas, não exclusivamente - nas 
economias emergentes. (...) Comunidades ficam, então, sob a constante 
ameaça de espoliação de seus ativos territoriais (ROLNIK, 2015).  

 
Com a Emenda Constitucional nº. 26, de 14 de fevereiro de 2000, foi incluído, 

no rol dos direitos fundamentais do artigo 6º da Constituição, o direito à moradia:  

São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 
maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 
Constituição (BRASIL, 1988 – Grifo nosso). 

 
O Estatuto da Cidade, no ano seguinte, considerado uma conquista das lutas 

populares e de movimentos que pautavam o direito à cidade, rasgou o cenário com 

conceitos inovadores, como o de cidade sustentável e da função social da cidade. Para 
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esse Estatuto, "a política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento 

das funções sociais da cidade e da propriedade urbana” (Art. 2º Lei 10.257/2001). 

Para Betânia Alfonsin, o grande desafio à efetivação do Estatuto da Cidade [e 

do direito à moradia] é enfrentar "uma velha ordem jurídica nucleada pelo direito 

individual de propriedade" (ALFONSIN, 2016), ordem essa, hegemônica, colonizadora e 

carregada de racismo, visto que o conjunto das práticas segue excluindo a população 

negra do acesso à terra e a moradia digna. 

Por falar em moradia digna, dá-se destaque para o conceito regulamentado em 

2013 pela Portaria 317, de 18 de julho do Ministério das Cidades: 

Aquela que abrange o acesso à habitação, à segurança da posse, à 
habitabilidade, ao custo acessível, adequação cultural, acessibilidade, 
localização e aos bens e serviços urbanos oferecidos pela cidade, no que se 
refere à disponibilidade de transporte público e condições adequadas de 
circulação, acesso a equipamentos públicos, saneamento, saúde, segurança, 
trabalho, educação, cultura e lazer, nos padrões médios da cidade (ANEXO, 
I, f).  

 
 Esse conceito é importante como diretriz para a gestão de políticas públicas, 

mas, também, como meio de efetivar o direito à cidade. Sobre esse tema são 

relevantes as publicações do Professor Dr. Daniel Gaio e destaca-se o artigo intitulado, 

“O Direito à Cidade e seu Processo de Institucionalização no Brasil”: 

Ressalta-se que a moradia é a base e o pressuposto indispensável à 
realização dos demais elementos que compõem o direito à cidade. Mas, 
para isso é necessário que essa moradia seja adequada, pois, se nega o 
direito à cidade às pessoas que moram em áreas – comumente periféricas – 
que não possuem apropriada infraestrutura, equipamentos e serviços 
públicos e mobilidade (GAIO, 2016). 

 

 A “moradia como pressuposto indispensável à realização dos demais elementos 

que compõem o direito à cidade” (GAIO, 2016) e o conceito de moradia digna são 

indispensáveis para o tema abordado neste trabalho. São reivindicações históricas das 

pessoas em situação de rua que partem de suas necessidades elementares.  

Contudo, apesar das legislações internacionais e nacionais regulamentarem o 

tema da moradia no Brasil, um enorme contingente de pessoas seguem excluídas do 

acesso à terra e à moradia digna. Em 2015, segundo a Fundação João Pinheiro, já 

chegava a 6,355 milhões de pessoas sem domicílios (FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO, 

2018).  
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 Esse déficit, em Belo Horizonte, não é menos preocupante que o do País. 

Relatório recente, de 2020, da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor 

da Câmara de Vereadores de Belo Horizonte, de relatoria da Vereadora Izabella 

Gonçalves, apresenta resultados que precisam ser considerados. Segundo o relatório, 

em 2010, na capital mineira, o número do déficit habitacional era de 78.340 famílias 

sem moradia. (BELO HORIZONTE, 2020). 

 Como modo complementar de informações, o relatório informou que, em julho 

de 2020, 9.114 pessoas viviam em situação de rua em Belo Horizonte. Faz-se urgente e 

necessário relacionar esse déficit e suas características com o racismo estrutural e com 

a realidade vivida pela população em situação de rua. 

Na obra, “Eurocentrismo e Resistência: perspectivas críticas”, em capítulo sobre 

o direito à moradia para as pessoas em situação rua, avaliando essa política no 

município de Belo Horizonte, Maria do Rosário Carneiro afirma: 

Não basta reconhecer pessoas e coletivos de pessoas como sujeitos de 
direitos, regulamentando políticas públicas e criando conceitos se isso não 
vier junto com a efetivação dos direitos fundamentais e elementares para a 
vida digna dessas pessoas (CARNEIRO, 2018, p.110). 

 
Isso porque sancionam-se leis e decretos, conceitos são construídos 

(reconhecimento), mas, direitos, sobretudo de moradia, não são efetivados. Também 

para “inglês ver”, criaram-se leis e reconhecimentos para que o Brasil fosse visto 

internacionalmente como quem não mais praticava escravidão, como a Lei Áurea 

(BRASIL, 1888), mas, antes dela, a Lei Eusébio de Queirós (BRASIL, 1850), Lei do Ventre 

Livre (BRASIL, 1871) e Lei dos Sexagenários (BRASIL, 1885). Contudo, essa escravidão 

até os dias atuais mantém suas marcas e violências, e a população em situação de rua 

é uma de suas expressões. Um ciclo de violências submetido ao povo negro brasileiro 

pela condição da raça, como destaca Abdias Nascimento em “O Genocídio do Negro 

Brasileiro”:  

Se os negros vivem nas favelas porque não possuem meios para alugar ou 
comprar residência nas áreas habitáveis, por sua vez a falta de dinheiro 
resulta da discriminação no emprego. Se a falta de emprego é por causa de 
carência de preparo técnico e de instrução adequada, a falta desta aptidão 
se deve à ausência de recurso financeiro. Nesta teia o afro-brasileiro se vê 
tolhido de todos os lados, prisioneiro de um círculo vicioso de discriminação 
[...] e trancadas as oportunidades que permitiriam a ele melhorar suas 
condições de vida, sua moradia, inclusive [...] a raça determina a posição 
social e econômica na sociedade brasileira (NASCIMENTO, 1978). 
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Em diálogo com o Pensamento Decolonial, a obra “Direitos Fundamentais das 

Pessoas em Situação de Rua (2014), que tem como uma de suas organizadoras a 

professora Miracy Gustin (UFMG), destaca-se aqui o capítulo que trata do direito à 

moradia para a população em situação de rua, pois os autores trazem destaques para 

o papel do Ministério Público e do Judiciário com relação a essa temática e 

apresentam diversos institutos jurídicos que podem contribuir para garantir a “cidade 

sustentável” do Direito à Cidade, que passa pela efetivação do direito à moradia, 

como, por exemplo, a regularização fundiária, urbanização de áreas ocupadas por 

população de baixa renda; usucapião especial urbano e a concessão de uso especial 

para fins de moradia. Afirmam os autores: 

Uma das expressões de violação de direitos que mais causa repulsa é 
perceber que existem não só mais de um bilhão de seres humanos que 
passam fome, como também milhões de pessoas que não têm um espaço 
privado para viver com autonomia e dignidade, salvo o território público, o 
campo livre e aberto da rua (BERCLAZ E ROLLO, 2014). 

 

As pessoas em situação de rua, que têm o espaço público como lugar de 

moradia, são, como vem demonstrando os últimos estudos e relatórios produzidos 

pelo Programa Pólos de Cidadania da UFMG, acima mencionado, em sua grande 

maioria, pessoas negras, de baixa renda e vítimas de ciclos de violências e de racismo 

estrutural.  

Sílvio Almeida, em obra coordenada por Djamila Ribeiro, ao tratar do tema do 

racismo estrutural afirma:  

O racismo é uma decorrência da própria estrutura social, ou seja, do modo 
“normal” com que se constituem as relações políticas, econômicas, jurídicas 
e até familiares, não sendo uma patologia social e nem um desarranjo 
institucional (ALMEIDA, 2021). 

 
 A colonização é racista e sem o racismo não teria a força que teve, chegando a 

extremos como a escravidão, o extermínio de raças e genocídios de povos. A 

colonialidade, como continuidade da colonização, não se abdicou dessas práticas e o 

número significativo de trabalho escravo no Brasil, pessoas que passam fome, sem 

teto/terra, sem trabalho e em situação de rua evidencia isso.  

Dizer que o racismo é estrutural não significa dizer que é um problema sem 

solução. Significa dizer que precisa ser enfrentado e combatido em todas as suas 

formas e com ações concretas, sobretudo no que se refere ao modelo capitalista de 
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construção da sociedade e das cidades, pois, “entender que o racismo é estrutural e 

não um ato isolado de um indivíduo ou de um grupo, nos torna ainda mais 

responsáveis pelo combate ao racismo e aos racistas” (ALMEIDA, 2021). Portanto, as 

posturas e a adoção de práticas antirracistas passam pela gestão das cidades e pela 

efetivação de políticas públicas que, necessariamente, assegurem renda, acesso à terra 

e moradia digna para as pessoas em situação de rua. 

 

4. Moradia como primeiro e principal direito para as pessoas em situação de rua: 

decolonialidade na efetivação dos direitos humanos e do direito à cidade 

Trazer a temática das pessoas em situação de rua para o marco do 

pensamento decolonial, caminho teórico pelo qual se desenvolve este trabalho, pode 

ser uma oportunidade de compreender as marcas da colonização e, 

consequentemente, da colonialidade, como herança da escravidão que acentuam o 

racismo estrutural sobre essa população. 

O acesso à moradia, como o acesso à terra, desde a colonização, são direitos 

não assegurados às pessoas negras escravizadas e/ou da classe empobrecida, como 

são as pessoas em situação de rua, em sua maioria composta por pessoas negras. A 

construção das cidades no Brasil traz as marcas da segregação, da expulsão dessas 

populações e do racismo estrutural. Os projetos modernos e hegemônicos de cidades 

vêm sendo desenhados e executados com práticas higienistas como as retiradas dessas 

pessoas dos centros urbanos, despejos forçados e de retiradas de seus pertences. 

 Inúmeros são os casos que se poderia citar, como, por exemplo, o caso do 

“despejo administrativo”107 das pessoas em situação de rua e de suas moradias no 

“Viaduto da Silva Lobo”108, em Belo Horizonte, em junho de 2017. As pessoas em 

situação de rua em Belo Horizonte, além de não acessar a política de moradia, para 

usar os logradouros públicos, devem manter consigo somente o que a prefeitura 

considera bens essenciais à sua sobrevivência, sob pena de recolhimento compulsório 

de seus pertences, não obstante decisão judicial que a proíba de fazer este tipo de 

operação (CARNEIRO, 2018). 

 
107 Denominação dada às reintegrações de posse realizadas por atos administrativos sem ordem judicial. 
108 Região central da cidade. Cerca de 30 moradores, sendo que alguns deles moravam no local há mais 
de duas décadas. O despejo foi fundamentado no código de posturas do município, sendo que o próprio 
código, Art., 318, informa que despejos de moradias só podem ser realizados mediante decisão judicial. 
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Uma leitura, para além de registro em documentos, livros, manifestos, 

cartilhas, atos e manifestações do Movimento Nacional das Pessoas em Situação de 

Rua (MNPR) no Brasil pode constatar a incansável reivindicação pelo direito à moradia 

por essa população. Em Minas Gerais, por exemplo, o MNPR chegou organizar uma 

associação sem fins lucrativos109 que tem como um de seus principais objetivos a luta 

por moradia, como preceitua seu artigo 2º:  

A Associação de Luta por Moradia para Todos tem por finalidade principal 
apoiar moradores e ex-moradores de rua a fim de que se organizem e 
possam empreender ações que visem à garantia do direito à moradia digna 
para todas as pessoas, especialmente para aquelas que se encontrarem em 
estágio de maior vulnerabilidade social, bem como apoiá-los em ações que 
visem o acesso à geração de renda, direito à alimentação, saúde, educação, 
lazer e demais direitos fundamentais (MOVIMENTO, 2007). 

 
A compreensão do direito à moradia como direito humano fundamental e 

como condição para superação do “viver em situação de rua” e superação do racismo 

estrutural levou a população em situação de rua, seu movimento político social e sua 

rede de parceiros a entender  que não é mais possível aceitar práticas apenas 

caritativas e assistencialistas e que a política primeira deve ser a de moradia, 

superando a costumeira Política “etapista” em que a pessoa só acessaria a moradia lá 

no final de todas as etapas, mas nem sempre quando chega neste final tem a moradia 

garantida.  

O Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos das Pessoas em Situação de 

Rua e dos Catadores de Materiais Recicláveis (CNDDH) acompanhou casos em que as 

pessoas, na luta por moradia e por vencer todas as etapas da política, já adoecidas, 

faleceram antes de conquistar moradia e outras, conquistaram por meio de “bolsa-

moradia”, mas, alguns meses depois, faleceram. 

Como afirmou o integrante do Movimento Nacional da População em Situação 

de Rua (MNPR/SC), Daniel Paz dos Santos, “hoje, para nós, a bandeira é a da moradia. 

Nossa fome não é só por comida. É por políticas públicas e pelo direito de ser feliz 

também”. 

Muitas são as formas/modelos que se pode adotar para assegurar moradia a 

essa população, até mesmo por sua heterogeneidade. O que se tem dado é que é 

 
109 A Associação de Luta por Moradia para Todos foi constituída em 15/03/2007 pelo Movimento 
Nacional das Pessoas em Situação de Rua/MG e tem sede à Rua Além Paraíba, 208, bairro Lagoinha, em 
Belo Horizonte, Minas Gerais. 
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preciso uma política de moradia digna e adequada110, de Estado (não de governo), 

universal, democrática e com orçamento garantido, nos âmbitos federal, estadual e 

municipal. Uma política que, diante da omissão do Estado, assim como no caso da 

política de saúde, o acesso seja assegurado pelas vias administrativas judiciais em sede 

de urgência. Isso seria romper com a lógica hegemônica/moderna/colonizadora de 

construção de moradias e de produção das cidades. Moradia adequada, terra e 

território111 são direitos indispensáveis para a dignidade da pessoa humana, 

compreendida como conectada e integrada com a dignidade da natureza. 

As recentes resoluções, tanto do Conselho Nacional de Direitos Humanos 

(CNDH) - Resolução 40 de 2020 -, quanto do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)112, vêm 

reforçar direitos dessa população, de acesso à moradia e de acesso à justiça. São 

instrumentos importantes de defesa de direitos da PSR. Para, além disso, é importante 

considerar que as pessoas em situação de rua e as organizações de luta por moradia 

no Brasil, com ‘estratégias decoloniais’ de produção de direitos, sobretudo o direito de 

acesso à terra e à moradia, de modo direto e/ou indireto, impulsionaram todo o 

arcabouço jurídico/legal/normativo/jurisprudencial e de saberes produzidos acerca da 

temática dos direitos dessa população existentes no País.  

Assim foi com a Política Nacional para a PSR, com as regulamentações estaduais 

e municipais, as resoluções e normativas que asseguram direitos. Ambas, são frutos de 

lutas e processos organizativos. Assim também tem sido o movimento antigo e atual 

que vem reivindicando o direito à moradia como primeiro passo de uma política 

estrutural e de estado para essa população. Pode-se falar, concretamente, de um 

“Direito Achado na Rua”113, mas, sobretudo, de um direito conquistado na rua.  

 
110 Moradia adequada não é apenas quatro paredes e um teto, mas a que garante: 1) segurança da 
posse; disponibilidade de materiais, serviços e infraestrutura; economicidade; habitabilidade; 
acessibilidade; localização e adequação cultural (Comentário Geral n. 4 de 1991 do Comitê de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais da ONU). 
111 Compreendido como expressão da vida: os muitos sentidos da terra, como valor da vida, como 
espaço de sentido, como posse ancestral. A narrativa de um tempo real vivido ao mesmo tempo que 
contém em si, um tempo mitificado, capaz de unir o passado, o presente e o futuro” (GUSMÃO, 1995). 
112 A resolução 425/2021 assegura, para diversas situações, sobretudo casos de execução penal e 
abrigamento, que a ausência de moradia não pode penalizar a pessoas e excluídas de direitos, como, 
por exemplo, o direito da criança ao convívio familiar. Ver artigos 30, § 2º, 25 e 26 da Resolução. 
113 Movimento organizado por Roberto Lyra Filho e seu movimento na Universidade de Brasília, UNB, 
para falar de um direito construído nas ruas pelos movimentos e organizações populares. Em sua 
dissertação de mestrado, compreendido por Maria do Rosário Carneiro como um modo Decolonial de 
pensar e de construir o Direito. 
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Referida Resolução 40 do CNDH traz importante fundamento acerca da 

urgência com a política de moradia para a População de rua e relaciona sua ausência 

com o racismo estrutural:  

O Estado brasileiro adotou uma postura de completa omissão e descaso em 
relação aos negros alforriados [...] os negros foram colocados à margem da 
sociedade, restando-lhes escassas alternativas de restituir a vida, como: 
empregos precarizados; moradias irregulares nos grandes centros que 
deram origem às favelas; o encarceramento e o uso das ruas como meio de 
moradia, trabalho e sobrevivência. [...] a constituição da população em 
situação de rua se compõe pela grande maioria negra e o racismo estrutural 
impera diante da estratificação do poder que reordena a sociedade entre 
superiores e inferiores (CNDH, Resolução 40/2020).  

 

Com essa fundamentação a resolução, em seu artigo 14 é direta com relação à 

centralidade da moradia na política pública para a população em situação de rua: 

Os entes federados devem promover políticas públicas estruturantes, e que 
tenham como objetivo central a construção e execução de planos de 
superação da situação de rua, adotando estratégias que tenham como 
centralidade o acesso imediato da população em situação de rua à moradia. 
(CNDH, Resolução 40/2020). 

 

Maria Tereza Fonseca Dias, em artigo que aborda o tema das Políticas Públicas 

para a eficácia do direito fundamental à moradia adequada114 da população em 

situação de rua, apresenta instrumentos jurídicos viáveis que podem assegurar tal 

direito, em sintonia com princípios urbanísticos e do direito à cidade e afirma:  

A função social da propriedade possibilita que o poder público, 
notadamente os Municípios, implemente medidas interventivas à 
propriedade privada para garantir o direito à moradia à população em geral” 
(DIAS, 2014).  

 
A autora também elenca instrumentos legais de efetivação do direito à moradia 

no ordenamento jurídico brasileiro, com a utilização de bens públicos, inclusive, como, 

por exemplo, concessão de direito real de uso para fins de moradia e destaca a 

importância da função socioambiental da propriedade e a gestão democrática das 

cidades como instrumentos importantes para a gestão das cidades (DIAS, 2014).  

Muitas são as modalidades e os instrumentos que podem ser utilizados pela 

administração pública nas três esferas de governo (municipal, estadual e federal) para 

 
114 Moradia adequada não é apenas quatro paredes e um teto, mas a que garante: 1) segurança da 
posse; disponibilidade de materiais, serviços e infraestrutura; economicidade; habitabilidade; 
acessibilidade; localização e adequação cultural (Comentário Geral n. 4 de 1991 do Comitê de Direitos 
Econômicos, Sociais e Culturais da ONU). 
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a gestão da política de moradia, pois, como visto até aqui, muitos também são os 

instrumentos jurídicos que regulamentam tais modalidades. Experiências e modelos 

como o “Moradia Primeiro” ou “Housing Fist”115, experiências que vêm sendo 

aplicadas em países da Europa e nos Estados Unidos, vêm sendo estudados e 

debatidos no País. Sabe-se que na gestão das cidades, o desenho dos modelos 

europeus e sua aplicação no Brasil não tem resultado em gestão democrática e 

inclusiva nas cidades, mas, para este caso, pelo que se tem estudado, pode-se 

entender sua viabilidade, desde que considere a heterogeneidade da população em 

situação de rua e assegure construção e gestão democráticas, bem como não o 

transforme em um modelo único/hegemônico de política de moradia a ser implantada.  

Em 26 de agosto de 2021 a Portaria Nº 2.927 (BRASIL, 2021) instituiu o Projeto 

“Moradia Primeiro” no âmbito do Governo Federal brasileiro, precisamente pelo 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Também em agosto de 2021, 

em Belo Horizonte/MG, a Lei 11.305 de 24/08/2021 alterou a lei 9.814/2010 para 

autorizar o executivo a doar áreas de propriedade do Município e a realizar aporte 

financeiro ao Fundo de Arrendamento Residencial – FAR – representado pela Caixa 

Econômica Federal e instituir isenção de tributos para operações vinculadas aos 

Programas Públicos de Financiamento Habitacional de Interesse Social – PPFHIS – 

ficando expresso no artigo 1º, inciso 6º que a população em situação de rua é público 

destinatário destas medidas.  

Isso evidencia que o problema não está na falta de regulamentação, mas sim, 

na prioridade da gestão e, sobretudo na garantia de orçamento de uma política de 

moradia que seja de Estado, permanente, democrática e com orçamento assegurado. 

Isso, sobretudo, pela gravidade do problema e seu prolongamento no curso da 

história. Trata-se de uma população que vem sendo vítima da falta de acesso à 

terra/moradia e vítima de racismo estrutural, desde o início do processo de 

colonização no país. Para problemas estruturais e permanentes, como o racismo e a 

falta de terra/moradia para as pessoas em situação de rua, são necessárias medidas 

estruturais e também permanentes.  

 
115 Tem-se notícias de experiências deste modelo em processo de implantação no Estado do Paraná, 
uma parceria do Governo do Estado com o Governo Federal, precisamente a Secretaria da Justiça, 
Família e Trabalho e o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. 
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Recorrer a modelos internacionais, como o“Moradia Primeiro” ou “Housing 

Fist” é importante, desde que considere a realidade local, como dito acima. Além 

disso, é preciso considerar que o próprio Movimento Nacional das Pessoas em 

Situação de Rua (MNPR), a Pastoral Nacional do Povo da Rua e as organizações de sua 

rede de parceiros vêm, há décadas, apresentando modelos e propostas de política de 

moradia para essa população, a partir de uma escuta com o “pé na rua”.  

 

5. Considerações finais 

Para executar políticas públicas para as pessoas em situação de rua, sobretudo 

a política de moradia, população esta composta em sua grande maioria por pessoas 

negras, é necessário considerar que essa população traz saberes e modos de vida que 

lhes são próprios. É preciso recorrer a seus saberes, tradicionais, ancestrais e da 

oralidade e assegurar-lhes participação. São pessoas que, historicamente resistiram e 

se organizaram para a (re)produção de suas vidas e da vida das cidades. Possuem 

experiências com modos de vida comunitários, de conexão e cuidado com a natureza. 

Como afirmou Makota Cássia Kidoiale Manzo (2021), é preciso entender que nem tudo 

pode ser capitalizado. É preciso desocupar o espaço do machismo, do racismo e da 

homofobia para caber os outros saberes”. Pode-se dizer também que é preciso 

desocupar as cidades dos modelos hegemônicos modernos, capitalistas e excludentes 

para caber modelos que incluam todas as pessoas e todos os direitos, os direitos da 

natureza e dos animais, inclusive. Isso é decolonialidade dos direitos humanos e do 

direito à cidade. É preciso desocupar os espaços de colonização do poder, do ter e do 

saber para caber outras formas de poder, de saberes e de ser, como os saberes das 

comunidades e povos tradicionais, dos povos das periferias e dos/as trabalhadores/as 

que, cotidianamente, constroem as cidades, embora delas não possam usufruir. 

As cidades são marcadas pelas arquiteturas negras. Os saberes negros dão 

identidade às cidades, pois, a mão de obra da construção civil e das profissões mais 

pesadas, vem de suas mãos e de seu suor e isso é desde o processo mais intenso da 

escravidão. A preservação de seus territórios e a garantia de moradia adequada para 

essa população, também nas cidades, é igualmente a preservação da natureza e do 

meio ambiente, pois, a população negra sempre viveu conectada e em respeito com a 

natureza. Evidenciam isso os quilombos, rurais e urbanos. É preciso buscar nela não 
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apenas a mão de obra, mas seus saberes e modos de produção da vida para 

descolonizar a vida e as cidades, para efetivar princípios como o da função 

socioambiental das cidades. 

A gestão democrática de uma política de moradia para as pessoas em situação 

de rua exige considerar os saberes dessa população, que é também o saber negro, 

ancestral, da coletividade, da comunitariedade e da espiritualidade. Isto é decolonizar 

os direitos humanos e o direito à cidade. Sem moradia não se pode falar de território e 

sem território não é possível falar de restabelecimento de vínculos que, para as 

pessoas em situação de rua, que tem classe e tem raça, estão para além dos vínculos 

sanguíneos e familiares.  

“O Direito à cidade é um significado vazio. Tudo depende de quem vai lhe conferir 

significado. Os financistas e empreiteiros podem reivindicá-lo [...], mas os sem-teto 

também o podem” Harvei (2014). E pode-se dizer que o que avançou no Brasil na luta 

pelo direito à cidade foi por causa da incansável luta dos movimentos e organizações 

que reivindicam esse direito incansavelmente. No Brasil a luta jurídica/administrativa 

caminha impulsionada pela luta política, pois as cidades e o problema da moradia 

expressam a realidade econômica, social, política e cultural do País, cujos interesses 

econômicos e políticos, em toda a sua história, sobrepuseram os interesses públicos, a 

democracia e a justiça social. Mas, jamais faltaram as organizações e movimentos 

coletivos, a população em situação de rua, inclusive, dando significado ao Direito à 

cidade. 

A população em situação de rua precisa restabelecer os vínculos com a cidade 

como um todo e em toda sua dimensão. A partir da moradia adequada, acessar 

também os demais direitos sociais fundamentais, como cultura, saúde, educação, 

trabalho e, sobretudo o direito de existir, de viver sua cultura, sua espiritualidade e de 

ser feliz para romper com o racismo estrutural e com as heranças da escravidão.  
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1. Introdução 

O presente texto tem por escopo analisar o direito à moradia de crianças e 

adolescentes em situação de rua à luz do Projeto “Políticas públicas para crianças e 

adolescentes em situação de rua de Ribeirão Preto - SP”. A partir de uma pesquisa 

sociojurídica qualitativa, cujo método é um estudo de caso no formato de pesquisa 

participante, buscamos analisar o direito à moradia desse grupo específico de crianças 

e adolescentes a partir de tensionamentos que foram possibilitados do 

entrelaçamento entre os campos teórico e empírico. Assim, tendo por objeto de 

análise o Projeto “Política pública para crianças e adolescentes em situação de rua de 

Ribeirão Preto – SP”, o trabalho visa contribuir para o debate sobre a garantia de 

direitos de crianças e adolescentes em situação de rua, mais especificamente o direito 

à moradia.  

 

2. Crianças e adolescentes em situação de rua: compreensões e referenciais  

A relevância da temática de crianças e adolescentes em situação de rua 

fundamenta-se, dentre outras razões, na necessidade de trazermos ao debate a alta 

vulnerabilidade social em que esse grupo se encontra, sendo constantemente alvo de 
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violações de direitos fundamentais. A vivência na rua é marcada pela marginalização 

dos sujeitos, acarretando o declínio da sociabilidade e a reversão das identidades e das 

formas de coesão e solidariedade. Esses processos geram fraturas e rupturas do 

vínculo social, resultando em exclusão dos processos sociais e quebra das redes sociais 

de suporte (FIORATI et al., 2014, p. 1460). 

Nesse contexto, trata-se de tarefa importante situar o presente trabalho. O 

Projeto “Políticas públicas para crianças e adolescentes em situação de rua de Ribeirão 

Preto - SP”, que será melhor detalhado a frente, é objeto de estudo do mestrado da 

autora, tendo o autor por seu orientador. Sendo assim, enquanto membra do Projeto, 

autora e autor propuseram-se a realizar um estudo de caso no formato de pesquisa 

participante. Trata-se de uma colocação relevante de ser colocada de início, na medida 

em que, a partir dessas escolhas metodológicas, o caminho a ser traçado na e pela 

pesquisa passou a ser entendido enquanto parte “de um amplo movimento do saber” 

(STRECK, 2006, p. 266). Assim, para os autores, o processo de imersão na bibliografia 

sobre os direitos das crianças e adolescentes em situação de rua e sobre políticas 

públicas, os questionamentos que subsidiam este trabalho e a própria definição da 

metodologia encontram-se intimamente entrelaçados.  

Nesse ponto, algumas considerações devem ser feitas. Inicialmente, há que se 

justificar a escolha pelo uso do termo “crianças e adolescentes em situação de rua” 

que adotamos ao longo de todo o trabalho. Além de ser atualmente a mais adotada, 

essa denominação abarca um amplo espectro de possibilidades, meios e sentidos do 

“estar na rua” (RIZZINI, 2019), referindo-se, pois, a crianças e adolescentes que 

possuem a rua como seu referencial. Nesse contexto, o termo utilizado coloca-nos 

diante da necessidade de compreensão do processo gradual de ida para as ruas, ao 

tempo em que evidencia a possibilidade de saída delas, podendo caracterizar-se como 

uma situação transitória e não definitiva (RIZZINI; BUTLER, 2003). 

 Ademais, esta denominação encontra-se alinhada ao chamado “Sistema 

Criança-Rua” (LUCCHINI, 1998). Trata-se de um sistema proposto por pesquisadores da 

área de Serviço Social e sua composição, atualmente, dá-se pelas seguintes dimensões: 

espaço, tempo, socialização, sociabilidade, atividades, identidade, motivação e gênero 

(LUCCHINI, 1998; STOECKLIN, 2003). Esses oito elementos, interdependentes e 

conectados entre si a partir de relações que assumem múltiplas formas, permitem que 
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a temática de crianças e adolescentes em situação de rua seja analisada em toda a sua 

complexidade. Nesse sentido, compreendemos que essa estrutura analítica viabiliza o 

desvelar das violências e violações de direitos a que esse grupo é exposto, ao tempo 

em que desponta os gargalos e alternativas para efetivação de direitos.  

Importante ressaltar ainda que, enquanto estrutura analítica que permite “uma 

compreensão fenomenológica da dinâmica da biografia” (STOECKLIN, 2003, p. 89) de 

crianças e adolescentes em situação de rua, o Sistema Criança-Rua não se mostra 

estanque, sendo que, com os avanços de trabalhos junto desse público infanto-juvenil, 

novas dimensões podem passar a compô-lo ou então dele ser excluídas.  

É, pois, com base no Sistema Criança-Rua que entendemos crianças e 

adolescentes em situação de rua enquanto sujeitos de direitos, de forma que a 

denominação escolhida para fazer referência a esse grupo mostra-se a mais adequada 

para abranger as diversas possibilidades de interação entre os elementos e suas 

implicações no plano fático. Além disso, esse sistema permite-nos visualizar que esse 

grupo específico de crianças e adolescentes não consiste em uma massa amorfa ou 

homogênea e que todo estudo e/ou trabalho que tenha por público alvo crianças e 

adolescentes em situação de rua deve ser norteado por essa abordagem sistêmica, sob 

o risco de ser simplista, repressor, higienista e violador de direitos. 

Apresentados os referenciais que sustentam nossa compreensão acerca do 

grupo de crianças e adolescentes em situação de rua, passamos agora para uma breve 

apresentação do histórico e desenvolvimento do Projeto “Políticas públicas para 

crianças e adolescentes em situação de rua de Ribeirão Preto - SP”, esclarecendo que, 

juntamente com os referenciais definidos, o tópico seguinte comporá o panorama para 

os tensionamentos a serem tecidos a respeito da garantia de direitos para crianças e 

adolescentes em situação de rua, mais especificamente do direito à moradia.  

 

3. Projeto “Políticas públicas para crianças e adolescentes em situação de rua de 

Ribeirão Preto - SP”: breve histórico 

O Projeto “Políticas públicas para crianças e adolescentes em situação de rua 

de Ribeirão Preto - SP”, ainda em desenvolvimento, tem por objetivo central a 

elaboração de uma política pública municipal para crianças e adolescentes em situação 

de rua. Tendo por marco inicial a Pré-Conferência Regional de Ribeirão Preto da 
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Defensoria Pública do Estado de São Paulo (DPESP), em agosto de 2017, naquela 

ocasião, a sociedade civil presente apontou e elegeu a temática “crianças e 

adolescentes em situação de rua” como prioritária para a atuação da DPESP - Unidade 

de Ribeirão Preto para o ano de 2018. Essa escolha se fundamentou em duas principais 

razões: o grupo de crianças e adolescentes em situação de rua consiste em uma 

população invisibilizada no que diz respeito à garantia e efetivação de direitos, ao 

acesso a serviços e às políticas públicas locais; e esse grupo específico caracteriza-se 

como alvo constante de violências, seja por parte do Estado, seja por parte da 

sociedade, podendo ser considerado um público acentuadamente vulnerabilizado. 

A partir de então, foi elaborado pelos defensores públicos da Infância e 

Juventude de Ribeirão Preto o Plano de Ação do Projeto “Políticas públicas para 

crianças e adolescentes em situação de rua de Ribeirão Preto - SP”, no qual se 

encontram pormenorizados os objetivos, as etapas e as atividades que o estruturam. 

Previsto como um evento necessário, em 29 de junho de 2018, ocorreu a Audiência 

Pública “Políticas públicas para crianças e adolescentes em situação de rua de Ribeirão 

Preto - SP” na Câmara Municipal da cidade. Consistiu em um momento crucial para o 

Projeto, pois, para além de ter sido a oportunidade em que foram apresentados os 

dados municipais sobre crianças e adolescentes em situação de rua, dados esses 

coletados pelos defensores públicos e voluntários logo no início das atividades do 

Projeto, na ocasião da Audiência, foi vislumbrada a necessidade de se criar, no âmbito 

do Projeto, um Grupo de Trabalho (GT) intersetorial para a elaboração da política 

pública para esse grupo de crianças e adolescentes. Nesse ponto, cumpre destacar que 

não há, a nível nacional, estadual ou municipal, uma política pública específica para a 

população infanto-juvenil que se encontra em situação de rua, sendo que os reflexos e 

implicações disso no que tange à garantia de direitos serão tratados no próximo 

tópico.  

Assim, no momento da Audiência Pública, foi organizado um GT, cuja 

composição desde então é: representantes das Secretarias Municipais de Assistência 

Social, Educação, Esporte, Saúde e Cultura, bem como representantes da Guarda Civil 

Municipal, do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA), 

dos Conselhos Tutelares, do Educandário, dos Serviços de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos (SCFV), do Sistema de Justiça e do Núcleo de Atendimento 
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Especializado ao Adolescente em Conflito com a Lei (NAI). Reunindo-se mensalmente, 

visando cumprir com o objetivo principal de elaborar de uma política pública para 

crianças e adolescentes em situação de rua do município, feito o mapeamento dos 

serviços locais, o GT tem trabalhado, atualmente, na criação e aperfeiçoamento de 

fluxos de atendimento, para, então, institucionalizar, a nível local, uma rede de 

atendimento e de proteção para esse público.  

Nesse cenário, a intersetorialidade, enquanto elemento intraorganizacional e 

interorganizacional, tem se caracterizado como ferramenta decisiva para a elaboração 

da política pública e, sobretudo, para o desenho e aperfeiçoamento de fluxos de 

atendimento que garantam direitos de crianças e adolescentes em situação de rua de 

Ribeirão Preto. Ainda pouco explorada pelo Direito, seja em termos práticos e/ou 

teóricos, a intersetorialidade é entendida como uma necessidade histórica frente a 

questões de grande complexidade, polissêmicas e multifacetada, consistindo em uma 

alternativa à lógica setorial, fragmentada, vertical, na qual setores constroem suas 

ações de maneira que se pretende independente a outros (FIORATI et al., 2014).  

Em termos temporais, a temática da intersetorialidade disseminou-se na 

América Latina no início dos anos 2000, em um contexto em que as questões sobre 

vulnerabilidade social, pobreza, reforma do Estado e inovações na gestão pública 

passaram a ser trabalhadas por novas abordagens, as quais passaram a tratar tais 

questões a partir de uma compreensão multidimensional e multifatorial (BICHIR; 

CANATO, 2019). Funciona, pois, como uma articulação de conhecimentos e 

experiências no planejamento, implementação e avaliação das ações, a fim de se 

chegar a resultados integrados no enfrentamento de problemas sociais complexos e 

que tenham por consequência o desenvolvimento social e a melhoria na condição de 

vida da população (BICHIR; CANATO, 2019). 

No âmbito do Projeto, a intersetorialidade consiste em estratégia central para a 

formulação de uma política voltada para a efetivação dos direitos de crianças e 

adolescentes e elaborada de modo a não perpetuar repressões e, tampouco, acentuar 

desigualdades e violar direitos. Assim, o valor da dialogicidade possibilitada pela 

intersetorialidade reside justamente em permitir que esta não seja apenas uma 

sobreposição de olhares interdisciplinares, mas, sobretudo, um diálogo resultante de 

uma interface recíproca permanente e orientado para a garantia de direitos.  
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Nesse sentido, considerando toda a complexidade da temática de crianças e 

adolescentes em situação de rua, a interlocução entre o Sistema Criança-Rua e a 

estratégia intersetorial permite que a questão sobre efetivação de direitos desse grupo 

de crianças e adolescentes, incluindo, pois, o direito à moradia, seja explorada a partir 

de uma perspectiva multifacetada. Nesse sentido, garante-se uma visão menos 

simplista e mais coesa da temática. Ademais, a intersetorialidade mostra-se como um 

instrumento para promoção de democratização dos espaços de planejamento e 

implementação de políticas públicas, na medida em que viabiliza soluções sejam 

pensadas em ambientes compostos por diferentes atores e profissionais, incluindo, 

pois, profissionais do Direito 

Traçado esse panorama, passemos, agora, para a discussão sobre os direitos 

das crianças e adolescentes em situação de rua, trazendo tensionamentos sobretudo 

ao que diz respeito ao direito à moradia.  

 

4. Crianças e adolescentes em situação de rua e direito à moradia: tensionamentos e 

possibilidades 

Em termos de arcabouço legal dos direitos das crianças e adolescentes em 

situação de rua, trata-se de marcos legais recentes, quais sejam: Constituição Federal 

de 1988 (CF/88), Estatuto da Criança e do Adolescente de 1990 (ECA/90) e Diretrizes 

Nacionais para o Atendimento de Crianças e Adolescentes em Situação de Rua. 

Garantir o acesso a direitos à população em situação de rua, incluindo, pois crianças e 

adolescentes, consiste em um autêntico direito coletivo, haja vista que a consagração 

pelo Estado brasileiro consagrou, constitucionalmente, como um de seus fundamentos 

a dignidade da pessoa humana (art.1º, III, CF/88) e, dentre seus objetivos, a 

erradicação da pobreza e da marginalização e a redução das desigualdades sociais e 

regionais (art.3º, III, CF/88) (BRASIL, 1988).  

Por essa razão, a compreensão desse grupo específico de crianças e 

adolescentes enquanto grupo titular de direitos coletivos caracteriza-se como 

fundamental para a discussão sobre a garantia e efetivação de direitos a uma 

população marcada pela vulnerabilidade em diversas perspectivas. A promulgação da 

CF/88, e, posteriormente, a substituição do Código de Menores de 1927 (reformulado 

em 1979) pelo ECA/90, representaram uma relevante mudança de paradigma no 
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entendimento sobre a proteção de crianças e adolescentes e, consequentemente, a 

compreensão da temática de crianças e adolescentes em situação de rua, sobretudo 

no que diz respeito à ótica do direito. 

Isso porque, considerada como uma das leis mais avançadas do mundo 

voltadas à infância e à juventude, o ECA/90 assegura o status de sujeitos de direitos a 

crianças e adolescentes, superando a visão fundamentada apenas nas suas 

vulnerabilidades e rompendo com a noção de crianças e adolescentes enquanto 

modelo deficitário de pessoas pautado por aquilo que lhes falta e não pelo que 

desejam (MELO, 2011). Essa mudança representou, pois, uma desvinculação do 

discurso das necessidades de crianças e adolescentes a partir das experiências do 

mundo adulto para a compreensão desse grupo a partir de seus próprios interesses, 

conferindo-lhes graus de protagonismo e o reconhecimento de suas subjetividades 

jurídicas (MELO, 2011). 

Em relação a crianças e adolescentes em situação de rua, há que ser ressaltado 

um importante marco normativo: as Diretrizes Nacionais para o Atendimento a 

Crianças e Adolescentes em Situação de Rua. Trata-se de diretrizes estabelecidas a 

partir do trabalho realizado em âmbito do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 

do Adolescentes (CONANDA) e do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS). A 

partir de uma agenda de pesquisa e de trabalhos realizados junto de crianças e 

adolescentes, as diretrizes foram definidas com o escopo de fortalecer a rede 

socioassistencial e estabelecer subsídios para a elaboração e implementação de 

políticas públicas de promoção de direitos das crianças e adolescentes em situação de 

rua.   

As diretrizes foram formuladas a partir das especificidades necessárias para o 

atendimento desse grupo de crianças e adolescentes, reunindo quatro normativas 

aprovadas no âmbito de três colegiados diferentes, sendo elas: Orientações para o 

atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua (Resolução Conjunta 

CNAS/CONANDA nº01/2016); Orientações Técnicas para Educadores Sociais de Rua em 

Programas, Projetos e Serviços com Crianças e Adolescentes em Situação de Rua 

(Resolução CONANDA nº187/2017); e Diretrizes Políticas e Metodológicas para o 

atendimento social de crianças e adolescentes em situação de rua na assistência social 

(Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº01/2017). 
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Esse arcabouço normativo tem por finalidade, em última instância, definir 

parâmetros para a garantia e efetivação de direitos de crianças e adolescentes em 

situação de rua, incluindo o direito à moradia, e é a partir dele que os tensionamentos 

sobre a temática devem ser delineados. 

Nesse sentido, evidente que o direito à moradia, tal como preconizado no 

caput do artigo 6º da CF/88118 e, tangencialmente, nos artigos 227 da CF/88119 e 4º do 

ECA/90120, insere-se numa esfera de violações de direitos desse grupo específico de 

crianças e adolescentes, consistindo em um importante tensionamento a ser 

esmiuçado. Isso porque, tendo como referência o Sistema Criança-Rua, ainda que a 

heterogeneidade consista em característica desse público, nele também estão 

abarcadas crianças e adolescentes que tiveram seus vínculos familiares e comunitários 

rompidos por completo e que possuem a rua enquanto seu local para a realização de 

todas as suas atividades e para sua moradia. Trata-se de consideração relevante, haja 

vista que implica em considerarmos o processo gradual por meio qual as crianças e 

adolescentes vão se socializando ao ambiente das ruas (RIZZINI, 2003).  

 Diante disso, o questionamento fundamental diz respeito a como estruturar e 

implementar mecanismos para garantia e efetivação do direito à moradia desse grupo, 

de forma a não reproduzir estereótipos e não acentuar desigualdades. Nesse cenário, 

dadas as especificidades das demandas de crianças e adolescentes em situação de rua, 

os serviços de acolhimento para esse público, estabelecido em uma rede de 

atendimento e proteção, apresenta-se como uma possibilidade para a efetivação do 

direito à moradia.  

Nesse contexto, uma ressalva deve ser feita. Ainda que o Plano Nacional de 

Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 

 
118 Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o 
lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta Constituição. 
119 Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao 
jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, 
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão. 
120 É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com 
absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária. 
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Familiar e Comunitária aponte que os serviços de acolhimento institucional não devam 

ter público categorizado, a fim de se evitar estigmatizações (BRASIL, 2006), a prática 

tem demonstrado que esses serviços não conseguem suprir as necessidades peculiares 

de crianças e adolescentes em situação de rua. Isso porque, tradicionalmente, esses 

serviços possuem regras rígidas para entrada, permanência e saída, o que acarreta no 

desligamento constante dos programas e na dificuldade de criação de vínculos com 

criança e adolescentes em situação de rua. Assim, a partir do que o CONANDA e o 

CNAS estabelecem, os serviços de acolhimento para crianças e adolescentes em 

situação de rua devem ser baseados em processos e metodologias diferenciados para 

atendimento desse público, não possuindo natureza de acolhimento compulsório. 

No âmbito dos parâmetros de funcionamento dos serviços, a Resolução 

Conjunta CNAS/CONANDA nº 01/2016 estabelece que o serviço de acolhimento 

institucional, nos formatos de abrigo institucional e casa-lar, deve ser orientado por 

uma metodologia específica e deve estar articulado com outros serviços da rede, de 

forma a proporcionar respostas mais efetivas. Assim a referida resolução determina: 

Os Serviços de Acolhimento para crianças e adolescentes em situação de rua 
devem contar com processos e diferenciais para atendimento desse público 
e não podem, de modo algum, constituírem-se espaços de estigmatização, 
segregação, isolamento, discriminação, não devendo possuir natureza de 
acolhimento compulsório, devendo favorecer, com ênfase e sempre que 
possível, o restabelecimento dos vínculos familiares e comunitários- caso 
isto não possa ser realizado, deve-se buscar o encaminhamento para família 
substituta ou, ainda, o desenvolvimento da autonomia e a preparação 
gradativa para o desligamento e/ou para a vida adulta (BRASIL, 2016). 

 

Nesse contexto, cabe ressaltar que tais parâmetros são fundamentais para que 

o serviço seja ofertado e funcione de maneira a garantir direitos de crianças e 

adolescentes em situação de rua, não operando em uma lógica reprodutora de 

violências. Merece destaque ainda que o serviço deve estar inserido em uma rede que 

também esteja articulada e comprometida com a garantia e efetivação de direitos, 

sendo que, nesse ponto, ressaltamos a intersetorialidade como um instrumento hábil 

para criar e fortalecer articulações e fluxos entre os serviços, na medida em que 

reconhece a integralidade e a transversalidade dos serviços enquanto premissas de 

todo trabalho (CARNEIRO, 2005).  

Além disso, consideramos que o direito fundamental à moradia apenas é 

plenamente exercido se estruturados e implementados outros serviços públicos e 
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infraestruturas (ZUFELATO, 2019), compondo, portanto, uma rede interdependente de 

atendimento. Assim, o serviço de acolhimento, enquanto parte da rede de 

atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua, representa uma 

possibilidade de efetivação do direito à moradia desse grupo, dependendo, contudo, 

do comprometimento e funcionamento de outros serviços alinhados à garantia de 

direitos desse público específico.  

Nesse sentido, a Resolução Conjunta CNAS/CONANDA nº 01/2017, em seu 

art.1º, inciso XXII, dispõe: 

Art. 1º Estabelecer as seguintes Diretrizes Políticas e Metodológicas para o 
atendimento de crianças e adolescentes em situação de rua no âmbito da 
Política de Assistência Social: 
[...] 
XXII- garantir a interlocução entre as equipes dos serviços de acolhimento 
que atendem crianças e adolescentes, em situação de rua, enquanto 
moradia provisória, com as demais equipes da rede socioassistencial, 
pública ou privada, das demais políticas públicas, do Sistema de Justiça e 
demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos. 

 

Assim, para além de uma articulação com os demais serviços que compõem a 

rede de atendimento e proteção a crianças e adolescentes em situação de rua, é 

fundamental que o serviço de acolhimento, colocado em um horizonte de 

possibilidade de efetivação do direito à moradia desse grupo, esteja também 

articulado com os órgãos e instituições do Sistema de Justiça. Nesse ponto, outro 

tensionamento deve ser feito: a temática de crianças e adolescentes em situação de 

rua consiste ainda em questão pouco trabalhada pelas instituições do Sistema de 

Justiça, bem como pelo campo jurídico em termos acadêmicos121. Sendo assim, pouca 

permeabilidade do Direito às estratégias intersetoriais, bem como a invisibilização da 

discussão sobre crianças e adolescentes em situação de rua resultam na dificuldade de 

garantia e efetivação de direitos para esse grupo.  

Nesse contexto, à luz do Projeto “Políticas públicas para crianças e 

adolescentes em situação de rua de Ribeirão Preto - SP”, embora os tensionamentos 

trazidos desvelem os desafios para a garantia do direito à moradia desse grupo de 

 
121 Ressaltamos aqui que, ao longo do trabalho realizada no mestrado, a ausência de pesquisas e 
estudos na área do Direito implicaram na necessidade de articulação com uma agenda de pesquisa 
interdisciplinar e na imersão da temática de crianças e adolescentes em situação de rua a partir de 
outras áreas do conhecimento, principalmente do Serviço Social e da Saúde Pública, a fim de 
encontrarmos conceitos que pudessem amparar a pesquisa.  
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crianças e adolescentes, a partir das potencialidades da intersetorialidade e do próprio 

arcabouço normativo estabelecido, esse direito não apenas passa a ser discutido sobre 

diferentes perspectivas e dimensões, como também encontra possibilidades de ser 

efetivado.  

 

5. Conclusão 

No presente texto, trazendo um estudo de caso realizado no formato de 

pesquisa participante, propusemo-nos a discutir o direito à moradia de crianças e 

adolescentes em situação de rua a partir do Projeto “Políticas públicas para crianças e 

adolescentes em situação de rua de Ribeirão Preto - SP”. Para a compreensão desse 

grupo de crianças e adolescentes enquanto sujeitos de direitos, adotamos como 

referência o Sistema Criança-Rua, o qual permite, a partir de seus oito elementos, 

analisar a temática em toda a sua complexidade.    

Apresentados os tensionamentos e desafios, a nível teórico e prático, para 

efetivação de direitos de crianças e adolescentes em situação de rua, não 

pretendemos encerrar o debate com respostas absolutas e irrefutáveis. Assim, com 

base no estudo de caso realizado, o elemento intersetorialidade conjugado ao aporte 

normativo colocam-se em um horizonte de possibilidades a serem exploradas e 

delineadas para a auxiliar na garantia e efetivação do direito à moradia desse grupo de 

crianças e adolescentes, historicamente, marcado pela vulnerabilização e violação de 

direitos.    
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A PANDEMIA DA COVID-19, O DIREITO À MORADIA E AS PESSOAS EM 

SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL 

 

 

Bruna Nogueira Guimarães Tibo122 

Ana Paula Santos Diniz123 

 

 

1. Introdução 

O contexto da pandemia da COVID-19 evidenciou a necessidade e urgência de 

se ter um lugar seguro para que medidas de proteção sanitária fossem adotadas, 

preservando, assim, a saúde e a vida. É a partir desta perspectiva que se propõe trazer 

alguns apontamentos sobre o direito à moradia e as pessoas em situação de rua.  

 A pandemia do coronavírus, teve sua origem na China, no mês de dezembro de 

2019, daí o nome da doença COVID-19. Após o seu primeiro contágio, na cidade de 

Wuhan, capital de Hubei, onde o surto teve início, a doença tem se espalhado 

indiscriminadamente por todo o mundo, já com o status de pandemia.  

 Trata-se de uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que apresenta 

um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a quadros respiratórios 

graves. Conforme dados da Organização Mundial de Saúde a maioria dos pacientes 

com COVID-19 (cerca de 80%) podem ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos 

podem requerer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e 

desses casos aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de 

insuficiência respiratória (suporte ventilatório). 

 Como forma de se prevenir desse contágio, diversos países do mundo, dentre 

eles o Brasil, adotaram medidas de contenção do vírus, sendo a mais importante o 

isolamento social, com o propósito dos indivíduos se abrigarem em suas casas para se 

protegerem. 

 
122 Mestranda do Programa de Mestrado em Direitos Fundamentais da Universidade de Itaúna. 

Advogada. 
123 Professora. Mestre. Doutoranda em Filosofia pela Universidade de Barcelona, Departamento de 

Cidadania e Direitos Humanos. 
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 Diante disso, algumas perguntas devem ser feitas: e as pessoas em situação de 

rua que não têm acesso à moradia, como ficar em casa, onde se isolar com segurança? 

José Vanilson Torres da Silva, coordenador nacional do Movimento Nacional de 

População de Rua (MNPR) questiona: "Nos oferecem abrigos na modalidade de 

isolamento, mas quando essa pandemia passar teremos que voltar pras ruas? Pro 

tormento?"  (SILVA; NATALINO; PINHEIRO, 2021, p. 07). 

 A pesquisa considera o direito à moradia inerente à dignidade humana e um 

direito fundamental à existência - em contraponto ao risco da pandemia e  à 

ausência das medidas de isolamento para aqueles que não têm moradia. 

 A metodologia utilizada se pauta em uma pesquisa aplicada, descritiva, 

desenvolvida através da abordagem qualitativa, sendo utilizado o método dedutivo. 

Caracteriza-se como pesquisa indireta, realizada por meio de fontes secundárias. 

 

2. O direito à moradia como bem jurídico indispensável à dignidade humana  

 Um dos meios para a realização dos objetivos constitucionais fundamentais de 

justiça social, para a erradicação da pobreza e marginalização, bem como da redução 

das desigualdades sociais e regionais (art. 3º da Constituição Federal), é focalizar os 

direitos fundamentais como o conjunto mínimo de direitos subjetivos considerados 

essenciais para que o indivíduo da era contemporânea possa viver em padrão aceitável 

de dignidade. A dignidade da pessoa humana foi elevada, pela Constituição de 1988, a 

princípio fundamental da República (art. 1º, inciso III) e para realização desse conjunto 

mínimo de exigências básicas, devem ser oferecidos recursos da sociedade para a 

manutenção do ser humano, de forma a proporcionar condições indispensáveis ao 

desenvolvimento das suas potencialidades e de uma vida digna.  

 Em que pese o direito à moradia, Saule Júnior (2004, p. 149) explica que a 

dignidade da pessoa humana, como norma constitucional, só será observada quando 

os componentes de uma moradia adequada forem reconhecidos pelos responsáveis 

pela execução de programas de habitação.  

 Há vinculação essencial do direito à moradia ao direito à dignidade da pessoa 

humana, posto que a fruição do primeiro se faz necessária para que se obtenha o 

segundo. Dessarte, sem um local adequado para o ser humano proteger a si, sua 

família, a viver com liberdade, saúde, privacidade e intimidade, não terá dignidade.  
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 O direito à moradia, além de estar ligado intimamente à dignidade humana, 

também abrange o direito de preservar a intimidade e a família (SERRANO JÚNIOR, 

2012, p. 46). 

 O reconhecimento jurídico do direito à moradia faz com que ele seja 

reconhecido não somente no plano material, mas, também como um bem da 

personalidade, protegido e promovido juridicamente, de tal sorte que morar constitui 

um existencial humano. (LIMA LOPES apud SERRANO JÚNIOR, 2012, p. 46).  Nota-se, 

portanto, a ligação íntima em se proteger e garantir juridicamente a moradia com a 

confirmação e fomento da dignidade da pessoa humana.   

 Desta feita, a moradia possibilita ao homem exercer plenamente a sua 

cidadania, com padrão de vida adequado, em respeito à dignidade que qualquer ente 

humano merece, dentro de uma infraestrutura básica, localização adequada às 

necessidades e outras facilidades.  

 O direito à moradia, com as mutações que sofreu ao longo dos tempos, 

adicionado ao crescimento populacional, tem o seu acesso gradativamente restringido 

por determinados grupos. Neste sentido discorre José Maria Aragão (2006, p. 39): 

 

Abrigo contra a intempérie, e nessa condição, diretamente relacionada com 
a sobrevivência do homem; fator de realização deste enquanto indivíduo, ao 
permitir-lhe o mínimo de privacidade pessoal; elemento importante na 
organização social, como centro das atividades familiares, a moradia tem 
sido incluída, por uma relevante corrente do pensamento jurídico, como dos 
‘direitos sociais’ sem cuja efetivação o direito se distancia de um dos 
fundamentos éticos – a busca da equidade – e se deslegitima na percepção 
dos ‘excluídos’. Essa perspectiva adquiriu maior vigência, no Brasil, à medida 
que se acelerou o nível de urbanização, tornando mais visíveis os conflitos 
resultantes das desigualdades econômicas, a partir da maior conscientização 
dos indivíduos e de sua mais ampla capacidade de articular-se e atuar no 
plano coletivo. 

 

 Nesse sentido, compete ao Estado a garantia de acesso àqueles excluídos pela 

sociedade, como as pessoas em situação de rua, que se encontram em uma condição 

de vulnerabilidade socioeconômica, sendo privada de qualquer proteção que um lar 

proporciona. 
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3. O direito fundamental à moradia  

 Em análise ao art. 6º da Constituição Federal de 1988, denota-se uma 

característica institucional importante, ao expressar um comando dirigido ao Estado, 

no sentido de que a ele cabe a concretização dos direitos sociais descritos; é ele quem 

deve desenvolver as políticas públicas hábeis à realização dos direitos, no caso a 

promoção de políticas urbana e habitacional. A moradia, inserida pelo dispositivo 

como direito social, constitui uma das necessidades básicas do ser humano; ela abre 

condições para que o ser humano se integre na sociedade e possa desenvolver suas 

habilidades e capacidades.  

 Segundo Luiz Cláudio Romanelli (2007), além de direito social, a moradia se 

enquadra entre os direitos fundamentais, que são inerentes a todos os indivíduos, 

gerando, ao Estado, o dever de assegurá-la, em respeito à dignidade da pessoa 

humana.  

 A realização do direito social à moradia, proporciona ao homem a condição 

possibilista de exercer plenamente a sua cidadania, com padrão de vida adequado, em 

respeito à dignidade que qualquer ente humano merece, dentro de uma infraestrutura 

básica, localização adequada às necessidades e outras facilidades. 

 A moradia apresenta fundamentalidade formal, isto é, depois de se integrar ao 

texto constitucional como direito social, situando-se no ápice do ordenamento como 

norma de hierarquia superior, passa a ser cláusula pétrea do ordenamento jurídico, no 

limite material se insere dentre as normas imediatamente aplicáveis pelo art. 5º, § 1º 

da Constituição. 

 Segundo Ingo Sarlet (2004), o direito fundamental à moradia pode se 

fragmentar em três elementos: primeiro, sendo parte integrante da Constituição 

escrita, norma de hierarquia superior e situando-se no ápice da Constituição; segundo, 

submetendo-se aos limites formais, com procedimento agravado para modificação de 

seus preceitos, e materiais, considerando-se cláusula pétrea; terceiro, considerando-

se, também, norma imediatamente aplicável, vinculando diretamente o Estado e os 

particulares (art. 5º, § 1º da Constituição Federal). 
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4. Eficácia e aplicabilidade do direito à moradia 

 No que diz respeito à eficácia do direito à moradia, cumpre primeiro afirmar 

que a moradia foi incluída no rol dos direitos sociais pela Emenda Constitucional nº 26 

de 14.02.2000, sendo que os direitos sociais fazem parte dos direitos e garantias 

fundamentais e a Constituição os considera como normas de “aplicabilidade imediata”, 

conforme expressa previsão do seu art. 5º, § 1º (BRASIL, 1988). 

 Diante desse panorama, surge o contraponto onde se pode questionar se o 

direito à moradia também tem aplicabilidade imediata, porque os direitos e garantias 

fundamentais são empregados de modo direto, prescindindo de qualquer permeio e o 

direito  à moradia tem eficácia limitada programática, por necessitar de prestações 

estatais para a sua efetivação, mediante políticas públicas ou planos de governo para o 

desenvolvimento. 

 Como dito, o art. 5º, § 1º da Constituição Federal (BRASIL, 1988) institui que 

“(...) as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação 

imediata”. Prevalece o entendimento de que essas normas abrangem todo o rol dos 

direitos individuais e coletivos do art. 5º e, por interpretação extensiva, contêm em 

seus limites todos os direitos individuais e coletivos fora desse catálogo, positivados ou 

não. Não deve ser feita exegese restritiva, diante da localização topográfica desses 

direitos ou de determinada categoria de normas, posto que o parágrafo citado se 

refere aos direitos e às garantias fundamentais, deixando-os sem qualquer 

especificação. Fazer exegese restritiva às normas estipuladoras de direitos e garantias 

fundamentais seria o mesmo que as reduzir e equiparar às demais normas 

constitucionais.  

 Assim, seguindo a esteira de Sarlet (2003), entende-se que o comando 

constitucional abrange todas as normas referentes aos direitos e às garantias 

fundamentais do rol do art. 5º, bem como, aquelas encontradas fora desse catálogo, 

em especial dos arts. 6º a 17, em outras partes da Constituição ou nos tratados e 

convenções internacionais que produzam efeitos no país.  

 Encarando o direito à moradia como direito prestacional em sentido estrito, 

equivale a afirmar que a sua aplicabilidade dependerá da intervenção do legislador e, 

via de consequência, das políticas públicas para que seja alcançado o escopo da 

eficácia.  
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 Essas normas de caráter prestacional são carentes de concretização legislativa 

ou de programas de governo. Mesmo sendo dependentes, elas não deixam de ser 

direitos e garantias fundamentais, o que “(…) não lhes retira um certo grau de eficácia 

direta e aplicabilidade imediata”, o alcance dessas normas não pode ser subestimado 

nem superestimado (SARLET, 2003, p. 96).  

Contudo, é de bom proveito frisar e reforçar que, mesmo que não exista a 

norma prescrita implementadora da prestação, o direito à moradia não pode ser 

relegado a segundo plano ou à completa ineficácia, sob pena de transgressão 

constitucional.  

Com a existência delas e por decorrência da aplicabilidade imediata estampada 

no art. 5º, § 1º da Constituição, há a imposição aos órgãos administrativos estatais a 

tarefa de maximizar a eficácia dos direitos fundamentais (SAULE JÚNIOR, 2004, p. 182-

183). 

 Flávia Piovesan (2003, p. 92) enxerga nessas normas,  

(...) o caráter dirigente, posto que, além de assegurar a força vinculante aos 
direitos fundamentais, têm o escopo de tornar esses direitos diretamente 
aplicáveis pelos três poderes constituídos, Legislativo, Executivo e Judiciário. 
Esses poderes passam a ter o poder-dever de aplicar imediatamente as 
normas constitucionais.  

 

 Já Canotilho (2003, p. 474-475) destaca que:  

 

As normas consagradoras de direitos sociais, econômicos e culturais são, 
segundo alguns autores, normas programáticas. As constituições 
condensam, nestas normas programáticas, princípios definidores dos fins do 
Estado, de conteúdo eminentemente social. A relevância delas seria 
essencialmente política, pois servem apenas para pressão política sobre os 
órgãos competentes. Todavia, sob o ponto de vista jurídico, a introdução 
dos direitos sociais nas vestes de programas constitucionais teria também, 
algum relevo. Por um lado, através das normas programáticas pode-se obter 
o fundamento constitucional da regulamentação das prestações sociais e, 
por outro lado, as normas programáticas, transportando princípios 
conformadores e dinamizadores da Constituição, são susceptíveis de serem 
trazidas à colação no momento de concretização. 

 

 Para institucionalizar direitos sociais, vale-se o legislador de programas, de tal 

forma a indicar os fins ou as metas a serem buscadas, criando para o Estado um dever 

de agir. 
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 Entrementes, o dilema enfrentado é o de que o legislador, no mais das vezes, 

não indica exatamente como, quando e o que deve ser feito ou realizado no programa, 

como por exemplo, a norma descrita no art. 23, inc. IX, da Constituição Federal, ao 

enunciar a competência de todos os entes federados para promover melhorias das 

condições habitacionais. Nessa hipótese, a norma constitucional define o que deve ser 

feito, mas não identifica com clareza como e quando fazê-lo. (NUNES JUNIOR, 2009).   

 Por decorrência dessa falta de identificação e clareza, e por se apresentar como 

uma norma vaga, pode-se averiguar a alta subjetividade e discricionariedade conferida 

àquele que deve cumprir a tarefa ou a prestação. Diante da falta de especificidade da 

norma, a prestação a ser exigida do Estado passa a ser uma conduta genérica. Assim, 

qualquer intérprete – destinatário ou não da norma – encontraria dificuldades em 

identificar e estabelecer parâmetros para “(...) eventual contraste de legalidade entre 

uma ação ou omissão do Estado e a norma programática”, tendo, igualmente, 

dificuldades em apontar quando ela foi desobedecida. (NUNES JUNIOR, 2009, p. 98). 

 Destarte, as normas enunciadoras de direitos sociais se apresentam ora com 

baixa densidade, em que seu contexto é de impossível mensuração no plano realístico, 

posto não estabelecer como, quando e o que deve ser realizado; ora, com alta 

densidade, descritas de forma clara e precisa, de modo que dela seja possível se extrair 

um dever do Estado a uma precisa prestação, o que gera, como consequência, aos 

interessados lesados ou ameaçados de lesão, o direito subjetivo de exigir a efetivação.   

 Luís Roberto Barroso (2002, p. 122) atribui ao direito social à moradia efeitos 

imediatos e afirma que essas regras conferem ao administrado o direito de reivindicar 

judicialmente o seu cumprimento e obter interpretação e decisão no sentido apontado 

por elas, sempre que estejam em pauta os interesses constitucionais por ela 

protegidos. 

 José Afonso da Silva (1998, p. 165), reconhece os efeitos às normas 

programáticas, incluindo o direito social à moradia, e as classifica entre as normas de 

eficácia limitada, com eficácia jurídica imediata, direta e vinculante, nos seguintes 

casos:  

a) Estabelecem um dever para o legislador ordinário;  
b) Condicionam a legislação futura, com a consequência de serem 
inconstitucionais as leis ou os atos que as ferirem;  
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c) Informam a concepção do Estado e da sociedade e inspiram sua 
ordenação jurídica, mediante a atribuição de fins sociais, proteção de 
valores da justiça social e revelação dos componentes do bem comum;  
d) Constituem sentido teleológico para a interpretação, integração e 
aplicação das normas jurídicas;  
e) Condicionam a atividade discricionária da Administração e do Judiciário;  
f) Criam situações jurídicas subjetivas, de vantagem ou desvantagem.  

 

 Nota-se que não são poucos os efeitos imediatos produzidos pelas normas 

constitucionais, reconhecidas como direitos e garantias individuais. E conclui-se que, 

ainda que seja considerado direito prestacional, o direito à moradia está muito aquém 

de ser efetivado, dado o grande número de pessoas que não possuem uma casa para 

morar.  

 Assim, esses efeitos conferidos imediatamente, em respeito ao mínimo vital, 

devem ser exigidos do Estado a efetivação e a criação de leis pelo legislador ordinário e 

implantação de programas e políticas públicas de governo para garantir o direito social 

e fundamental à moradia.  

 

5. A pandemia da covid-19 e as pessoas em situação de rua 

 Conforme exposto, o mundo vive, atualmente, uma situação excepcional, 

abrangendo diversas restrições devido à crise sanitária provocada pela COVID-19 que, 

segundo o Ministério da Saúde (BRASIL, 2020): 

A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus SARS-CoV-2, que 
apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas a 
quadros respiratórios graves. De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde (OMS), a maioria dos pacientes com COVID-19 (cerca de 80%) podem 
ser assintomáticos e cerca de 20% dos casos podem requerer atendimento 
hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória e desses casos 
aproximadamente 5% podem necessitar de suporte para o tratamento de 
insuficiência respiratória (suporte ventilatório). 

 

 Esse novo coronavírus, foi descoberto na China, por volta de 31 de dezembro 

de 2019 e tem se espalhado indiscriminadamente por todo mundo, já com status de 

pandemia, forçando diversos países a adotarem medidas de contenção do vírus, 

protocolos de tratamento da doença, isolamento social, medidas de caráter 

econômico com intuito de amenizar os prejuízos, dentre outras (PORTAL G1, 2020). 

 Dentre as medidas restritivas, estão aquelas que restringem a aglomeração de 

pessoas, que foram orientadas pelo Ministério da Saúde e pela Organização Mundial 
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de Saúde a permanecerem em suas casas, a fim de evitar o contágio com o 

coronavírus. Tais ações de isolamento foram tomadas, praticamente, por quase todos 

os governadores e prefeitos do país. 

 O isolamento social se apresentou como medida de extrema importância no 

controle da curva de contágio do vírus e da doença. Com menos pessoas nas ruas, o 

contágio ocorreria de forma mais lenta, não sobrecarregando o sistema de saúde dos 

estados e municípios, permitindo tratar menos casos de cada vez (URBANISTAS 

CONTRA O CORONA, 2020). 

 Diante do cenário de pandemia, o Conselho Nacional de Saúde (2020, p. 1) 

enviou uma carta aberta a todas as autoridades brasileiras responsáveis por tomadas 

de decisões emergenciais, propondo medidas que potencializem ou desenvolvam as 

seguintes ações: 

Ampliar benefícios e programas sociais para populações mais vulneráveis e 
em risco pelo impacto da epidemia, no âmbito da Política Nacional de 
Assistência Social (Pnas) e do Sistema Único de Assistência Social (Suas), 
com a proposição de um programa de renda mínima mensal que amplie e 
desburocratize o acesso a programas sociais como o Bolsa Família. O 
objetivo é garantir a proteção a trabalhadores(as) do mercado informal, 
subempregados(as) e desempregados(as) ou qualquer outro segmento 
vulnerabilizado e em risco como; 
- Pessoas em Situação de Rua;  
- LGBTI+ e Pessoas Vivendo com HIV/Aids;  
- Pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas com 
necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas;  
- Prostitutas e Trabalhadores(as) do Sexo em geral;  
- População negra e indígena; Catadores de Lixo e Cooperativas de 
Reciclagem;  
- Populações Ribeirinhas e Marisqueiras(os)/pescadores(as) artesanais;  
- Empregadas domésticas e diaristas;  
- Artesãos(ãs) e camelôs; 
- Dentre outros(as). (Grifo nosso) 

 

 Nota-se que, dentre as recomendações, está a tomada de medidas que 

protegem as pessoas em situação de rua, como grupo vulnerável da sociedade. Isso 

porque, as formas e estratégias de moradia mais comuns dessas pessoas estão, 

primeiramente, na própria rua, como é o caso daqueles que dormem e se organizam 

nas calçadas, em malocas, sob pontes, viadutos, marquises, ao redor de tendas, 

restaurantes e equipamentos, lugares considerados desprovidos de segurança 

adequada, em especial no contexto da pandemia. Perceba como esse contexto mostra 

de forma clara a importância de se ter uma moradia digna e adequada para adotar as 
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medidas de proteção, preservando a saúde e a vida, dois direitos fundamentais que, 

para a população em situação de rua, se encontram em risco constante. 

Nesse sentido, demandas, reivindicações e recomendações têm sido 

apresentadas ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH), com 

destaque para as apresentadas pelo Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 

Rua (MNMMR) e o Movimento Nacional de População de Rua (MNPR) e as 

recomendações da Defensoria Pública da União (DEFENSORIA, 2020) e do Conselho 

Nacional de Direitos Humanos (CONSELHO, 2020), que se referem à testagem e 

abrigamento. 

 Segundo Giovana Carmo Temple (2013, p. 210), é nesta situação que o Estado 

deve corresponder “(...) ao momento em que passa a ser racionalizado, pensado, 

refletido, tanto pelo Estado quanto pela população”. Para a autora, o Estado deve 

utilizar de seu poder não para sujeição e objetivação, mas para atender aos indivíduos 

e suas necessidades, como as ações que vêm sendo adotadas pelas pastorais cristãs. 

Nota-se que esse exemplo condiz com o que se vive atualmente em relação às pessoas 

em situação de rua em São Paulo e Belo Horizonte, que é a assistência prestada pelas 

pastorais e organizações não governamentais, com alimentação, agasalho, abrigo, 

dentre outras. Tais ações deveriam ser prestadas e apoiadas pelo Estado que detém 

mais recursos e poderes para implementar políticas estruturantes que proporcionem 

condições dignas às pessoas em situação de rua no Brasil. Em novembro de 2021, o 

Sindicato dos Arquitetos e Urbanistas do Rio Grande do Sul (PASTORAL, 2021) publicou 

a seguinte nota, ressaltando essas ações: 

Com uma atuação que remonta ao fim dos anos 1970, a Pastoral do Povo de 
Rua, criada no âmbito da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) em 
1993, teve seu trabalho junto à população em situação de rua ainda mais 
reconhecido durante a pandemia de covid-19. Isso aconteceu porque a 
realidade, que já era difícil e precária, foi agravada por ainda mais pobreza. O 
que deixou mais pessoas sem um teto, sem trabalho, com fome e com o risco 
de contágio do coronavírus, que já levou à morte mais de 610 mil brasileiros 
em um contexto de inédita e criminosa negligência do governo federal. (...) As 
atividades da entidade envolvem a distribuição de alimentos, vestimentas, 
itens de higiene e saúde, especialmente importantes durante a pandemia, e 
também a defesa de políticas públicas voltadas para a população em situação 
de rua, incluindo o acesso à moradia digna e fim das práticas hostis de 
construção. Em Belo Horizonte, onde atua a irmã Maria Cristina Bove, a 
pastoral    realizou mais de 200 mil atendimentos durante a pandemia. (...) 
Não pensamos na moradia como propriedade e sim como um direito 
constitucional que está estabelecido. Imaginamos uma arquitetura na qual 
todo mundo possa usufruir dela e criar, inventar     espaços. (...) O trabalho de 
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Bove faz par com o atual coordenador nacional da pastoral, Padre Júlio 
Lancelotti, que atua em São Paulo. 

  
 Em outubro de 2021, a Comissão de Direitos Humanos e Legislação 

Participativa (CDH) promoveu uma audiência pública, para debater as necessidades da 

população em situação de rua, momento em que o coordenador da Pastoral do Povo 

de Rua da Arquidiocese de Vitória (ES), Júlio César Pagotto, denunciou a dificuldade de 

diálogo com o poder público e ressaltou que o avanço na articulação das políticas 

públicas voltadas para a população em situação de rua ainda tem sido tímido, sendo 

que, no início da pandemia, foram as igrejas e as organizações civis que socorreram 

essas pessoas: "Temos tido políticas precárias e insuficientes para essa população. Em 

Vitória, temos tido ações truculentas, tirando até agasalhos e carrinhos de compra das 

populações de rua". (AGÊNCIA SENADO, 2021) 

 Monteiro e Chagas (2021) apresentam o seguinte relato de Vânia Rosa, que 

viveu por quinze anos nas ruas do Rio de Janeiro: 

“Vivemos em um país onde as políticas públicas estão todas desajustadas e 
praticamente não existem, em especial para as pessoas em situação de rua, e 
a saúde mental está sucateada. Eu, por exemplo, não conseguia um 
tratamento. Eu tive 11 internações, mas a maioria em comunidades 
terapêuticas, porque o Estado não tinha nada para oferecer e, até hoje, 
continua a mesma coisa. Todas as dificuldades estão na falta de políticas 
públicas, na invisibilidade que o poder público impõe soberanamente sobre 
as pessoas que estão ali. O Estado não abre nenhuma porta para ninguém, 
não dá essa oportunidade. Não está preocupado com ninguém, sujos, feridos, 
cansados, drogados, estigmatizados”, afirma. 
 

 Em junho de 2020, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) já havia 

publicado a Nota Técnica nª 74 (SILVA; NATALINO; PINHEIRO, 2021, p. 16) onde 

identifica as principais iniciativas municipais em curso para o enfrentamento da 

necessidade de isolamento social e higiene para quem não tem moradia:  

Entre as sugestões para o poder público, os entrevistados citaram a 
ampliação/manutenção do diálogo social com as representações do 
movimento social, bem como a manutenção das medidas emergenciais de 
abrigamento e alimentação. A crise é apontada pelas pessoas entrevistadas 
como uma possibilidade, diante dessa tragédia de origem sanitária, de 
humanizar a rua. A implementação dessas medidas nesse momento mostra a 
viabilidade do aprimoramento e do aumento da oferta de políticas para essa 
população. Nesse sentido, considerando-se que a crise atual se prolongará 
mesmo depois do auge da emergência sanitária, outra recomendação 
advinda das entrevistas é que o poder público fortaleça o sistema de 
assistência social, com vistas a prevenir que um contingente maior de pessoas 
venha a ficar desprotegida e enfrente situações limite a ponto de vir a somar-
se à atual população em situação de rua. Defende-se também que se busque 
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fortalecer a articulação entre as políticas e entre elas e as ofertas realizadas 
pela sociedade civil. 

 Segundo Bianca Tavolari, pesquisadora do Núcleo de Direito e Democracia do 

Cebrap (Centro Brasileiro de Análise e Planejamento) e professora do Insper, há 

propostas de reivindicação antiga em torno de solucionar moradias aos desabrigados, 

porém a pandemia retoma esse debate de forma emergencial, e neste caso a solução 

seria a utilização de hotéis como abrigos temporários. Ela é uma das integrantes do 

projeto "Quartos da Quarentena", uma plataforma online que coleta assinaturas da 

sociedade civil como meio de pressionar o poder público a utilizá-los como abrigo. A 

iniciativa é de diversas organizações que já trabalham com questões urbanas em cinco 

cidades: Belo Horizonte, Florianópolis e Recife, nas quais os pedidos são direcionados 

aos prefeitos; Porto Alegre e São Paulo, direcionados aos governadores. Tavolari 

levanta pontos que considera importantes para que o projeto dê certo. Um deles é o 

oferecimento, por parte do poder público, de cuidado com alimentação, limpeza e 

bem-estar da população que for recebida nos hotéis. Outro, é garantir que a iniciativa 

não se transforme em política de transferência de renda para os estabelecimentos. "A 

proposta permite que a economia dos hotéis gire, que os funcionários não sejam 

demitidos, mas os hotéis não podem lucrar com isso". (BBC NEWS BRASIL, 2020). 

 Em uma pesquisa participativa da população em situação de rua na cidade de 

São Paulo, coordenada por Emilia Estivalet Broide, Jorge Broide e Silvia Maria Schor 

(2018), discutiu-se a falta da construção habitacional enquanto política. Os 

coordenadores apontam para a existência de critérios e procedimentos para a seleção 

dos beneficiários dos programas habitacionais, como o Minha Casa, Minha Vida, ou 

para o auxílio-aluguel e locação social, de modo que existem alguns usuários que já 

foram cadastrados e aguardam chamamento, e outros que ainda não estão 

organizados pessoalmente para o ingresso nesses direitos. Como exemplo do enorme 

desafio colocado para a consolidação de uma política de habitação na cidade que 

atenda à população em situação de rua, afirmam que conhecem somente um usuário 

que foi contemplado e adquiriu a moradia definitiva.  

 Pode-se perceber que, a política pública dirigida às questões da habitação exige 

um esforço governamental, dado o custo para sua implementação e a falta de recursos 

físicos e financeiros para alocação das pessoas em regiões centrais da cidade.  
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 Em tempos de pandemia da Covid-19, nota-se um reflexo da desigualdade. 

Diante de uma emergência sanitária, não se pode tratar a disseminação da doença de 

forma democrática, camadas da população estão expostas a maiores e menores riscos. 

O isolamento em casa, pode fazer a diferença entre a vida e a morte. O acesso à saúde, 

condições de higiene, alimentação e medicamentos, são elementos que fazem a 

diferença na proteção e sobrevivência em meio a esta pandemia. Além disso, a 

vulnerabilidade dessas pessoas se agravou, ampliando o contingente populacional e 

mudando o perfil dessa parcela da população, conforme pesquisa realizada pela 

Prefeitura do Rio de Janeiro, que constatou que 31% das pessoas estão na rua há 

menos de um ano e dessas, 64% estão nessa condição por perda de trabalho, moradia 

ou renda. A pesquisa ressalta que muitos são trabalhadores que perderam seus 

empregos e casas devido à atual conjuntura: “Sem condições de continuar pagando 

por suas casas, essas pessoas foram para as ruas. Vemos famílias inteiras nas ruas: 

pais, mães e filhos. O número aumentou significativamente modificando o perfil” 

(MONTEIRO; CHAGAS, 2021). 

 A ameaça da Covid-19 é tanto pelo vírus quanto pela desigualdade social da 

população brasileira, neste caso, em maior risco se encontram as pessoas em situação 

de rua que não podem contar com uma moradia digna para se isolar e proteger do 

vírus. 

 Na Live do Grupo de Estudos Fênix - UFES e do Grupo Intercambiantes do ES 

com o professor Antônio Nery Filho (2020), que abordou a questão da população em 

situação de rua em tempos de pandemia, reflete-se acerca da vulnerabilidade do ser 

humano e que se acentua ainda mais nessa população, que se encontra à deriva da 

própria sorte. Segundo o professor, as pessoas em situação de rua não se encontram 

isoladas de forma alguma, pois não contam com um domicílio, estão em plena 

experiência de comunicação social, ressaltando que tal fato é um problema de 

expansão da pandemia. Ele ainda destaca que o Poder Público está atrasado, ele não 

chega às pessoas em situações de rua, e isso não é de agora da pandemia, trata-se de 

um problema social que se alastra por muitos anos.  

 Dessa forma, a falta de compromisso do poder público em adotar medidas 

efetivas para proporcionar condições dignas de sobrevivência, a longo prazo, a essas 
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pessoas, acaba por potencializar os problemas enfrentados de emergência que 

venham a surgir, como a que se vive com a pandemia.  

 

6. Considerações finais 

Conforme exposto, há uma grave crise sanitária, econômica e social instalada 

no Brasil e no mundo. No presente estudo, dedicou-se à crise social, como a moradia, 

que se tornou a linha de frente da defesa contra o coronavírus, uma questão de vida 

ou morte. 

 Constatou-se que, para erradicar a pobreza e a marginalização, bem como, 

reduzir as desigualdades sociais e regionais, faz-se necessário, por parte do Estado, 

focar e dar efetividade aos direitos fundamentais, em especial ao direito à moradia 

enquanto garantidor de existência. Referido direito tem por fundamento a dignidade 

da pessoa humana, tratamento elevado como princípio fundamental da República, 

conforme art. 1º, inciso III da Constituição Federal de 1988. 

 O direito à moradia se encontra vinculado à dignidade humana, pois é direito 

necessário para o ser humano proteger a si, sua família, a viver com liberdade, saúde, 

privacidade e intimidade. 

 Por outro lado, existe uma deficiência das políticas públicas providas pelo 

Estado em concretizar o direito à moradia no Brasil, principalmente para aqueles que 

estão em situação de rua, que se encontram em uma condição vulnerável 

socioeconomicamente, sendo privados de qualquer tipo de proteção que um lar pode 

proporcionar. Tal fato se potencializou e ganhou mais visibilidade com a chegada do 

coronavírus ao Brasil, quando, dentre as medidas de proteção a serem tomadas, está a 

de se isolar em casa e parte da população brasileira não tem casa. 

 Fato é que a omissão estatal é histórica. As pessoas em situação de rua são 

desconsideradas como sujeitos de direitos e não se vislumbra nenhuma tomada de 

medida estatal para resolver o problema de forma gradual e efetiva. 

Deve-se considerar ainda que a mudança de perfil desse grupo populacional 

demanda ações urgentes, a fim de garantir que essas pessoas que recentemente 

chegaram às ruas possam sair na maior brevidade e, para tanto, as ações têm que ser 

estratégicas e intersetoriais, para garantir acolhimento, moradia, trabalho e renda.  
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