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RESUMO 

 

 

 

 

Esta dissertação analisa a questão da proteção social dos moradores em situação de rua 
(MSR) considerando a possibilidade de reinserção social e resgate da cidadania destes 
indivíduos. Observa, pois, como as determinações sociais, econômicas, políticas e culturais, 
dentro da contemporaneidade neoliberal, influenciam na ressignificação de sua exclusão. As 
reflexões aqui feitas sobre as questões sociais envolvem diretamente a idéia de rompimento 
daquilo a que denominamos por ciclo de isolamento, formalizado por ausência de 
produção/acumulação de bens e trabalho. Procura se aprofundar nas alterações ocorridas no 
padrão de enfrentamento do Estado sobre pobreza, desigualdade e exclusão, fulcrando estudos 
nas ações insculpidas na Constituição Federal de 1.988 (direitos sociais e políticas públicas 
com visão universalista) e demais legislações infraconstitucionais afeitas, ao lado de, uma 
ainda intensa, ação social civil (dentro deste contexto identificamos, ainda hoje, de maneira 
bastante ativa as referências iniciais sobre a pobreza no Brasil: um ideário estruturado na 
caridade e misericórdia, em especial da Igreja Católica, em ações que se coadunam com um 
claro Estado de Bem-Estar Social) e de Políticas Públicas Sociais (hoje materializadas em 
políticas focalizadas, em especial, em nível federal). Abordam-se, também, questões 
intrinsecamente afeitas à participação civil e à postura dos movimentos sociais, como 
mecanismos institucionais que garantam princípios fundantes de liberdade e implementadores 
dos direitos sociais constitucionais. Apresenta-se, por fim, em termos de análise nacional, o 
mapeamento da pobreza, desigualdade e exclusão (2003), elaborado a partir de conceitos mais 
abrangentes de pesquisa, mostrando limitações, vantagens e benefícios em termos de um 
alcance mais fidedigno das verdadeiras necessidades sociais.  
 
 
Palavras Chaves: pobreza, exclusão, desigualdade, neoliberalismo, welfare state, políticas 
sociais, morador em situação de rua. 
 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

 

This dissertation analyzes the issue of social protection of the residents on the street (MSR) 
considering the possibility of social reintegration and recovery of citizenship of these 
individuals. Then see how the determinations social, economic, political and cultural, within 
the contemporary neo-liberal influence in the redefinition of their exclusion. These reflections 
made on social issues directly involve the idea of breaking what we call a cycle of isolation, 
lack of formalized production and accumulation of goods and labor. Seeks to deepen the 
changes in the pattern of coping with the state of poverty, inequality and exclusion, increased 
by studies on the actions the Federal Constitution of 1988 (social rights and public policies 
with universalist vision) and other laws under the Constitution, along with an even intense 
social action organizations (identified in this context, today, quite active early references on 
poverty in Brazil: a structured ideas of charity and mercy, especially the Catholic Church, in 
actions that lend themselves to a clear state Social Welfare) Social and Public Policy (now 
embodied in policies focused in particular on the federal level). It addresses also issues 
inherently accustomed to civic participation and the attitude of social movements, such as 
institutional mechanisms to ensure founding principles of freedom and implementing 
constitutional social rights. It appears, finally, in terms of national analysis, mapping of 
poverty, inequality and exclusion (2003), drawn from broader concepts of research, showing 
limitations, advantages and benefits in terms of range of the most reliable real needs social. 
 
 
Keywords: poverty, exclusion, inequality, neo-liberalism, welfare state, social policies, living 
on the streets. 
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INTRODUÇÃO 

 

A rotulação acaba se sobrepondo ao movimento que parece 
empurrar as pessoas, os pobres, os fracos, para “fora” da 
sociedade, para fora de suas melhores e mais justas e corretas 
relações sociais, privando-as dos direitos que dão sentido a essas 
relações. Quando, de fato, esse movimento as está empurrando para 
“dentro”, para a condição subalterna de reprodutores mecânicos 
do sistema econômico, reprodutores que não reivindiquem nem 
protestem em face de privações, injustiças, carências. (Martins, 
1997) i  

 

A presente dissertação buscará analisar a problemática dos moradores em situação 

de rua, tendo como pano de fundo a desigualdade e a pobreza que, consequentemente, levam 

à exclusão social do grupo analisado. Entendemos, aliás, ser esta a cadeia natural de 

desdobramentos: primeiro se desiguala, depois se empobrece e por fim se exclui. Uma vez 

preenchidas todas estas etapas formaliza-se aquilo a que chamaremos por ciclo de isolamento. 

Para que possamos entender todos os meandros destes estágios intermediários algumas 

questões merecerão maiores considerações prefaciais. Especificamente, encontram-se, dentre 

estas ponderações, duas a se destacar: (1) o caráter polissêmico do termo morador em 

situação de rua e suas diversas categorias doutrinariamente formalizadas; (2) a variabilidade 

dos dados obtidos nos diversos censos demográficos e pesquisas nacionais, em função de 

fatores como mobilidade geográfica e mobilidade econômica dos membros do grupo. 

 

Neste sentido, intentaremos, inicialmente, por meio de uma observação sistemática 

indireta, descobrir como se compõe o grupo populacional denominado moradores em 

situação de rua (MSR) procurando, basicamente, responder: quantos são os indivíduos que 

vivem nestas condições em nível nacional e municipal (SP), quais suas origens, suas 

categorias, suas características, apontando, por fim, quais as zonas de maior concentração 

destes moradores na cidade de São Paulo. Uma vez analisadas questões elementares do tipo: 

como e onde vivem, nos encorajaremos, agora mediante um método hipotético dedutivo, 

tentar entender o porquê de este grupo social viver nas ruas: se por opção ou por falta de 

condições. 

 

Ademais, balizaremos nossos estudos, desde o início, em constatações doutrinárias 

sobre o assunto, para em seguida introduzirmos transversalmente dados coletados em 

                                                 
i MARTINS, José de Souza. A exclusão social e a nova desigualdade, SP: Paulus, 1987, pág. 16. 
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pesquisas censitáriasii, já em meio a um método estatístico, tanto em nível nacional (não 

contabiliza menores) como nos limites do Município de São Paulo, no intuito de analisarmos 

e buscarmos entender a maneira como se relacionam entre si e quais as estratégias de vida 

que aplicam nas ruas para sobreviverem, ou seja, procuraremos estudar a sociabilidade do 

grupo. Desafortunadamente, cabe ponderarmos, desde já, que o tempo transcorrido desde a 

realização das pesquisas apontadas (ocorreram, respectivamente, em 2007 e 2009/10) até 

nossos dias, ainda, contempla um lapso demasiadamente curto de existência e, portanto, 

poucas respostas acerca das medidas efetivamente implementadas e que poderiam ser 

consideradas positivas dentro do atual contexto social aguardam certo amadurecimento. 

 

Ademais, como a rua pode não ser a única alternativa de vida para esta população, 

pois alguns indivíduos, como veremos nesta dissertação, possuem trabalho 

esporádico/informal e, eventualmente, conseguem pagar por alguma forma de abrigamento 

temporário (cortiços/malocas), como também existem aqueles que alternam entre o amparo 

com familiares e a vivência nas ruas, interessa-nos saber quais seriam os possíveis motivos 

desta segregação (financeiros, laborais, psíquicos ou outros) que fazem com que os moradores 

das ruas nelas se mantenham ou a elas retornem. Não perderemos de vista em nenhum 

momento o fato de que dentre os inúmeros motivadores da exclusão, as condições econômicas 

serão sempre aquelas geradoras de maior influência na permanência nas ruas, inclusive, 

editando regras quanto à sobrevivência destas pessoas e, portanto, o estudo de fenômenos que 

se combinam a fatores econômicos como mendicância, marginalização, desterritorialização, 

desfiliação, também merecerá destaque especial para o entendimento do atual sistema de 

proteção dos MSR. Logicamente, portanto, o fator financeiro não será aqui tomado com 

exclusividade, serão considerados inúmeros outros fatores des/agregadores da população, sob 

pena, de se assim o fizéssemos, reduzirmos a amplitude desta análise científica. 

 

No capítulo primeiro procuraremos delinear o arcabouço do sistema de proteção 

social dos MSR, quais os problemas que enfrentam e se mesmo assim, podem ser 

considerados sujeitos de direito, segundo o Direito brasileiro. Indagaremos, ainda, acerca de 

características outras e indicadores de efetivação da cidadania social fundamentando-nos em 

                                                 
ii O próximo Censo Nacional da população brasileira, que ocorrerá no final do ano de 2012 e será 
realizado pelo IBGE, contabilizará, ao contrário dos demais ocorridos até hoje, os moradores em 
situação de rua, presidiários, crianças que vivem em orfanatos, pessoas internadas em hospícios, asilos 
e instituições do gênero, tudo com auxilio da Pastoral Nacional de Rua (PNR) ligada à CNBB. 
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pesquisas censitárias realizadas em nível federal e municipal (SP) ocorridas, respectivamente, 

em 2.007/08 e 2.009/10. 

 

Através do método de interpretação funcionalista, que leva em consideração ser a 

sociedade formada por partes componentes diferenciadas, inter-relacionadas e 

interdependentes, satisfazendo cada uma das funções da vida social e que as partes são mais 

bem entendidas compreendendo-se as funções que desempenham no todo, estudaremos a 

exclusão do ponto de vista do povo da rua, sob o olhar diferenciador da sociedade brasileira 

(a parte dentro do todo), no sentido de tentar demonstrar que a sociedade brasileira moderna 

ainda produz modos de vida antagônicos entre os MSR e o restante da população, 

classificando-os, aleatória e discriminatoriamente, por pedintes, indigentes, mendigos, 

desabrigados, etc., o que nos ensinamentos de Oliveira Vianna (1987) vem se formalizando 

desde o período colonial pátrio como uma sensação de desconfiança entre as formações 

sociais bastante diferenciadas da população, uma camada da sociedade branca e superior e 

outra das classes “mestiças” inferiores (ralé absorvente, ociosos e inúteis) remetendo à 

existência de dois mundos em uma forma de “equilíbrio instável” - o mundo formal e o 

mundo real. Segundo este autor: 

 

O mestiço, na sociedade colonial, é um desclassificado permanente. O branco superior, da 
alta classe, o repele. Como, por seu turno, ele foge das classes inferiores, a sua situação 
social é indefinida. Ele vive continuamente numa sorte de equilíbrio instável, sob pressão 
constante de forças contraditórias. Daí a sua psicologia estranha e paradoxal. Essa 
humilhação social, a que o meio o submete, fere-o. Debaixo dessa ofensa constante, a sua 
irritabilidade se aviva, a sua sensibilidade se apura; crescem-lhe por igual a prevenção, a 
desconfiança, a animosidade, o rancor. Fica, a princípio, irritável, melindroso, suscetível. 
Torna-se, depois, arrogante, atrevido, insolente. Acaba agressivo, sarcástico, turbulento, 
rebelde.iii  
 

 

No capítulo segundo buscaremos investigar o peso da Constituição Federal de 1.988 

sob o universo dos MSR, ou seja, como a visão universalista do texto constitucional tem 

formalizado a proteção (por meio dos direitos sociais elencados, da igualdade e dignidade da 

pessoa humana) destes indivíduos. Igualdade, aliás, que segundo DaMatta (1997) ainda ocorre 

fundada em contrastes que se irradiam pela sociedade e alteram a organização social. Assim 

pontua: esta igualdade atualmente ainda assume um papel negativo na sociedade brasileira, 

                                                 
iii  VIANNA, Francisco José de Oliveira. Populações meridionais no Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 
1987, pág. 70. 
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o que se reflete na desvalorização da idéia de cidadania e na valorização da deslealdade nas 

relações competitivas, o que torna a rua um lugar especialmente perigoso.iv  

 

Neste sentido, tentaremos responder aos seguintes questionamentos: estes indivíduos 

têm seus direitos assegurados? Por quê? Estariam eles diante de uma Constituição simbólica 

e normas programáticas, que nada lhes oferece em termos de eficácia de direitos? 

Poderíamos dizer que a instrumentalização do Direito contemporâneo tornou possível e 

eficaz com suas diretrizes a proteção dos MSR em termos de uma igualdade material? Estes 

os marcos mais relevantes em termos de exame constitucional do tema. Além deles, 

procuraremos demonstrar que a legislação infraconstitucional afeita ao tema, hoje existente, 

somente conseguirá obter resultados efetivos quando amalgamadas com políticas públicas 

capazes de detectar as fontes da pobreza e combatê-las, auxiliando, inclusive, na correção de 

estruturas de Assistência Social implantadas pelos Poderes Públicos. 

 

No capitulo terceiro buscaremos trabalhar com duas linhas de argumentação em 

termos de resgate da cidadania dos MSR: primeiro investigaremos até que ponto as Políticas 

Públicas hoje existentes poderiam influenciar na detecção da pobreza e auxiliar na 

composição/correção de estruturas já implantadas pelos Poderes Públicos, almejando 

sobrevivência digna destes vitimizadosv (políticas focalizadas ou políticas universalizantes?) 

e, segundo, como a Sociedade Civil e os Movimentos Sociais têm auxiliado em termos de 

efetivação de direitos do grupo analisado. Neste ponto de ruptura da exclusividade do Estado 

percebemos que através das novas posturas e ações dos movimentos organizados de pessoas 

em situação de rua, o termo “povo em situação de rua” vem passando por uma revalorização 

e ressignificação positivavi, dentro da idéia de lhes fornecer destaque social. Analisaremos, 

ainda, e por fim, como vem atuando o atual Governo Federal (gestão do Partido dos 

Trabalhadores – 2010) em termos de sua política nacional de inclusão social no que diz 

respeito aos MSR. 

 

                                                 
iv DAMATTA, Roberto. A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1997 apud BÔAS MENDES, Mariana Vilas. Os moradores de rua e suas trajetórias. 
Dissertação de Mestrado. UFMG. Departamento de sociologia e antropologia. Belo Horizonte, 2007, 
pág. 07. 
v Nomenclatura utilizada por SPOSATI, Aldaíza de Oliveira em toda sua obra Vida urbana e gestão 
da pobreza, São Paulo: Cortez, 1988. 
vi BRASIL. Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua. Gov. Federal, 
maio/08, pág. 08. Acesso em 03/11/11 em [http://www.rederua.org.br/pub/polnac_inclsoc.pdf]. 
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No capitulo quarto demonstraremos que o Estado brasileiro ainda possui muitas 

dificuldades em termos de combate à exclusão social. Tal qual um país que se utiliza de 

elementos, por vezes, contraditórios (duas agendas de reforma do Estado com 

fundamentações conflitantes: uma agenda comprometida com o Estado de Bem-Estar Social 

versus uma agenda comprometida com trejeitos de Estado Neoliberal, convivendo 

simultaneamente), uma Constituição com texto acentuadamente programático em termos de 

direitos sociais e uma participação civil, que embora crescente, ainda se encontra 

despreparada para funcionar como instrumento de inclusão democrática, tentaremos 

demonstrar que a contenção da pobreza, o enfrentamento da exclusão e o alcance da 

propalada justiça social, pontuada pelo artigo 170 da Lei Maior, faz com que o Brasil ainda 

padeça de uma acentuada fragilidade em termos de sistema de proteção social, necessitando, 

portanto, de uma série de mudanças para que os governos possam enfrentar os problemas e 

auxiliar no resgate da cidadania e reinserção dos MSR num contexto social digno. 

 

Derradeiramente, gostaríamos de ponderar que o enfoque no tema da população em 

situação de rua não foi aleatório, ele se deveu em primeiro lugar pela enorme concentração de 

pessoas nestas condições que se deslocam pelo centro da cidade de São Paulo e seus 

arrabaldes, cujos sofrimentos nos angustiam. Outra razão, talvez determinante, para a escolha 

do tema seja o fato de pertencermos a uma Instituição coordenada pela advogada e professora  

Mariângela Campos Machado, nominada Diretriz – Estudos Humanitários S/S Ltda.vii, que 

atende estes moradores mediante auxílio alimentar, médico, jurídico e social. Desde que 

iniciamos os estudos nesta Instituição pudemos acompanhar a trajetória de alguns deles, 

embora para fins desta dissertação não tenhamos realizado, especificamente, entrevistas 

diretas com estes indivíduos, ou baseado nossos estudos em suas atitudes, porém, muito 

aprendemos nas conversas com estas pessoas do Núcleo e com aquelas que perambulam pelas 

ruas da cidade com as quais dialogamos, de modo que neste trabalho tentaremos perpassar 

suas preocupações e sonhos em termos de retomada de uma nova vida, por ora 

desperdiçada.viii

                                                 
vii O  NÚCLEO DE ESTUDOS DA FILOSOFIA DIRETRIZ, criado em 1991 em São Paulo por 
Mariângela Campos Machado é legalmente administrado pela entidade particular DIRETRIZ - 
ESTUDOS   HUMANITÁRIOS S/S LTDA, CNPJ 08.684.788/0001-04, com sede em São Paulo, SP,  
na Rua Afonso Celso, 266, Vila Mariana, CEP 04119-001, e  abrange atualmente: Escola de Ética, 
Escola de Fraternidade, Curso Preparatório e Trabalhos de Assistência Fraterna aos Desamparados. 
viii  Termo utilizado por BAUMAN, Zygmunt. Vidas Desperdiçadas. Trad. Carlos Alberto Medeiros. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2005. 
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CAPITULO I  
FISIONOMIA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MORADO RES EM 
SITUAÇÃO DE RUA: CRISE DO ESTADO DE BEM-ESTAR BRASI LEIRO  
 

Antes de enfrentarmos detalhadamente o tema “povo da rua” algumas considerações 

básicas merecem ser formalizadas. Dentre elas, firmarmos a idéia de que a principal 

característica do espaço amostral estudado concentra-se hoje num segmento social que se 

encontra numa situação limite de exclusão pela pobreza. E daí que o fenômeno destaca-se 

como uma expressão radical da questão social, intrinsecamente ligado à falta de assistência, 

inclusive financeira, pelo Estado. Segundo o sociólogo francês Robert Castel, esta questão 

social de exclusão configura-se como uma dificuldade central a partir da qual toda a 

sociedade se interroga sobre a sua coesão e as suas fraturas.1 A par de central, esta exclusão, 

conforme veremos, confinará todas as demais formas de espoliação humana.  

 

Ainda; não há como se confrontar dados estatísticos, indicadores sociais e 

desigualdades em todas as esferas: econômica, política, cultural, sem que se conciliem as 

realidades distintas de cada país, principalmente quando influenciadas pelas transformações 

advindas do intenso processo de globalização. De qualquer maneira, uma coisa é certa, a 

existência de pessoas em situação de rua não é um fenômeno típico ou restrito ao Brasil. Além 

disto, as sociedades capitalistas modernas intensificaram a produção da miséria, 

superpopulação e exclusão, mas não podem ser consideradas as únicas desencadeadoras do 

fenômeno da profissionalização2 da situação de rua. 

 

Segundo Simões Junior3 (1992) esta condição de sobrantes não é recente.  Desde a 

Antiguidade já eram registrados grupos habitando as ruas e vivendo quase que 

exclusivamente da mendicância. E mais, apesar das diversas conotações que adquiriu na 

história das civilizações o fenômeno de vivência nas ruas sempre esteve intimamente atrelado 

à formação, por vezes desordenada, do espaço urbano. 

 

                                                 
1 CASTEL, Robert apud BELFIORE-WANDERLEY, BOGHUS, YAZBEK. Desigualdade e a 
questão social. São Paulo: Educ, 2010, pág. 12. 
2 MOTTA COSTA, Ana Paula. População em situação de rua: contextualização e caracterização. 
Revista Virtual Textos e Contextos, nº 04, ano IV, dez. 2005, pág. 05.  
3 SIMOES JUNIOR, Jose Geraldo. Moradores de rua. São Paulo: Revista Polis, nº 07, 1992, pág. 
19/20. 
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Atualmente, estes espaços urbanos vêm sofrendo uma reestruturação caótica e 

acentuada, conforme Kowarick (1993) nos aponta4.  O jornal “O Estado de são Paulo” de 26 

de abril de 1.998 já tratava do assunto sob o título – arquitetura anti-mendigos. Segundo esta 

reportagem, estruturava-se por tubos camuflados que despejavam de tempos em tempos sobre 

as calçadas uma vazão de água para afastar os mendigos, ferragens pontiagudas colocadas de 

forma a cercar espaços desocupados de prédios e marquises, ou ainda, pisos irregulares, 

superfícies inclinadas e luzes que se acendiam automaticamente com a presença destes 

indivíduos. 

 

Portanto, um trabalho sério e que queira entender a rejeição destes estigmatizados, sua 

vulnerabilização e sua precarização dentro do processo de exclusão social não pode se afastar 

do principal componente constituinte da questão em épocas de globalidade: o fenômeno da 

pobreza. Retomaremos, a todo o tempo, que neste estudo o termo pobreza não será 

relacionado única e exclusivamente à ótica da questão econômica, que trata, por exemplo, da 

implementação de políticas redistributivas, sob pena de enfrentarmos parcialmente o 

problema dos moradores das ruas. 

 

Uma receita efetiva para o combate da desigualdade brasileira, especificamente no que 

tange à exclusão do povo da rua, deverá, obrigatoriamente, combinar políticas sociais, 

aceleração do processo de educação, acesso a crédito, parcerias entre o Poder Público e 

entidades privadas, dentre muitas outra políticas de inclusão, que suplantem os corriqueiros 

fatores estruturais de deformação social de (1) ausência de moradia5 e (2) inexistência de 

trabalho, ainda enfrentando, com os mesmos objetivos finalísticos, os fatores biográficos 

(história de vida de cada cidadão), rupturas familiares, doenças mentais, consumo de álcool e 

drogas, dentre inúmeros outros fatores consideráveis, sob pena de em se mantendo o foco 

apenas nos dois critérios geralmente destacados não serem combatidos os verdadeiros fatores 

da exclusão. 

                                                 
4  KOWARICK, Lúcio. A espoliação urbana. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993, pág. 34.  
5 Segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, através de seu Departamento de 
Indústria da Construção o Brasil possuía em 2010 um déficit de 23 milhões de moradias para seus 
habitantes. Para sanar esta deficiência seria necessário 3 trilhões de reais, sem se considerar os 
problemas urbanísticos que deveriam ser contornados. Ainda, segundo o jornal Folha de São Paulo de 
dezembro de 2010, o Estado de SP possui mais imóveis vazios que famílias sem moradias. Isto se dá, 
em especial, pela falta de uma política de habitação específica. Não há a implantação da Locação 
Social ou a existência de Programas habitacionais específicos para os moradores das ruas. O 
Município de SP conta apenas com o OCUPACENTRO.  Fonte: FIESP.   
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1.1. A formação do sistema de proteção social e sua trajetória no Estado 

brasileiro 

 

Há de se destacar, inicialmente, dois períodos bem distintos em termos de atenção à 

pobreza, desigualdade e exclusão. Um primeiro, despreocupado com a efetiva proteção social 

do indivíduo e que tinha por diretriz a culpabilização das pessoas pela situação em que se 

encontravam, ou seja, preocupava-se em demonstrar que ser pobre era algo vergonhoso e 

inerente à falta de competência do próprio indivíduo em livrar-se daquelas condições 

(desafortunadamente se combatia o pobre e não a pobreza). Esta fase inicial corporifica-se por 

volta dos anos 1.600 na Europa, especificamente na Inglaterra, manifestando-se através de 

uma série de diplomas, não exatamente protetivos dos hipossuficientes, mas que compunham 

um conjunto de documentos oficiais acerca do fenômeno da pobreza, ao qual se convencionou 

chamar de Leis dos Pobres, ou Poor Laws. O segundo período, num tempo adiante, por volta 

do ano 1.850, inicia uma nova fase de aperfeiçoamento do sistema de proteção dos 

necessitados e que viria, a partir do início do século XX, delinear os primeiros programas de 

seguros sociais envolvendo as classes trabalhadoras (já por volta do ano de 1915).  

 

Efetivamente, no início dos novecentos, ainda, não se vislumbravam características 

que representassem um verdadeiro Estado de Bem-estar Social. Somente com a 

transformação do próprio Estado, a partir de suas estruturas, funções e legitimidade, o que 

ocorreria a partir do final da Segunda Guerra Mundial (1945), momento em que a Europa 

vivia a expansão do capitalismo, decorrente das idéias trazidas pela Revolução industrial e 

conseqüente emergência das democracias de massa, é que surgiria a verdadeira idéia de 

Welfare State.6 Para esta mudança, muito contribuíram dois fatores inter-relacionados: a 

industrialização e a decorrente divisão social do trabalho, vez que passaram a ampliar de 

forma acentuada os antigos (e restritos) programas sociais, a ponto de transformarem o 

anterior sistema de trocas da organização familiar, em um sistema de bem-estar com 

conotação bastante diferenciada em termos institucionais e normativos. 

 

                                                 
6 Historicamente, dois conjuntos de eventos viabilizaram em uma fase pré Welfare State sua vindoura 
implementação: (1) a introdução do seguro social na Alemanha de Otto Von Bismarck (1880), (2) a 
desfocalização das políticas sociais na pobreza extrema e na incapacidade individual e social para o 
trabalho (1914). A partir dos anos 50 outro evento passou a ser considerado o umbral socioeconômico 
do modelo: o gasto público, cuja aplicação na área social, passou de 3% para 20% do produto nacional 
bruto dos países capitalistas industrializados europeus daqueles anos. Nota do próprio Autor. 
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Portanto, o apogeu do Welfare State, que segundo a doutrina especializada, ocorre 

entre os anos 1.945 e 1.975, fez com que o Estado capitalista, neste período, passasse a 

exercer um decisivo papel regulador da economia e da sociedade, constituindo-se, pois, fonte 

de previsão/provisão e financiamento do bem-estar social. Sistema de bem-estar este, 

lastreado por duas doutrinas fundamentadoras: a primeira desenvolvida por John Maynard 

Keynes, conhecida por keynesiana, pregava desde os anos 30 a intervenção do Estado na 

economia para assegurar altos níveis de consumo e de emprego e a segunda de William Henry 

Beveridge, conhecida por beveridgiana, mais preocupada com o sistema de seguridade social, 

que deveria ser amplificado em relação àquele implantado por Bismarck (anteriormente 

apontado em nota de rodapé 6) e que contemplasse além do seguro social (de natureza 

contributiva) outros serviços sociais afins (de natureza distributiva). 

 

No Brasil, em similitude ao que vinha ocorrendo na Europa, as mudanças foram 

ocorrendo, porém moldadas sob as características de colonização do povo tupiniquim. Desde 

a época colonial o Brasil sempre foi um país marcado por desigualdades e por uma cultura do 

privilégio (jeito brasileiro) e do favor (como caridade e com interesses) sobrepondo-se à 

consciência dos direitos. Segundo Diniz e Boschi (1996) a própria formação do Estado 

brasileiro foi um processo de mudança gradual, em que elites emergentes e tradicionais 

coexistiriam através de um processo de acomodação, onde se observa a permanência das 

estruturas antigas, delineando-se um processo em que ocorre a colocação de novos rótulos 

em velhas garrafas7. 

 

Seguindo esta mesma representação simbólica e conseqüente vagar no enfrentamento 

das desigualdades brasileiras, a industrialização e urbanização nacional dos anos 30 

(implantação do modelo Nacional Desenvolvimentista) geraram o surgimento característico 

daquilo que ficou marcado pelo nome de pobreza urbana nacional, acompanhada de doenças 

e epidemias locais e formas protetivas fincadas sobre diretrizes da filantropia de base 

religiosa e de auxílio mútuo. Deméritos à parte, este processo de industrialização, que 

despontou bastante destoado daqueles de outros países, incentivaria o surgimento da uma 

nova relação Estado e sociedade civil (ainda que houvesse uma participação bastante restrita e 

                                                 
7 DINIZ, Eli e BOSCHI, Renato. Estado e Sociedade no Brasil: uma revisão crítica in Revista 
Brasileira de Informações Bibliográficas em Ciências Sociais – 1. O que deve se ler em Ciências 
Sociais no Brasil. São Paulo, Cortez – ANPOCS, 1996, pág. 13. 
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em grande parte sob a tutela estatal - idéia de paternalismo8), cuja intenção, ainda que 

incubada inconscientemente nos cidadãos, já objetivava afrontar e combater o corporativismo 

e o clientelismo dos governos da época. 

 

De qualquer forma, guardadas as características peculiares de um e de outro (Estado 

de bem-estar brasileiro e europeu) o Welfare brasileiro no enfrentamento das questões sociais 

também protegeu o cidadão ao manifestar-se pela desfocalização dos problemas individuais 

para as atividades ligadas ao trabalho, busca do pleno emprego, segurança de renda 

(estabilidade de contratação e demissão) o que se traduziu em efetivos ganhos aos 

trabalhadores nacionais numa luta contra a dominação pelo capital. Aliás, neste sentido, Offe 

(s.d.) indica que o desenvolvimento do Welfare brasileiro não foi preponderantemente 

produzido pela “tração” de uma vontade política consciente, mas ao contrário, por 

“pressões” de várias ordens dentre as quais os conflitos de classes.9 De qualquer forma, seja 

no Brasil ou na Europa, a trajetória destes conflitos de classes fez com que os mecanismos de 

proteção social reduzissem o foco antes centrado sobre o indivíduo, incapacitado socialmente 

de sair da pobreza e passasse a analisá-la sob a questão do trabalho, fazendo surgir, 

consequentemente, outras diversas conquistas no campo dos direitos sociais. 

 

A partir de meados da década de setenta uma série de descompassados atos do Welfare 

State levaram ao declínio de sua capacidade de gerir racionalmente o funcionamento global 

do sistema econômico, que não mais suportava ser cunhado sob uma orientação finalística de 

promoção do bem-estar social. A partir de então, forças políticas e ideológicas contrárias ao 

Estado de bem-estar, somadas ao choque do petróleo, à instabilidade financeira e à crise 

financeira da época, que despontavam pelo mundo, fazem surgir uma nova ordem 

influenciadora das políticas de proteção social a que se denominou Nova Direita. Segundo 

Pereira (1998) foi justamente o padrão de bem-estar, de estilo keynesiano/beveridgiano, 

                                                 
8 A idéia de paternalismo atuava em todas as frentes sociais possíveis. Sobre a sociedade civil, incapaz 
de se organizar, legitimava-se a autoridade estatal como forma de controle e tutela dos grupos sociais. 
Sobre a organização sindical: fortemente controlada pelo Estado e que se tornava base de políticas de 
proteção social corporativas, gerando-se a cidadania regulada, tendo em vista que os direitos 
trabalhistas e sociais eram reconhecidos apenas a uma parcela muito restrita dos trabalhadores formais. 
9 OFFE, Claus. Capitalismo avançado e o Welfare State apud PEREIRA, Potyara A. P. A questão 
social e as transformações das políticas sociais: respostas do Estado e da sociedade civil. Congresso 
Brasileiro de Assistentes Sociais, palestra proferida em Goiânia jul. de 98. Acessado em 21/04/12 no 
endereço eletrônico [seer.bce.unb.br/index.php/SER_Social/article/download/234/380] cit. a pág. 123. 
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baseado no modelo de produção fordista10, isto é, de larga escala, não flexível e regulado por 

Estados nacionais soberanamente circunscritos, que entrou em declínio a partir dos anos 

1.970.11  

 

Especialistas no assunto apontaram dois fatores preponderantes para o início da crise 

do Welfare: (1) a ocorrência de mudanças estruturais (avanço tecnológico e desemprego 

elevado) e econômicas (contrárias à lógica do padrão de acumulação keynesiano) na 

sociedade e (2) o surgimento de novas forças ideológicas (e políticas) composta por membros 

que se fundamentavam nas formulações do neoliberalismo (o antigo liberalismo rebatizado) 

do austríaco Friedrich Von Hayek. 

 

A partir destes anos as políticas e práticas neoliberais passaram a estimular a 

desregulação do mercado, a reorientação dos gastos públicos, a redução do Estado a 

dimensões mínimas, tudo como forma de desmantelamento do bem-estar social. O avanço 

tecnológico da modernidade, em paralelo ao processo de globalização (à época ainda se 

utilizava o termo mundialização, segundo Santos12 (2010)) que emergia (e acentuava o 

processo de acumulação capitalista desproporcional) transmutava as estruturas de força de 

trabalho (que no período de Welfare State atuavam próximas do pleno emprego) dentro de 

uma tentativa de adequação da social-democracia por meio de políticas monetárias, 

econômicas e fiscais. 

 

O mercado passando a direcionar as ações do Estado (visão mercadocêntrica para 

Kerstenetzky13) impõe exigências de redução de custos salariais, aumento da produtividade e 

flexibilidade nas relações de trabalho, além de fixar novas regras de rentabilidade que 

viabilizassem o acesso dos novos investidores rumo aos mercados de títulos. A finaceirização 

da riqueza (fuga do capital do setor de desenvolvimento produtivo para a esfera financeira, 

agindo de forma especulativa) abre novas perspectivas para que as famílias mais ricas, que 

                                                 
10 No fordismo o trabalhador era parte de um todo orgânico formando um genuíno trabalhador 
coletivo, onde cada um era importante para o sistema funcionar (dependia-se de cada um). 
11 PEREIRA, Potyara A. P. A questão social e as transformações das políticas sociais: respostas do 
Estado e da sociedade civil. Congresso Brasileiro de Assistentes Sociais, palestra proferida. Goiânia 
jul. de 1998. Acesso em 21/4/12 in [seer.bce.unb.br/index.php/SER_Social/article/download/234/380]. 
Citação a pág. 125. 
12 SANTOS, Milton. Por uma outra globalização. Rio de Janeiro: Record, 2010. 
13 KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas sociais: focalização ou universalização? Revista de 
Economia Política vol. 26, nº 04, (104), pág. 564/574, 2006. Citação a pág. 566. 
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passam a ter um maior acúmulo patrimonial, decorrente, em especial, da flexibilização dos 

lucros (principalmente através de juros, seguros e fundos de pensão) saiam de seus refúgios 

tradicionais e se arrisquem economicamente, ensejando, consequentemente, consumo 

desordenado, incremento de políticas liberalizantes, ajustes fiscais e cortes nos gastos sociais 

por parte dos governos. 

 

Esta disseminação neoliberal pelo mundo, a partir de 1.975, incluído o Brasil, 

exaltando o poder de comprar, faz com que Bauman (1999) proponha a caracterização da 

sociedade daquela época como uma sociedade de consumo: a maneira como a sociedade 

atual molda seus membros é ditada primeiro e acima de tudo pelo dever de desempenhar o 

papel de consumidor14, ao passo que Castel (1997) comparava e incluía uma parte dos 

membros desta mesma sociedade, após atingidos pela globalização do fenômeno neoliberal, o 

mesmo viver atinente ao povo das ruas, qual seja, a desfiliação15 (ruptura das redes sociais e 

dos vínculos); tendo em vista que o fenômeno passou a produzir, modernamente, 

vulnerabilidades sociais acopladas à perda do lugar de um indivíduo para uma parcela da 

sociedade, alocando-o numa área de precariedade de condições de reprodução social. A partir 

daí teria se formalizado de um lado os livres consumidores que se integram (cidadãos 

comuns) e de outro os consumidores frustrados que são obrigados a se fixar em difíceis 

condições de sobrevivência, sem qualquer integração (excluídos). 

 

Bauman16 (1999), inclusive, retomando o raciocínio de Castel, denominaria estes 

cidadãos comuns de turistas (indivíduos que podem usufruir dessa possibilidade de escolher o 

que consumir e que conquistaram o privilégio da mobilidade espacial no mundo 

contemporâneo), enquanto os excluídos são chamados de vagabundos (indivíduos que não 

podem optar). Os primeiros seriam sempre bem recebidos num mundo globalizado, ao passo 

que os outros, que não podem ser consumidores, freqüentemente serão expulsos e mal 

recebidos pela sociedade (na realidade neoliberal os sonhos destes excluídos resumem-se à 

oportunidade de obtenção de um trabalho qualquer, mesmo que sejam tarefas humilhantes 

para os turistas). Neste contexto baumamniano da pós-modernidade, a exclusão advinda do 

                                                 
14 BAUMAN, Zygmunt. Globalização: As consequências humanas. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999, 
pág. 88. 
15 CASTEL, Robert. As armadilhas da exclusão apud BELFIORE-WANDERLEY, BOGHUS, 
YAZBEK. Desigualdade e a questão social. São Paulo: Educ, 2010, pág. 15. 
16 BAUMAN, Zygmunt. O mal-estar da pós-modernidade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1998, pág. 
112/118. 
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neoliberalismo tenderia a aumentar cada dia mais em face das novas exigências e 

qualificações para o mundo do trabalho, o que passaria a gerar uma subclasse de indivíduos, 

na medida em que estes não mais conseguissem se vincular às estruturas de informação e 

comunicação, seja como produtores, consumidores ou até mesmo usuários. 

 

Esta reorganização global da economia e do mundo do trabalho, ao lado das crises 

econômicas mundiais, crises inflacionárias e abertura financeira provocaram, aliás, também 

de forma diferenciada, reflexos neoliberais nos Estados latino-americanos e em especial no 

Brasil. Características que demonstraram a aparição da faceta neoliberal no país puderam ser 

observadas ainda no governo de Fernando Collor de Melo (1990) representadas através de um 

forte refluxo nas políticas formuladas pela Constituição de 1.988. Dentro deste processo de 

reforma do Estado brasileiro, pós Constituição, duas foram as agendas no sentido de 

elaboração de políticas sociais e de proteção social. Ambas pautadas na reformulação do 

Estado centralizado, que pendia entre a legitimidade social-democrática e a credibilidade face 

ao mercado internacional. Atendendo à pressão da globalização acreditamos ter sido esta 

segunda característica, ligada às fórmulas e métodos do mercado externo, a que tenha 

influenciado mais acentuadamente a qualidade das políticas públicas da época, tendo-se em 

conta, é claro, que as idéias de um Estado provedor de bem-estar social, ainda que em menor 

incidência, jamais deixaram o horizonte governamental.  

 

A primeira agenda foi decorrente do movimento de redemocratização (1988/89) que, 

preocupado com a participação popular, a descentralização e a garantia de direitos, defendeu 

um modelo de Estado com aspirações de Welfare State, cujas diretrizes universalistas foram 

consolidadas na Constituição Federal de 1.988. A segunda agenda de reformas teve sua 

implementação mais concentrada entre os anos de 1.994 e 2.002, durante os dois mandatos do 

Presidente Fernando Henrique Cardoso, que influenciado pela internacionalização e 

liberalização dos mercados buscaria formatar um modelo brasileiro internacionalmente 

influenciado por uma visão mista de enfrentamento: uma delas submetia a proteção social ao 

modelo de Welfare e a outra pautada no modelo de industrialização estratégica e fundada no 

processo de privatização de empresas do Estado, que agia dentro de uma visão neoliberal. A 

junção de ambas as visões deste segundo modelo, mas que priorizaram abertamente  
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políticas neoliberais17, resultaram em reformas do Estado marcadas pelo gerencialismo (new 

public management), introdução de princípios de mercado na Administração Pública (como a 

busca por maior eficiência), redução do tamanho do Estado (downsizing), privatizações e 

ajustes fiscais, tudo como soluções para o enfrentamento do projeto da modernidade global. 

 

As mudanças democráticas trazidas com a promulgação da Constituição de 1.988, 

incrementadas por um vigoroso movimento de participação popular, ainda na fase da 

Assembléia Constituinte, propiciaram o surgimento de uma nova sociedade civil democrática 

(que passou a articular movimentos populares e associações profissionais) cujas 

reivindicações converter-se-ão, posteriormente, em propostas de políticas públicas 

garantidoras da universalização de direitos sociais como jamais houvera na sociedade 

brasileira. Neste sentido, a Constituição que anteriormente era tomada apenas como um mero 

documento político (folha de papel) passou a contemplar, pelo menos em tese, normas 

capazes de travar uma batalha pela melhoria das condições sociais, isto porque, lastreada no 

refinamento de conceitos jurídicos e seus instrumentos viabilizadores, que num manejo mais 

adequado do Direito18, tenderia a garantir a concretização de valores da cidadania. 

 

Esta redemocratização, com a conquista de uma Constituição Cidadã, desenha uma 

nova relação entre os movimentos sociais (que atuam em função da institucionalidade da 

democracia e ocupam lugar nas discussões sociais) e o Estado, demonstrando ter havido o que 

Habermas19 (1987) trata por dimensão prática da vida, ou seja, a partir daí teria se 

implementado o meio privilegiado de se promover as transformações sociais necessárias e 

colocar a sociedade de volta ao caminho da modernização. Ao contrário, com o 

neoliberalismo (como reconstrução da utopia liberal), centrado nas relações de mercado e de 

                                                 
17 Segundo FLEURY, Sônia. Seguridade e Assistência Social. Brasília, Inesc, 2003, pág. 137: a 
trajetória errática da política assistencial no Governo FHC fica evidente quando se observa o volume 
de atendimentos e de recursos alocados aos programas assistenciais do MPAS, muitos dos quais 
tiveram redução no atendimento durante o período, só voltando aos patamares de 1994 em 2001, 
acompanhados de oscilação e até mesmo redução de recursos para outros programas.   
18 Foram elaboradas emendas populares à Constituinte, articulando forças sociais que visavam à 
produção e execução de Políticas Públicas específicas aos excluídos, porém, desde aquele momento, 
haveria de se enfrentar o que Bucci chama de esterilização do Direito, como forma de se conseguir 
incrementar na organização das relações sociais a vontade coletiva da sociedade, expressa a partir daí 
numa forma de organização social paralela ao Estado. Maiores detalhes in Buscando um Conceito de 
Políticas Públicas para a Concretização dos Direitos Humanos in BUCCI, Maria Paula Dallari et al. 
Direitos humanos e políticas públicas. São Paulo, Cadernos Polis, 02, 2001. Citação a pág. 06.  
19 HABERMAS, Jürgen. Técnica e ciência como ideologia apud SALIN GONÇALVES, Maria 
Augusta. Teoria da ação comunicativa de Habermas: possibilidades de uma ação educativa de cunho 
interdisciplinar na escola. Revista Educação e Sociedade, ano XX, nº 66, Abril/99, pág. 129/131. 
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produção, haveria uma tendência, segundo este mesmo Autor, de enquadramento do povo à 

idéia de revolução passiva (submissão da sociedade contemporânea ao mercado, limitando as 

transformações democráticas) indo, portanto, totalmente de encontro à tese de interação da 

sociedade como um todo, em que regras sociais se constituem a partir da convivência entre 

sujeitos, capazes de comunicação e ação numa interação simbolicamente mediada e 

orientada segundo normas de vigência obrigatória e expectativas recíprocas de 

comportamento. Barbosa Filho20 (1989), neste mesmo sentido, observa que infelizmente o 

neoliberalismo pareceu disciplinar a direção dos movimentos de transformação, relacionando 

este comportamento social a uma espécie de revolução passiva no sentido gramsciano, já que 

este fenômeno neoliberal pretendia limitar a amplitude das transformações da sociedade 

contemporânea de modo a adequá-las a uma base social no individualismo possessivo. 

 

Nesta afronta dos ditames constitucionais pela reforma neoliberal, ao mesmo tempo 

em que o excesso de normas constitucionais programáticas não saía do papel, aumentava-se a 

produção legislativa infraconstitucional sobre assuntos menos polemizados em termos sociais, 

o que passaria a ensejar, a contrario sensu, uma produção legislativa desordenada (às vezes 

contraditória) quanto ao número de matérias, atividades e forma dos assuntos que deveria 

regular, demonstrando uma disfuncionalidade crescente na regulação social do Estado, 

quebrando organicidade e rompendo com a unidade lógico-formal de todo o sistema jurídico a 

partir da Constituição. Ao lado desta inefetividade normativa e, consequentemente, política, 

administrativa, e operacional, as transformações da ordem econômica internacional, que 

passavam a agir sobre o orçamento nacional brasileiro, reajustando-o fortemente às exigências 

dos mecanismos externos, por exemplo, no (re)equacionamento do pagamento da dívida 

externa, configurariam o mapa daquilo, que em finais do Estado de bem-estar e início do 

Estado neoliberal, Faria (2004) viria a denominar de ingovernabilidade sistêmica. Neste 

sentido: a inflação legislativa, a juridificação, e o trilema regulatório são os desdobramentos 

especificamente jurídicos da ingovernabilidade sistêmica do Estado Keynesiano, 

intervencionista, regulador ou providenciário.21 

 

Especificamente, em termos de assistência social, como política pública de seguridade, 

a Constituição brasileira também se manifestou, determinando sua orientação por uma 

                                                 
20 BARBOSA FILHO, Rubem. Perestróika, neoliberais e pós-moderno: uma discussão sobre a 
modernidade. Revista Presença, nº 13, São Paulo, maio 1989, pág. 45. 
21 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004, pág. 122. 
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cidadania pelos direitos (em sua função típica dada pelo Estado), não mais fundada 

expressivamente nas idéias representadas por ações caritativas ou de favor (permitidas agora 

como funções atípicas pela sociedade civil). Neste sentido, ao mesmo tempo em que nela se 

formatam características de uma Constituição Social, com direção universalizadora na 

cobertura de determinadas necessidades de proteção, às quais a nova assistência social 

precisaria se moldar, há também insculpido em seu texto ditames de proteção econômica 

(faceta de Constituição Econômica) e com eles a assistência também necessita estabelecer 

conexão. Esta complexidade do texto constitucional e a produção normativa 

infraconstitucional abundante, complexa e específica, dentro da modernidade globalizada, ao 

mesmo tempo em que aceita o mercado como centro privilegiado de correção das falhas do 

capitalismo, afinando-se com as idéias neoliberais, precisa simultaneamente se adaptar aos 

delineamentos da corrente que busca mesclar proteção com desenvolvimento social (o que em 

nosso entender não tem conseguido) dificultando, sobremaneira, a construção de políticas 

públicas inclusivas. Esquematicamente, Faria22 (2004) nos demonstra algumas mudanças que 

vêm ocorrendo conjuntamente ao fenômeno da globalização no que diz respeito a este direito 

emergente dentro da relação Estado-nação e economia mundo: 

 

ESQUEMA 01 Evolução da regulação jurídica “era” Keynesiana/ “era” globalizada 

 

 
Fonte: FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004, pág. 
140. 

 
                                                 
22 Ibid. pág. 140. 
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Aliás, acrescentadas a estes fatores, as diferenças ideológicas presentes no texto 

constitucional (expertos apontam o fato de sua elaboração ter ocorrido sob a forma de grupos 

de interesses e lobistas, afastando-se de uma unidade aplicativa), com base em Habermas, 

poderíamos enxergar no debate atual brasileiro dois modelos normativos básicos de 

democracia: o modelo republicano e o modelo liberal amalgamados. O primeiro teria uma 

concepção do processo político, eminentemente, estratégica, ou seja, nele a democracia seria 

um mecanismo de agregação de interesses e de imposição de fins coletivos à sua execução 

político-estatal, processo em que o Estado e a sociedade são tomados como os dois pólos que 

cabe ao processo democrático mediar23 - próxima da visão político-normativa da 

Constituição de 88. O segundo, claramente calcado no modelo de mercado, ignora as 

estruturas específicas do processo político democrático, em que o fundamental está em uma 

valorização do espaço público e do parlamento capaz de atribuir força legitimadora do 

poder político ao próprio processo de discussão e de deliberação24 - mais próxima da visão 

econômico-normativa da Constituição de 88. Na verdade, acreditamos que a saída de 

Habermas, criando um terceiro modelo alternativo de democracia ao qual chamou de 

processualista, esclarece a estruturação brasileira em termos de Estado Democrático de 

Direito, tendo em vista que nesta terceira via: a teoria do discurso, que associa ao processo 

democrático conotações normativas mais fortes do que o modelo liberal, porém mais fracas 

do que o modelo republicano, toma elementos de ambos e os articula de uma forma nova e 

distinta25, e daí podermos incluir o terceiro elemento meio – social, dentro do processo 

político e econômico almejado pela Constituição. A partir desta constatação é que poderíamos 

falar no Brasil, inclusive, acerca da formação de um Estado Social Democrático de Direito. 

 

Em pleno século XXI, em termos de democracia e proteção social, o que se merece 

por em evidência diz respeito ao incremento massivo dos movimentos sociais, a ponto de já 

falarmos em redes de proteção dos excluídos26 (pontuando antecipadamente que a exclusão 

representa a última fase do ciclo de isolamento que trataremos no item 1.3.3) por meio da 

relação entre Estado e sociedade (por exemplo, o Fórum Nacional da Reforma Urbana – em 

                                                 
23 COELHO, Vera Schattan P. Participação e deliberação: teoria democrática e experiências 
institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo: Ed. 34, 2004, pág. 36. 
24 Ibid. pág. 36. 
25 Ibid. pag. 37. 
26 Atualmente, devido ao aumento da dinâmica social alguns estudiosos já apontam o fenômeno das 
inter-redes na solução dos problemas sociais, fortalecendo a esfera pública, promoção de direitos e 
propositura de políticas públicas. Para maiores detalhes vide MARQUES, Eduardo. Redes Sociais, 
segregação e pobreza. São Paulo: Ed. UNESP, Centro de Estudos da Metrópole, 2010. 
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defesa dos moradores das ruas). Castel (1994) ao tratar especificamente acerca das redes de 

sociabilidade e de solidariedade distinguiria dois locais para sua formação: a família e o meio 

social (aculturamento) denominando-as de rede de proteção aproximada. Segundo Galvani 

(2006): 

 

Nestas redes formam-se espaços e relações de proteção pessoal, social e econômica. A 
fragilização da família circunscreve uma zona de vulnerabilidade relacional. Suportes 
afetivos e econômicos cedem lugar a instabilidades relacionais e, freqüentemente, à solidão e 
à derrisão. A dimensão da cultura, enquanto constituição do sentimento de pertencimento, 
maneira de habitar um espaço e de partilhar dos valores, representa outro elemento decisivo 
na constituição da proteção aproximada.27  

 

Ao lado deste incremento protetivo gerado pela sociedade civil ocorre, porém, no ano 

de 2.008 um retrocesso nesta relação em termos de estabilidade socioeconômica advinda da 

crise financeira mundial, a qual se robustece a partir dos Estados Unidos e espalhando 

rapidamente seus estilhaços para Europa e Japão, em função dos desdobramentos da 

economia globalizada, tendendo a acentuar ainda mais a liberalização financeira e a falta de 

regulamentação do mercado implantadas pelo neoliberalismo. No Brasil, esta crise 

econômica passaria a incidir diretamente sobre o pagamento de juros da dívida pública, 

limitando ainda mais a expansão com despesas orçamentárias de políticas sociais. A solução 

encontrada pelo governo à época foi basicamente o reajuste fiscal e a utilização de fundos 

públicos (captação econômica do Estado com objetivo de investimento em necessidades 

essências) como forma de redistribuição de renda aos necessitados, o que levou a uma 

inversão da estrutura distributiva, vez que a população de menor rendimento (pobres e 

trabalhadores) passou a ser a maior prejudicada ao financiar, nos últimos tempos, o fundo 

público no Brasil.28 

 

Portanto, o neoliberalismo vivenciado mais intensamente a partir de 90 em conjunto 

com o fenômeno da globalização, acelerou por demasiado, o processo de regulação estatal, 

                                                 
27 CASTEL, R. Da indigência à exclusão, a desfiliação. Precariedade do trabalho e vulnerabilidade 
relacional apud GALVANI, Débora et al. Perfil dos freqüentadores da casa de convivência e centro de 
serviços Associação Minha Rua Minha Casa entre 2002 e 2003 – SCIELO, Rev. Ter. Ocup. Univ. São 
Paulo v. 17 nº 2, pág. 48/56. São Paulo maio/ago. 2006, Citação a pág. 55. 
28 Um estudo realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) nos 
anos 2002-2003, baseado em dados da Receita Federal e da Previdência Social, demonstrou que o 
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixa de arrecadar por ano R$ 2,4 bilhões aos cofres 
públicos, pelo fato de isentar as chamadas organizações filantrópicas de alguns tributos, como 
acontece, por exemplo, com a cota patronal de contribuição previdenciária, ou seja, ocorre nestes 
casos uma forma clara de privatização do fundo público - grifamos. 
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sob a alegação de necessidade de modernização administrativa da gestão pública. Sob este 

olhar entendemos, pois, dentro da proposta habermasiana atinente à política, democracia e 

dimensão prática da vida, bem como à ação ativa dos sujeitos sociais nas suas relações com o 

Estado e as coisas, que a atual proteção direcionada aos direitos dos moradores em situação de 

rua vem tomando uma trajetória errática. Isto porque, a área assistencial constitucional 

universalista vem sendo substituída pelo atendimento quase que exclusivamente focalizado, 

por meio de concessão de benefícios e recursos financeiros (através de programas de Bolsas) 

por vezes operados, inclusive, por organizações da sociedade civil que não o Estado. Surge, 

portanto, um paralelismo no âmbito da gestão de políticas sociais, dispersando ações e 

gerando indefinições de alvos de atuação em face das duplicidades. Ademais, as atuais ações 

governamentais (em especial as do Governo Federal) vêm agindo de maneira restritiva e não 

provedora de sustentabilidade, pois buscam escolher prioridades no processo de gestão sobre 

o que chamam de bolsões de pobreza – somente sobre os mais necessitados, com ações 

basicamente distributivas e redistributivas.29 

 

Aliás, esta idéia de rotular o pobre como aquele que se encontra dentro destes bolsões 

muitas vezes faz com que se perca substância em termos qualitativos de apreciação real da 

necessidade de proteção social, tornando-se mero índice técnico quantitativo da pobreza.  

Neste mesmo sentido Castel (1994), que já classificava os indigentes em aptos e inaptos para 

o trabalho, ao descrever que a assistência era oferecida apenas aos inaptos: inválidos de todo 

tipo, os velhos e os doentes sem recursos, as crianças abandonadas e miseráveis, por vezes, 

as viúvas pobres, se elas forem responsáveis por uma grande prole (Castel, 1994, pág. 24) 30, 

vem reforçar a teoria de que os indigentes aptos ao não serem beneficiados e apoiados, mas 

impelidos à mobilidade profissional, geográfica (inclusive deslocamento forçado como 

veremos) e social, formalizavam um grupo injustamente excluído, que a par de necessitar dos 

mesmos benefícios, tiveram sua aceitação indeferida pelo Estado, muitas das vezes por 

motivos totalmente alheios às questões sociais ou até mesmo burocráticas (pois eles mesmos 

não conseguiam formalizar-se administrativamente como pobres). 

                                                 
29 A política de Assistência Social no Brasil ainda se faz, em grande medida, por meio do Benefício de 
Prestação Continuada (BPC) dirigido às pessoas com deficiência e idosos com mais de 65 anos de 
idade, de caráter não contributivo. O BPC encontrava-se anteriormente no orçamento da Previdência 
Social, como política contributiva, ou seja, financiada pela contribuição de trabalhadores/empresários.  
30 CASTEL, R. Da indigência à exclusão, a desfiliação. Precariedade do trabalho e vulnerabilidade 
relacional apud GALVANI, Débora et al. Perfil dos freqüentadores da casa de convivência e centro de 
serviços Associação Minha Rua Minha Casa entre 2002 e 2003 – SCIELO, Rev. Ter. Ocup. Univ. São 
Paulo v. 17 nº 2, pág. 48/56. São Paulo maio/ago. 2006, Citação a pág. 55. 
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Em meio às posturas de Castel, que como vimos, caracteriza o fenômeno da 

desfiliação como um modo particular de dissociação do vínculo social no mundo pós-

moderno, apontando inclusive, de certa forma, para o descrédito de mudanças sociais mais 

aprofundadas, caso mantenham-se os procedimentais de exclusão da atual modernidade, 

(baseando-se, inclusive, no aumento mundial da taxa de indivíduos sob o rótulo de 

vagabundos, dentre os quais se insere o morador em situação de rua) não vislumbra o 

sociólogo francês, grandes possibilidades de mudanças sociais para os excluídos num futuro 

próximo: a desfiliação não é apenas um estado, mas uma maneira de ser vivida nesta relação 

com o tempo simultaneamente eterno e fugidio; [...] não existem mais que frágeis suportes 

que possam atar neles uma trajetória: no future.31  

 

Contrariamente, entendemos que Habermas (e com ele, por ora, nos harmonizamos), 

cuja tese se fundamenta no procedimental de integração Estado-sociedade, numa visão mais 

otimista, consiga enxergar, ainda que de forma reduzida e em parte, no discurso neoliberal 

vigente, formas de institucionalização do progresso técnico-científico, não como regressão do 

agir racional ao agir instrumental, afastando o tão necessário dualismo entre trabalho e 

interação, mas como uma necessidade de adaptação da proteção social à globalização e à 

faceta neoliberalista dos Estados, agindo em consonância com a comunicação e o agir 

comunicativo do sujeito reflexivo moderno. Isto se demonstra pela convicção do Autor 

alemão ao hipotetizar que o projeto de modernidade ainda não acabou, sequer chegou a se 

realizar32 e, portanto, necessita seguir adiante no sentido de conseguirmos repensar os valores 

da nova sociedade que desponta. 

 

1.2. A delimitação doutrinária da população que sobrevive nas ruas  

 

Como vislumbraremos no decorrer desta obra, poucos trabalhos científicos foram 

realizados especificamente sobre o tema dentro da contextuação brasileira. A maioria 

daqueles que compulsamos para a realização desta dissertação foram textos apresentados 

sobre questões sociais, exclusão e pobreza (Castel, Coleta Oliveira, Caixeta, Yazbek, 

                                                 
31 CASTEL, R. Da indigência à exclusão, a desfiliação. Precariedade do trabalho e vulnerabilidade 
relacional apud MIRAILH, Michelly X.; MATTAR, Cristine M. Globalização, desfiliação e mal-estar 
contemporâneo.[http://www.fundamentalpsychopathology.org/8_cong_anais/MR_364a.pdf]. Endereço 
eletrônico acessado em 25/04/12. Citação a pág. 03. 
32 HABERMAS, Jürgen. A ética da discussão e a questão da verdade. Trad. Marcelo Brandão Cipolla. 
Coleção Tópicos. São Paulo: Martins Fontes, 2007, pag. VI a XI, prefácio.  
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Abramovay, Paes de Barros, Camarotti, Pochmann, Faria, Salama, Bauman e outros). 

Exceção expressamente feita aos trabalhos de Lovisi, Stoffels, Giorgetti, Costa Vieira e 

Kowarick, que sedimentarão as diretrizes dos estudos realizados pelos outros autores citados 

neste trabalho e, assim, ergueram os primeiros pilares para a formatação do entendimento das 

dificuldades dos moradores das ruas. 

 

Dentro de uma mescla de conceitos existentes entendemos a população de rua como 

um grupo de pessoas com um modo de vida próprio e que, via de regra, não possui a cultura 

do trabalho permanente e regular. Consequentemente, seus membros não têm acesso a 

serviços básicos de saúde, seguridade social e outros benefícios sociais, o que os tornam 

altamente dependentes de instituições de caráter assistencialista para a realização de suas 

necessidades vitais básicas. 

 

Para entendermos a heterogeneidade desta população precisamos considerar, ainda, 

que na rua misturam-se membros que se utilizam dela como sua moradia efetiva e indivíduos 

que por condições extremas utilizam-na temporariamente, enquanto, por exemplo, buscam 

empregos em uma região diversa daquela que tradicionalmente ocupavam. 

 

Neste sentido, pesquisas censitárias recentes demonstraram que os indivíduos que 

procuram empregos na construção civil, geralmente vindos de outros Estados e que já 

percorreram vários pontos do país, via de regra, não conhecem a distribuição espacial da 

cidade, os tipos de população, ou abrigos existentes, nos locais para os quais se deslocam, 

obrigando, na maioria das vezes, uma busca por meros pontos de pernoite, como terrenos 

baldios, partes externas de prédios ou abrigos improvisados para repouso. 

 

Por estes e outros motivos é que a população dos moradores das ruas pode ser 

delineada como bastante móvel (que se desloca não só geograficamente, mas também 

economicamente) compondo-se daqueles que ganham pouco com seus trabalhos esporádicos 

aos que nada ganham (ressalte-se a existência daqueles que se enquadram dentro de um 

processo produtivo, como, por exemplo, os catadores de rua, guardadores de carros, 

carregadores, encartadores de jornais ou, ainda, atividades decorrentes da mercantilização do 

medo como os pequenos furtos) considerados elementos estigmatizados socialmente, com 

base em uma identidade negativa e desviante, dada pelo desempenho de funções pouco 
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valorizadas socialmente33. A junção destes dois fatores (geográfico e econômico) tornaria 

difícil precisar o número de pessoas que se encontram nas ruas de uma determinada cidade em 

uma determinada época. 

 

De qualquer forma, em que pese a composição de partes diferentes, Costa Vieira, 

Bezerra e Maffei Rosa (1992) identificaram nesta população três situações em relação à 

permanência na rua34: 

 

a. aquelas pessoas que ficam na rua como uma situação circunstancial e que reflete 

um estado de precariedade da vida, em função do desemprego ou da migração em busca por 

um emprego. Pela condição vulnerável do desconhecimento que se lhes impõe costumam 

passar a noite em albergues ou locais públicos de grande movimento em razão do medo da 

violência35; 

 

b. aquelas pessoas que estão na rua já não a consideram tão ameaçadora, passando, 

pois, a estabelecer relações de certa cordialidade com as pessoas que ali vivem, assumindo 

como estratégia para a sobrevivência a realização de pequenas tarefas, às vezes conjuntas, que 

lhes assegurem algum rendimento (guardadores, descarregadores de carga, catadores, etc.); 

 

c. aquelas pessoas que são da rua e utilizam-se dela há um bom tempo, sofrendo um 

crescente processo de debilitação física e mental, através do uso continuado de álcool e 

drogas, alimentação deficitária e exposição constante a atos de violência e perseguições. A rua 

                                                 
33 COSTA VIEIRA, Maria Antonieta da; BEZERRA, Eneida Maria Ramos; MAFFEI ROSA, Cleisa 
Moreno.  População de rua: quem é, como vive, como é vista. São Paulo: Hucitec, 1992, pág. 21. 
34 Ibid. pág. 93/94. 
35 Levantamento feito pelo Jornal Folha de São Paulo (REIS, T.; ACAYABA, 2008) mostra que 
cinco dos principais ataques a pessoas em situação de rua não tiveram um desfecho: ninguém está 
preso nem foi condenado pelos crimes. Entre esses extermínios, incluem-se os ocorridos na capital 
paulista e outras localidades. Em 2004, na Praça da Sé (centro de São Paulo), sete moradores de rua 
foram mortos com golpes na cabeça. Em 2005, quatro pessoas ficaram feridas e uma foi assassinada a 
tiros sob o viaduto Arapuã no bairro do Jabaquara (zona sul de São Paulo). Em abril de 2006, dois 
homens em uma moto, vestidos de preto e com capacetes, atiraram com pistolas automáticas de uso 
exclusivo de forças de segurança do Estado contra três moradores de rua, sob o viaduto Guadalajara, 
no Belém (zona leste da capital) ocasionando uma morte. Em setembro de 2008, quatro moradores de 
rua foram baleados no bairro da Lapa (zona oeste da capital paulista) enquanto dormiam sob a 
marquise de uma agência bancária e um acabou morrendo. Para maiores detalhes vide REIS, T.; 
ACAYABA, C. Ataque a morador de rua fica sem solução. Jornal Folha de São Paulo. São Paulo, 28 
set. 2008. Tb. Disponível em [http://noticias.bol.uol.com.br/brasil/2008/09/28/ult4733u22629.jhtm]. 
Acessado em 25 de janeiro de 2012. 
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passaria a ser seu espaço de moradia praticamente definitivo, podendo, ocasionalmente, haver 

alternância com albergues, casas de parentes, pensões baratas, ou mesmo cortiços. 

 

Estes mesmos grupos podem, ainda, ser classificados por diversos outros ângulos. Um 

deles diz respeitos às características comuns de seus membros, um outro poderá ser capaz de 

analisá-los e classificá-los em relação à permanência na rua; vejamos a seguir. 

 

1.2.1. O gênero povo da rua e suas categorias 

 

Todas as categorias (rol não exaustivo) componentes do gênero povo da rua: - 

trecheiros, moradores de viadutos e espaços ociosos, catadores de materiais recicláveis e 

portadores de sofrimento mental, compõem a estrutura deste corpo marginal36, desprotegido 

do amparo público, que lhe garanta direitos básicos de cidadania e bem-estar. Daí seus 

componentes ocuparem uma posição específica dentro da estrutura social, com modo de vida 

próprio e estratégias de sobrevivência específicas. 

 

Antes de tratarmos das especificidades de cada categoria abordaremos, como dito 

alhures, algumas características comuns de todos aqueles que utilizam a rua como espaço de 

sobrevivência e moradia. 

 

A unidade aparece como a primeira característica geral. Contudo, apesar de constituir-

se de um seguimento social amplamente amparado por traços comuns, convém lembrar-se que 

a realidade dos membros homens em muito se difere da realidade feminina. Neste ponto, elas 

(as moradoras das ruas) passariam a ser classificadas na hierarquia da marginalidade como 

ainda mais marginalizadas, por sua condição de mulheres e de empobrecidas37 o que tenderia 

a torná-las, dentro da unidade do grupo, uma faixa heterogênea destacada. 

 

Tiene38 (2004) aborda a questão das mulheres moradoras de rua vislumbrando que 

existem duas realidades distintas no interior do subconsciente feminino: a primeira delas 

                                                 
36 SCHMITT, Jean Claude apud LE GOFF, Jacques. A História nova. São Paulo: Martins Fontes, 
1990. Citações do termo em diversas oportunidades pela obra. 
37 MORAES BASTOS, Carlita et al. Pastoral do povo da rua: Vida e Missão. Loyola: São Paulo, 2003, 
pág. 18. 
38 TIENE, Izalene. Mulher moradora de rua - entre violências e políticas sociais. Campinas: Alínea, 
2004, pág. 19. Exploração pelo trabalho e em ambiente de trabalho vide páginas 15 e 33, 
respectivamente, desta mesma obra citada. 
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entrevê um ambiente intimamente ligado ao local para o qual foram socializadas: o meio 

doméstico e protetor e conseguem aceitar a realidade; a outra fatia entende a rua como um 

ambiente que se contrapõe aos padrões éticos de dignidade e não violência, colocando-as 

numa porção de moradores com maior segregação social e revolta. De qualquer forma, em 

ambas as realidades, elas necessitam se utilizar de estratégias diferenciadas dos homens para 

tentarem conseguir se manter dignamente. 

 

Basicamente, os membros componentes de todas as diversas categorias possuem 

marcas características das ruas que são a desproteção e o abandono, diante do desemprego e 

da impossibilidade de se conseguir um novo trabalho, onde, aliás, ter um endereço fixo passa 

a ser crucial para se conseguir qualquer sorte de benefício do Estado, o que nas palavras de 

Lopes39 (2009) os impede também de exercerem o direito à cultura de habitar, um fenômeno 

muito mais complexo do que a perda ou a falta material de um teto. 

 

Outras características, sistematicamente, observadas no povo da rua são: o uso do 

álcool e/ou outras drogas; similitude nas características físicas externas - maltratados, 

malvestidos; o estilo de linguagem40 (que demonstra clara transmissão de patrimônios 

culturais sob condição de exclusão social) e de relações interpessoais; o estilo próprio de 

habitar sob viadutos, em praças ou logradouros, sem ânimo, geralmente, de manterem-se 

nestas localidades por duas noites seguidas. 

 

a. Das categorias:  

 

Passemos então à análise das categorias de moradores em situação de rua e suas 

características, não perdendo de vista que a união de todos estes indivíduos a seguir agrupados 

doutrinariamente nos levará à formação de um conjunto maior delimitado pelo gênero 

população em situação de rua. 

 

O primeiro grupo classificado pela doutrina pátria abarca os denominados trecheiros. 

Nesta casta encontram-se aquelas pessoas que desvinculadas de um trabalho e de membros da 

família buscam sobreviver caminhando de cidade em cidade, por motivos nem sempre 

                                                 
39 ALVES LOPES, Doraci; MENDONÇA, Ana Paula. História e habitação: cidadania e a questão 
social da população de rua em Campinas. Revista Impulso, nº 19, 41-60, jul.-dez. 2009. Cit. a pág. 47. 
40 Vide glossário em Anexo VII . 
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revelados. Geralmente iniciam a jornada pessoal por problemas vivenciados em sua terra de 

origem ou por razões relacionadas a questões de subjetividade, de foro íntimo. 

 

Via de regra, carregam poucos pertences, praticamente, nenhum documento pessoal, 

geralmente procuram abrigo em instituições ou albergues para reporem suas energias físicas e 

posteriormente retomarem a jornada, sem objetivo final. O fato de sempre irem de um ponto a 

outro, sempre diverso do anterior, os qualifica dentro do “trecho” e daí o seu nome. Podem ser 

chamados de andarilhos, mas pelo fato de procurarem, em geral, albergues para sobreviverem 

temporariamente, também podem ser classificados como albergados. 

 

Uma segunda classificação diz respeito aos moradores de viadutos, espaços ociosos e 

logradouros públicos. Existe dentre estes moradores, os que se utilizam das áreas sob os 

viadutos, ou para aqueles que se utilizam de espaços ociosos da cidade, certo grau de 

sociabilidade, ou seja, ainda que não parentes consangüíneos seus membros estabelecem entre 

eles uma espécie de vínculo familiar gerador de certa estabilidade na relação. 

 

Os primeiros – subgrupo dos moradores de viadutos - constroem suas “moradias” 

debaixo de viadutos e pontes, geralmente com papel ou madeira para buscar o isolamento dos 

demais grupos de excluídos. Os locais buscados para construção destas “malocas” geralmente 

tem como referência a proximidade a postos de saúde, lojas, restaurantes, ou moradias 

convencionais. A violência entre os membros do próprio grupo é uma característica desta 

classe, geralmente resultante da desobediência das regras de conduta firmadas entre eles e a 

conseqüente transgressão do código estabelecido naqueles limites. Podem ser classificados 

também como maloqueiros. 

 

O segundo subgrupo, ainda dentro desta mesma categoria, será formado por aqueles 

que se utilizam de logradouros públicos e espaços ociosos para pernoite. Utilizam-se de 

papelão, plástico, ou cobertores para servir de abrigo e os membros desta fatia de moradores 

de rua, segundo estudos realizados pela Secretaria Municipal do Bem-Estar Social do 

Município de São Paulo no ano de 1.99141, utilizam-se preferencialmente: (1) de ruas e 

avenidas, tendo como abrigo as marquises para pernoite (geralmente nada carregam consigo); 

(2) as praças e largos (os membros geralmente carregam alguns utensílios para cozinha e 

                                                 
41 COSTA VIEIRA, Maria Antonieta da; BEZERRA, Eneida Maria Ramos; MAFFEI ROSA, Cleisa 
Moreno.  População de rua: quem é, como vive, como é vista. São Paulo: Hucitec, 1992, pág. 54/55. 
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outros materiais para um abrigo improvisado; (3) os viadutos como postos temporários; (4). 

os terrenos baldios, canteiros de obras, cemitérios, becos, postos de gasolina (estes três 

últimos locais, ainda que em ínfima incidência, também foram apontados na referida 

pesquisa). 

 

Outra camada social formadora do grupo compõe-se pelos catadores de materiais 

recicláveis, cuja subdivisão formaliza-se em catadores de ruas e os catadores de lixões. 

Aqueles, percorrem as ruas das cidades em busca de materiais (papel, ferro, alumínio, plástico 

etc.) para comercialização em centros de triagem ou reciclagem. Geralmente trabalham 

sozinhos ou acompanhados de membros da família. Possuem carrinho próprio ou podem, 

raramente, obtê-los dos donos dos depósitos de materiais recicláveis (o que geralmente 

vincula o catador com o atravessador). Pelo fato de conseguirem auferir pequenos 

rendimentos podem pernoitar nas ruas ou não, podendo, inclusive, acumular a característica 

de maloqueiro, mas de qualquer modo são pessoas que sobrevivem das ruas. 

 

Os catadores de lixões em pouco se diferem quanto à coleta (cata como dizem os 

MSR) de material para comercialização, mas bastante quanto à forma de moradia. Como 

geralmente comercializam o material diretamente no local encontrado (lixões a céu aberto ou 

aterros sanitários) com o atravessador, que os vem retirar em veículos dos depósitos, 

geralmente, se fixam nestes mesmos locais em que trabalham. Seus membros são 

considerados os mais estigmatizados da composição dos moradores de rua, pois como 

sobrevivem do lixo acabam sendo identificados com o próprio lixo.42 

 

Há, ainda, os portadores de sofrimento mental que perambulam pelas ruas, 

Geralmente a família ou as instituições convencionais para moradores em situação de rua não 

foram capazes de acolher o doente mental ou conviver com sua diferença. Na maioria das 

vezes perambulam sozinhos, centrados em si mesmos e podem manter algum laço de 

sociabilidade com as pessoas da região em que comumente se deslocam, dependendo do 

estado de ânimo em que vivem. Várias cidades brasileiras dispõem de serviços substitutos ao 

antigo manicômio para assistência deste grupo social. A cidade de São Paulo, por exemplo, 

dispõe do NAPS (Núcleo de atenção psicossocial), CAPS (Centro de atenção psicossocial) e 

CERSAM (Centro de reabilitação da saúde mental). 

                                                 
42 MORAES BASTOS, Carlita et al. Pastoral do povo da rua: Vida e Missão. Loyola: São Paulo, 
2003, pág. 26. 
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São também classificados como loucos de rua, em parte dos casos padecem da 

“Síndrome de Diógenes” 43, um distúrbio psiquiátrico caracterizado pelo descuido com a 

higiene pessoal e/ou asseio da própria moradia, seja ela a que título for, levando o indivíduo a 

viver pelas ruas. Tem como atributo o comportamento paranóico de desconfiança, do assédio 

de qualquer pessoa que queira oferecer-lhe auxílio, o que pode levar um certo número destas 

pessoas ao mais severo isolamento. Outra característica dos moradores que padecem da 

síndrome seria a afinidade com o colecionismo ao acumularem materiais inúteis e já 

descartados pela população em quantidades surpreendentes. 

 

Estudos mais aprofundados demonstram que as mais diversas formas de distúrbios 

mentais podem acometer os moradores de rua, existindo dificuldade na delimitação do fator 

temporal de causalidade, ou seja, se os distúrbios antecedem ou sucedem o fato de se morar 

nas ruas. 

 

Segundo Lovisi44 (2000) os distúrbios mentais menores e as reações psicológicas 

anormais têm uma grande prevalência nos grupos transitórios e situacionais de moradores 

de rua. Para este Autor vários fatores podem estar associados à condição de morador de rua, 

podendo-se dividi-los em três níveis: o primeiro seria o de fatores “macro” – caráter objetivo, 

que compreenderia a extrema pobreza anterior, o desemprego, a falta de moradia, o aumento 

das tendências migratórias e a desinstitucionalização de hospitais psiquiátricos; o segundo 

nível incluiria a falta de apoio da família e o suporte social; o terceiro nível, denominado de 

variáveis “micro” – caráter subjetivo, seria representado pelo nível baixo de escolaridade, 

situações de violências na infância e doenças debilitantes físicas e mentais. 

 

Baseado nestes níveis, alguns estudos americanos da década de 1.990 tentaram 

relacionar a preexistência de alguma forma de distúrbio psiquiátrico como fator que 

conduzisse o indivíduo a morar nas ruas e que a partir desta mudança teria incrementado seus 

sintomas com um acúmulo de vários outros distúrbios o que, por fim, resultaria num 

agravamento de seus quadros psicopatológicos. De qualquer forma, pressupunha-se neste 

                                                 
43 CAIXETA, Leonardo. Diógenes, população de rua, luta antimanicomial e cinismo.  Revista 
Brasileira de Psiquiatria, 2007; 29 (1): 86-95. Citação a pág. 91. 
44 LOVISI, Giovanni Marcos. Avaliação de distúrbios mentais em moradores de albergues públicos 
das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. Tese de doutoramento. Fundação Oswaldo Cruz, Escola 
Nacional de Saúde Pública; 2000. Vide, especificamente, tópicos: 1.5 - As variáveis envolvidas na 
condição de morador de rua e 3.2 - O fato de se morar nas ruas e o desencadeamento de distúrbios 
mentais. 
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trabalho que a doença seria uma condição anterior que levava o indivíduo a viver em 

condições de exclusão. Teorias mais recentes têm demonstrado que a mudança “para a rua” 

também seria capaz de causar diversos distúrbios psiquiátricos (Diógenes, por exemplo). 

 

Hamid45 (1993) apresentou uma tabela na qual identificava as várias explicações 

utilizadas pela sociedade da época (década de 90) como causas do surgimento dos moradores 

das ruas. Segundo seus estudos, a causa predominante atribuída pela sociedade pesquisada 

seria psiquiátrica e o tratamento eficaz seria abrigar estes moradores de rua em “asilos” 

(albergues) ou hospitais psiquiátricos. Desafortunadamente, todas as pretensas formas 

corretivas tinham caráter higienista e segregativo. 

 

 TABELA 01  - Matrizes explicativas do surgimento dos sem-teto e seu controle 
 

Base 
Ideológica 
dominante 

Definição 
do 

Problema 

Principal estratégia 
de 

controle 

Instituições 
de 

tratamento 

Moral/religiosa Fraqueza espiritual Salvação Missões 

Penal Transgressão Correção Prisões 

 
Médico-social 

Álcool 
e 

desajuste social 

Tratamento/ 
reabilitação 

Programa para 
alcoolismo e frentes 

de trabalhos 

* Psiquiátrica Doença mental Trat. institucional Albergues e hosp. 
psiquiátricos 

 
Fonte: HAMID, W. A; WYKES, T e STANSFELD, S. The homeless mentally. Myths and Realities. The 
International Journal of Social Psychiatry, 38(4): 237-254, 1993. Constante em LOVISI, cf. nota 45. 
 

Em face de resultados desta ordem, ainda que decorridos mais de vinte anos, não 

podemos nos olvidar que o sofrimento psíquico ainda é característica dos moradores das ruas. 

Neste sentido, para que políticas sociais de inclusão destes doentes possam se tornar efetivas 

em nossos dias jamais poderão ser igualadas duas situações: - a condição de debilidade física 

e mental que se exacerba de forma diretamente proporcional com o tempo de vivência pelas 

ruas e a população que está no campo das doenças mentais. Igualar as características destes 

tipos, dentro de uma mesma classificação e num processo de implantação de serviços de 

                                                 
45 HAMID, W. A; WYKES, T e STANSFELD, S. The homeless mentally. Myths and Realities apud 
LOVISI, Giovanni Marcos. Avaliação de distúrbios mentais em moradores de albergues públicos das 
cidades do Rio de Janeiro e Niterói. Escola Nacional de Saúde Pública, 2000. Acesso em 17/05/12 in 
[http://portalteses.icict.fiocruz.br/transf.php?script=thes_chap&id=00001602&lng=pt&nrm=isso] 



 29
 

auxílio deste povo, inviabilizaria, sobremaneira, qualquer tentativa de inserção social e 

comunitária, bem como a possibilidade de reordenamento de condições dignas de 

sobrevivência. 

 

Por fim, os típicos moradores em situação de rua fecham o conjunto formador do 

“povo da rua”. Como pontuado anteriormente esta fatia da população caracterizar-se-ia por 

“ser da rua”, teriam, pois, um caráter permanente em sua relação com a rua. Assim, os 

membros desta fração elegem a rua não só como espaço de moradia, como também espaço de 

relações pessoais, de trabalho e de obtenção de todos os recursos para sobrevivência. 

Sobrevivência, esta, que tende a se caracterizar, fundamentalmente, pelo surgimento de 

agrupamentos que passam a constituir uma referência de convívio. 

 

Conforme Vieira46 (1992) nos grupos a pessoa recupera, até certo ponto, sua 

identidade pessoal e social, ela é aceita na condição de igual, enquanto que por outros 

segmentos sociais, é discriminada e inferiorizada. Neste sentido, a condição de grupo se 

mantém enquanto a confiança nos demais membros permanece; uma vez rompida, o grupo se 

desfaz dando início a outro. Os membros desta categoria pelo fato de dormirem geralmente 

em beiras de calçadas ou portas de estabelecimentos comerciais são mais suscetíveis de maus 

tratos pela população, intervenção policial47, furto de seus poucos pertences e condições 

adversas de saúde.48 

 

A violência sexual também aparece sobre diversos aspectos, de forma mais intensa, 

neste grupo de moradores das ruas, demarcada por uma infeliz atenção para o abuso no uso do 

                                                 
46 COSTA VIEIRA, Maria Antonieta da; BEZERRA, Eneida Maria Ramos; MAFFEI ROSA, Cleisa 
Moreno.  População de rua: quem é, como vive, como é vista. São Paulo: Hucitec, 1992, pág. 59. 
47 Atila Pinheiro, ex-coordenador do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, 
classifica a situação da violência policial contra moradores de rua em São Paulo como caótica. “Se a 
polícia sabe que existem 8 mil pessoas nos albergues, e outras 8 mil sem vagas, porque bater em quem 
está dormindo na rua?” In [http://www.inclusive.org.br/?p=15722]. Acessado em 26/10/2010. 
48 Os indivíduos que moram nas ruas estão vulneráveis a vários fatores que poderão desencadear 
doenças como: a falta de alimentação adequada; as exposições a condições precárias de higiene; a falta 
de privacidade; a exposição ao frio e ao calor, etc. Esses fatores aumentam a vulnerabilidade dessa 
população a doenças, fazendo com que a sua taxa de mortalidade seja quatro vezes superior a da 
população em geral. As principais causas de morte são os acidentes provocados pelo uso de bebidas 
alcoólicas, tuberculose e outras doenças respiratórias, AIDS, etc. Para análises mais aprofundadas 
vide: LOVISI, Giovanni Marcos. Avaliação de distúrbios mentais em moradores de albergues públicos 
das cidades do Rio de Janeiro e de Niterói. Tese de doutoramento. Fundação Oswaldo Cruz, Escola 
Nacional de Saúde Pública; 2000.  
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poder de polícia de alguns personagens sociais, como se pode verificar através do relato da 

moradora de rua identificada por “C.A.” na obra de Kubota49 (2008), a seguir colacionado:  

 

“certa noite estava eu dormindo, doente e de repente, acordo com este rapaz ao meu lado me 
abraçando, eu o rejeitava, mas ele continuava. Nós entramos numa luta física [...] eu estava 
tão nervosa, que saí correndo no meio da rua, pedindo ajuda até que encontrei a rota 
policial, pedi ajuda a eles, falei o que havia acontecido, e estes policiais pediram para que eu 
entrasse no carro, que tudo seria resolvido, mas, assim de repente eles pararam no meio do 
mato, e fizeram tudo o que quiseram comigo, – me estupraram e me ameaçaram dizendo que 
se eu desse queixa, estaria morta. Depois me levaram para perto da onde eu estava [...] ou 
seja, fugi de um abuso e acabei sofrendo um maior ainda.” 

 

1.2.2. O morador em situação de rua e as nomenclaturas correlatas: desabrigado, 

pedinte, mendigo, indigente, albergado, homeless/shelterless e roofless/houseless 

 

A cultura nacional vem perpetuando um sentimento de segregação generalizada das 

pessoas que vivem nas ruas. Durante muitos anos todas estas pessoas, geralmente alvos de 

toda espécie de repressão, foram deixadas à margem da sociedade. Novas legislações foram 

surgindo e nos dias atuais o Poder Público assumiu a tarefa de reinserção social e vem 

tentando manter serviços e programas de atenção e defesa desta população da rua que busque 

garantir padrões mínimos de dignidade, principalmente pela não-violência, na busca da 

cidadania. 

 

O fato é que, ainda hoje, existe uma grande dificuldade em diferenciarmos os 

membros deste segmento social. Isto geralmente acontece porque relacionamos a vivência nas 

ruas quase que única e exclusivamente com o déficit habitacional e a falta de trabalho. 

Conforme afirma Castel em nossa sociedade, o trabalho confere identidade às pessoas50 e a 

falta dele agiria como uma forma de reprodução social inconsistente com a fatia de 

moradores que efetivamente trabalha, afastando outras alternativas de vida para estes 

excluídos. Neste sentido, falta de trabalho geraria desestruturação de identidade e de 

desqualificação social.   

 

Sawaia (2004) reconhece a existência de um sofrimento ético na expulsão, ainda que 

gradativa, para fora do mercado de trabalho. Neste processo, o sofrimento abrange as 

                                                 
49 KUBOTA, A. C.; PIRES, C. B.; NEVES, L. P. O morador de rua: perspectivas conceituais. São 
Paulo: Ver.  Bioethicos. Centro Universitário São Camilo, 2008, nº 2(2): 223/233, citação a pág. 228. 
50 CASTEL, Robert apud BELFIORE-WANDERLEY, BOGHUS, YAZBEK. Desigualdade e a 
questão social. São Paulo: Educ, 2010, pág. 13. 
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múltiplas afecções do corpo e da alma que mutilam a vida de diferentes formas. Qualifica 

este processo em três fases: fragilidade – relacionada à perda do emprego; dependência, via 

de regra, de serviços sociais fornecidos pelo Estado e ruptura dos vínculos sociais anteriores 

com aumento do grau de marginalização.51     

 

Afora o Brasil, em outros países o assunto também desponta interesse: os homeless 

nos países de língua inglesa, os sans domicile fixe (SDF) na França e os vadios em Portugal, 

de sorte que ao estudá-los percebemos que algumas características têm grandes similitudes, 

ainda que as condições sociais, econômicas, políticas de cada país em muito divirjam.  

 

Albergados ou abrigados, via de regra, não são pedintes. Indigentes, muito mais que 

classificados como necessitados, são indivíduos que vivem abaixo da linha dos custos 

financeiros para conseguir sequer se alimentar. Desabrigados limitam uma fatia desta parcela 

de excluídos que não se adaptam ou se submetem a qualquer serviço de abrigagem. Segundo 

Costa (2005) dormem em mocós embaixo de marquises, montam barracas em praças ou 

áreas verdes, geralmente em grupos, evitando os riscos da violência52, pelo fato de que não 

suportam o caráter repressivo e regrado dos abrigos e entidades de serviços sociais e 

assistenciais. 

 

Outra diferenciação que se há de destacar diz respeito àquela formulada em âmbito 

internacional pela Organização das Nações Unidas (ONU) e que trata, especificamente, dos 

conceitos de homeless e de shelterless. A figura do shelterless encontra-se mais ligado ao 

conceito de desabrigado, cuja vivência nas ruas se dá ruas por falta de espaço físico para 

residir. Encontra-se intimamente relacionado às impossibilidades de se obter um domicílio 

devido a tragédias naturais, guerras e desemprego em massa. A figura do homeless se dá por 

exclusão dos membros abarcados nesta primeira conceituação, ou seja, são todos aqueles 

moradores de rua que não se enquadram nas hipóteses elencadas de desabrigados.  

 

 

 

                                                 
51 SAWAIA, Bader Burihan. O sofrimento ético-político como categoria de análise da dialética 
exclusão/inclusão In SAWAIA, Bader B. As artimanhas da exclusão – análise psicossocial e ética da 
desigualdade social. Rio de Janeiro: Vozes, 2004, pág. 104.  
52 MOTTA COSTA, Ana Paula. População em situação de rua: contextualização e caracterização. 
Revista Virtual Textos e Contextos, nº 04, ano IV, dez. 2005, pág. 07. 
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De qualquer forma, a Organização das Nações Unidas no ano de 2.004 definiu o termo 

homeless53, termo este que não se confunde com o houseless/roofless (nomenclaturas também 

existentes nos EUA), uma vez que estes indivíduos, também sem casa ou teto, estariam mais 

ligados às causas habitacionais e seriam mais conhecidos no Brasil como encortiçados.  

 

Por fim, para Pessanha Neves54 (1995) o atual morador em situação de rua teria se 

originado na população que vivia nas ruas nas décadas de 1.970/80 e era tratado pelo termo 

mendigo, cujas análises mostravam que o público, em geral, o distinguia do pedinte, como 

sendo aquela pessoa que perdeu certos atributos sociais como a família ou a casa e 

sobrevivia nas ruas, não trabalhava e apresentava-se sujo e maltrapilho. O pedinte possuía 

atributos sociais, mas tinha dificuldade para sobreviver e dependia da ajuda de terceiros; o 

mendigo, via de regra, se negava a viver de doações e esmolas.  

 

De qualquer forma, de uma maneira generalizada, todos estes moradores em situação 

de rua podem ser considerados, segundo a terminologia utilizada por Castel (2010) como 

sobrantes e inadaptados sociais55, vez que impossibilitados de acompanhar a dinâmica das 

sociedades atuais, vivendo sob o signo da inutilidade social.  

 

Para Bauman56 (2005) estes excluídos significariam a redundância da sociedade (o 

que compartilha o espaço semântico de rejeitos, dejetos, restos, lixo), pois, representariam a 

produção de refugo humano, ou mais precisamente, de seres humanos refugados, aqueles 

que não puderam ou não quiseram ser reconhecidos pela sociedade, como consequência 

inseparável da modernização e efeito colateral da ordem e do progresso econômico. A 

condição moderna para uma mudança desta situação, e o desejo de se fazer diferente do que é, 

estaria na determinação de se “refazer”, estar em movimento (concentrar-se em objetivos 

considerados razoáveis e ao alcance por meio de habilidades atualmente disponíveis, 

                                                 
53 O Department of Economic and Social Affairs das Nações Unidas (ONU) definiu o termo homeless: 
Those household without a shelter that would fall within the scope of living quarters. They carry their 
few possessions with them, sleeping in the streets, in doorways or on pier, or in any other space, on a 
more or less random basis – Tradução livre (t.l.): …eles levam com eles as poucas posses, enquanto 
dormem nas ruas, nas portas de entradas, em cais, ou em qualquer outro espaço... 
54 PESSANHA NEVES, Delma apud ROSA, Cleisa Moreno Maffei (Org.). População de rua: Brasil e 
Canadá. São Paulo. Hucitec. 1995, pág. 129.  
55 CASTEL, Robert. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário. Trad. Iraci D. Poleti. 
9ª Ed. Rio de janeiro: Vozes, 2010, pág. 541. 
56 BAUMAN, Zygmunt. Vidas desperdiçadas. Trad. Carlos Alberto Medeiros. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2005, pág. 20/21. 
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complementados por meios e habilidades que se espera em breve adquirir57), onde a única 

opção seria, dentro de um espaço ordenado58, modernizar-se ou perecer.   

 

De qualquer maneira, todas estas categorias de excluídos, comparados à geração X 

(rapazes e moças nascidos na década de 1.970 na Grã-Bretanha e outros países desenvolvidos 

da época) de que trata Bauman, não possuiriam na área do planeta, em pleno século XXI, um 

compartimento reservado para seu refugo, ou seja, não teriam um lugar social próprio, como 

também não existiriam trilhas óbvias para retornar ao quadro dos integrantes, o que faz com 

que eles, de certa forma, percam seus projetos, seus pontos de orientação, a confiança de 

terem o controle de suas vidas, inclusive despidos da sua dignidade como trabalhadores, da 

auto-estima e do sentimento de serem úteis.59   

   

1.2.3. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais e a criação da Cartilha de 

Direitos do Morador de Rua 

 

Algumas ações empenhadas nas questões sociais que envolvem os moradores em 

situação de rua merecem ser destacadas. Tendo em vista a escassa legislação protetiva e que 

existem poucas políticas consistentes no âmbito dos Estados-membros, reforça-se a 

necessidade de se pensar a prática de auxílio e proteção do grupo populacional de uma forma 

mais ampla, ou seja, por meio de outras entidades públicas e civis.   

 

Abordando a questão da pauperização e no intuito de administrar a desigualdade, 

mantendo-a dentro de limites toleráveis, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, de 

                                                 
57 Ibid. pág. 35. 
58 Para Bauman: o espaço ordenado é governado pela norma, que é uma norma exatamente à medida 
que proíbe e exclui. A norma precede a realidade. A legislação precede a ontologia do mundo 
humano. É a lei que dá existência à anarquia ao traçar a linha que divide o dentro e o fora. A 
anarquia não é meramente a ausência de lei: ela nasce da retirada, da suspensão, da recusa da lei. A 
lei jamais alcançaria universalidade sem o direito de traçar o limite de sua aplicação, criando como 
prova disso, uma categoria universal de marginalizados/excluídos e o direito de estabelecer um “fora 
dos limites” fornecendo assim o lugar de despejo dos que foram excluídos, reciclados em refugo 
humano. Do ponto de vista da lei, a exclusão é um ato de auto-suspensão. Isso significa que a lei 
limita sua preocupação com o marginalizado/excluído para mantê-los fora do domínio governado 
pela norma que ela mesma circunscreveu. A lei atua sobre essa preocupação proclamando que o 
excluído não é assunto seu. Não há lei para ele. A condição de excluído consiste na ausência de uma 
lei que se aplique a ele. Ibid. pág. 43.    
59 Ibid. pág. 22. 
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maneira quase que isolada60 em relação às atividades precípuas e diretas do Estado, mas em 

conjunto com o Instituto Nenuca de Desenvolvimento Sustentável, o Movimento Nacional de 

População de Rua, a Pastoral de Rua da CNBB, a Faculdade de Direito da UFMG e o Serviço 

de Assistência Jurídica da PUC - Minas desenvolveu no ano de 2.010 a Cartilha de Direitos 

do Morador de Rua – um guia na luta pela dignidade e cidadania.61  

 

Apesar de não se tratar de um documento estritamente técnico-jurídico tem por 

objetivo mobilizar os responsáveis pela implementação de políticas sociais, conjuntamente 

com a população das ruas, na busca por reivindicações básicas do grupo e que dentro de um 

processo de lutas conjugadas se possa partir para a idéia de conquista da cidadania social e 

acesso real aos recursos necessários. 

 

A baixa efetividade social no contexto das prioridades governamentais tem mostrado 

que os Estados-membros revelam-se, ainda, inoperantes e incapacitados de modificarem 

sozinhos o perfil da desigualdade social que peculiariza o povo das ruas. A par de 

consagrarem políticas e ações através de seus aparatos administrativos, secretarias específicas 

de bem estar, etc., sua atuação pouco se estende a outras instituições desvinculadas 

diretamente às ordens dos governantes.   

 

Segundo Sposati62 (1989) a política típica do Estado gestor, sem amparo de outras 

entidades, fundamenta-se de maneira que sua política é a não política, configurando-se 

apenas o mero assistencialismo dos desamparados num espaço não compensatório de 

atendimento. Neste sentido, são, ainda hoje, programas marcados pela institucionalização de 

práticas que visam a retirada dessas pessoas das ruas, oferecendo poucas ou nenhuma 

possibilidade de uma reestruturação de suas vidas. 

 

                                                 
60 Daí a necessidade de destaque desta obra dentro de um estudo sobre o povo da rua. Em plena época 
de implantação do Programa Nacional de Direitos Humanos intenções como estas não podem ser 
deixadas de fora das reflexões aqui pontuadas. Nota do Autor. 
61 [www.inclusive.org.br/wp-content/uploads/2010/08/Cartilha+ +Direitos+do+morador+de+rua1.pdf] 
Acessado em 22/09/11. 
62 SPOSATI, Aldaíza. Os direitos dos desassistidos sociais apud COSTA VIEIRA, Maria Antonieta 
da; BEZERRA, Eneida Maria Ramos; MAFFEI ROSA, Cleisa Moreno.  População de rua: quem é, 
como vive, como é vista. São Paulo: Hucitec, 1992, pág. 115. 
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A postura de órgãos autônomos, como os Ministérios Públicos Estaduais, ao lado de 

iniciativas de movimentos e entidades da sociedade civil 63 podem colaborar, efetivamente, no 

enfrentamento da questão relativa à minimização da exclusão. Este tipo de programa, fruto da 

redemocratização do país, merece, pois, ganhar corporeidade, em praticamente todas as 

parcerias práticas do Estado e Entidades Civis. 

 

1.2.4. A evolução do termo doutrinário “morador de rua” para o termo legal 

“morador  em situação de rua” 

 

A positividade da experiência prática, em conjunto com a análise científica do agente 

morador das ruas teria influenciado diretamente para que no ano de 2.009, através do Decreto 

Federal nº 7.053, a problemática de uma conceituação jurídica sustentável fosse reconhecida. 

Normatizou-se a nomenclatura que trata do grupo populacional denominado, simplesmente, 

por morador de rua ou sem-teto urbano, transmutando-lhe o caráter de definitividade, para 

morador “em situação” de rua.  

 

Do ponto de vista do excluído, ou seja, do ponto de vista de um olhar de dentro e não 

de fora, a tutela garantida pelo diploma jurídico busca colocar este indivíduo da rua em uma 

situação de temporariedade ou transitoriedade da vida, afastando-se a idéia de que o estigma 

dos “pré-juizos” e “pré-conceitos” desta situação, de que trata Gadamer64 (2007), pudessem se 

perdurar de maneira contínua e duradoura, até a morte do indivíduo, sem possibilidade de 

reversão. 

 

Neste sentido, Valêncio (2008) também acredita ser salutar esta mudança, pois com a 

difusão de práticas de intolerância, que legitimassem este pré-conceito; no limite, o endosso à 

anulação física do outro faria surgir, inconscientemente, a inviabilidade de adoção de uma  

 

                                                 
63 Segundo pesquisa realizada em São Paulo as principais instituições de auxilio à população de rua 
são instituições identificadas com a doutrina espírita kardecista, os grupos ligados à igreja católica, os 
grupos de orientação evangélica e determinados estabelecimentos de caráter comercial (Mcdonalds e 
outros freqüentemente chamados de bocas de rango). Vide COSTA VIEIRA, Maria Antonieta da; 
BEZERRA, Eneida Maria Ramos; MAFFEI ROSA, Cleisa Moreno. População de rua: quem é, como 
vive, como é vista. São Paulo: Hucitec, 1992, pág. 113/126. 
64 GADAMER, H. G. Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 8ª ed. 
Trad. Flávio Paulo Meurer. Petrópolis: Vozes, 2007. Idéia perpassada por toda obra. 
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ética da razão comunicativa entre o Estado e os grupos vulneráveis 65, o que ficaria mais fácil 

de ser contornado em situações, supostamente, passageiras. 

 

1.3. Os problemas sociais que envolvem os moradores em situação de rua 

 

Inicialmente, duas reflexões merecem ser pontuadas no entendimento dos problemas 

sociais das parcelas vulnerabilizadas, pauperizadas e excluídas. A primeira diz respeito ao uso 

do termo assistencialismo; a segunda, à assistência social. 

 

Assistência social há de ser entendida como política pública que busca enfrentar as 

fragilidades de determinados segmentos sociais, superar exclusões e defender os direitos 

mínimos de cidadania e dignidade dos vitimizados. Neste sentido, toda política social será de 

socorro, mas os termos assistência e assistencialismo não se podem confundir. Assistência 

seria subsídio de várias ordens, enquanto assistencialismo um favor concedido na busca por 

vantagens (espécie de ética da gratidão). 

 

Sposati66 (1993) assevera com propriedade que assistência é uma forma de subsídio 

técnico, financeiro, material, psicológico, etc. Se constitui num campo dinâmico de 

transferência que não é unidimensional, pois supõe de um lado a necessidade e de outro a 

possibilidade. Já o assistencialismo seria o resultado da difusão do imaginário conservador, 

que supõe fazer desta transferência uma relação de poder que subalterniza quem tem a 

necessidade (passa a dever um favor ao intermediador da possibilidade). Neste sentido, 

assistencialismo auxilia a construção e a manutenção da cultura do não direito (apenas do 

favorecimento).  

 

Por isso, assistência, do ponto de vista (re)distributivo, seria uma via direta de 

enfrentamento e alteração das desigualdades sociais. Desafortunadamente, temos percebido 

que a doutrina tem tomado assistência, do ponto de vista da pobreza, em confusão com o 

termo assistencialismo e daí a dificuldade de uma aplicação tecnicista em diferentes situações. 

                                                 
65 VALENCIO, Norma Felicidade Lopes da Silva et al. Desterritorialização e desfiliação social: uma 
reflexão sociológica sobre ações públicas junto à população em situação de rua. Artigo apresentado no 
seminário nacional população em situação de rua: perspectivas e políticas públicas. UFSCar, Nov. de 
2008, pág. 46. 
66 SPOSATI, Aldaíza in prefácio de YASBEK, Maria Carmelita. Classes subalternas e assistência 
social. São Paulo, Cortez, 1993, pág. 09/12. 
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Para que se possa enfrentar os problemas sociais é a assistência social que deverá ser 

colocada como uma via de ruptura da subalternização dos excluídos, lembrando-se que o 

problema não estaria somente no assistencial em si, mas no modo político de compreendê-lo e 

operá-lo. Sposati (1993) novamente nos aponta o caminho: o olhar da política assistencial 

deve ser sobre as demandas da necessidade e não sobre as restrições das possibilidades.67 

 

1.3.1. Os fenômenos da mendicância e da marginalização 

 

O primeiro trabalho efetivamente brasileiro e direcionado ao estudo da população de 

marginalizados foi escrito, ainda na década de 1.970, por Marie-Ghislaine Stoffels em sua 

tese de doutoramento, cujo conteúdo intitulou, posteriormente, o livro Os mendigos na cidade 

de São Paulo. Obra esta que objetivava em essência buscar-se compreender a complexidade e 

especificidade das atividades e ideologias características da mendicância.68 

 

 Stoffels, que se baseia em algumas idéias de Marx acerca da antagonia “classe 

capitalista-proletário”, defendeu alguns postulados hoje superados: (1) de que os mendigos 

são uma categoria que se caracteriza pelo caráter apolítico e arevolucionário, baseado na 

ausência de um projeto autônomo de transformação social69, o que por via de consequência, 

lhes garantia uma forte indolência e ociosidade e (2) sob outro ponto de vista, amparava a 

idéia marxista de diferenciação acentuada entre o proletário (que tem verdadeiras aptidões e 

habilidades) e o simples trabalhador, vislumbrando em ambos os modelos – (o dos grupos de 

mendigos/sociedade de 1.970 e os citados por Marx) - um impedimento da composição de 

uma organização coletiva, vez que existiria entre eles a recusa de auto-identificação através 

do semelhante70 e daí, conforme tratado alhures, haver dentro da unidade do povo da rua uma 

permanente caracterização de heterogeneidade. 

 

A Autora faz, ainda, uma análise ampla da questão social diretamente relacionada com 

os seus desdobramentos sociopolíticos, ou seja, a questão da exclusão dos moradores de rua 

não se sustentaria exclusivamente numa perspectiva da análise econômica e, portanto, para 

que se pudessem entender as formas de exclusão, necessário traçar-se um paralelo com toda a 

                                                 
67 Ibid. pág. 12. 
68 STOFFELS, Marie-Ghislaine. Os Mendigos na Cidade de São Paulo. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1977, pág. 13. 
69 Ibid. pág. 248. 
70 Ibid. pág. 256. 
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idéia de pauperismo econômico, social, de trabalho, tal qual ocorrido no início do capitalismo 

industrial (aliás, frise-se que são posturas com as quais temos inteira concordância). 

 

Ousamos discordar, entretanto, em outros pontos com Stoffels. Ao contrário do 

apontado em sua análise, entendemos que para Marx, estes pauperizados jamais teriam sido 

tão ociosos, visto que ao não se conformarem com suas condições passaram a reproduzir 

diversas formas de protesto, ainda em meados do sec. XIX, inclusive com ameaças às 

instituições existentes à época, fazendo-se despontar o prelúdio de crítica social das 

desigualdades.  

 

Infelizmente, também entendemos que as idéias de Marx, com o passar dos tempos, 

afastaram-se da análise da questão social, tomada sobre o viés social, pautando a 

marginalização, quase que exclusivamente, na relação capital/trabalho e, portanto, 

formulando-a como advinda exclusivamente de questões econômicas. A partir daí, suas idéias 

distanciam-se dos problemas sociais advindos da mendicância para se aproximarem mais 

intensamente da idéia de que a sociabilidade seria erguida, exclusivamente, sob o comando do 

capital, num critério puramente valorativo-financeiro, passando a vincular a questão 

diretamente à ordem capitalista e se apartando das idéias de que a marginalização deveria ser 

analisada em paralelo com os traços da sociedade humana, de sua trajetória política e, 

fundamentalmente, de suas características sociais. 

 

Diversas outras obras de escol podem ser levantadas. Não poderíamos deixar de citar 

Trabalho e Indivíduo Social (Iamamoto, 2001) e A questão social no capitalismo (Iamamoto, 

2004).  A primeira delas, ademais, com a qual temos grande afinidade, analisa a questão 

social contemporânea de maneira inseparável das conformações assumidas pela relação 

capital/trabalho (verdadeiros fundamentos de Marx), porém sem se afastar do campo das 

disputas advindas de projetos societários de inclusão e de propostas políticas econômicas e 

sociais. Segundo Iamamoto: A gênese da questão social encontra-se enraizada na 

contradição fundamental que demarca a sociedade, assumindo roupagem distinta em cada 

época.71  

 

                                                 
71 IAMAMOTO, Marilda Vilela. A questão social no capitalismo. Brasília: Odisséia Gráfica, 2004, 
pág.114. 
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A confrontação destes entendimentos nos mostra que a mendicância sempre foi um 

fator elaborativo e construtor do fenômeno de exclusão do povo da rua e que, resguardados os 

contextos de história e época, capacitou o embutimento no subconsciente destas pessoas 

marginalizadas sua condição de excluído. E a partir do momento em que o indivíduo assume 

tal característica de diferenciado socialmente é que surgiriam os tais pré-conceitos da 

exclusão.72 Este indivíduo perderia parte de seu círculo hermenêutico,73 do qual recebe do 

passado certas tradições culturais, passando a se apropriar das tradições da rua e interpretá-las 

dentro de um novo meio. Esta experiência de sofrimento e privação levaria o morador das 

ruas à construção social, no seu íntimo, da sua inferiorização, na sociodinâmica da apartação 

e extrema submissão.   

 

Este desapego, não apenas no âmbito material, mas também e, principalmente, no que 

diz respeito ao sentido de existência humana fez com estudos de abordagem psicológica, até 

mesmo religiosa, analisassem a subjetividade do morador de rua e a necessidade de se realçar 

o sentido de sua existência. Corroborada por depoimentos de moradores de rua e amparados 

por estudos de especialistas foram encontradas várias situações que comprovaram a 

diferenciação do indivíduo no âmbito da família e no âmbito da nossa sociedade, como os 

próprios membros denominaram o âmbito da rua. Depreende-se acerca desta realidade pelo 

relato de experiência colacionado:  

 

Quando lembrava de meus amigos, familiares, do meu namorado e até mesmo dos objetivos 
que possuía, nem com essas lembranças eu me sentia melhor, tudo isso parecia fazer parte do 
passado, freqüentemente pensava nestas pessoas que faziam parte da minha antiga vida, mas 
naquele momento, elas perderam totalmente o valor para mim ...74 

 

Historicamente, esta apartação, por via da questão social, inicia-se no contexto do 

empobrecimento da classe trabalhadora, através da consolidação e expansão do capitalismo 

desde o início do século XIX, lembrando que o neoliberalismo posterior acentuará ainda mais 

esta desproteção e diferenciação do indivíduo. Em nossos dias os neoliberais ainda se recusam 

                                                 
72 No mesmo sentido da nota de rodapé 64. O filósofo alemão Hans-Georg Gadamer apontava que a 
quebra de pré-conceitos poderia levar a situações de pré-juizos com a consequente abertura ou 
fechamento de horizontes interpretativos. Para análises mais aprofundadas vide: GADAMER, H. G. 
Verdade e método: traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica, 8ª ed. Trad. Flávio Paulo 
Meurer. Petrópolis: Vozes, 2007.    
73 KUBOTA, Andréa Cristina; PIRES, Cristiane Brito; NEVES, Luis PAULO. O morador de rua: 
perspectivas conceituais. São Paulo: Revista Bioethicos. Centro Universitário São Camilo, 2008, nº 
2(2): 223/233, citação à pág. 224.   
74 Ibid. pág. 227.   
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a aceitar a instituição de mecanismos que garantam a efetivação de políticas sociais enquanto 

direitos humanos. A idéia central em suas políticas seria a de fortalecimento da 

mercantilização dos serviços sociais, sob a justificativa de que as políticas sociais causam 

distorções nas regras do funcionamento livre do mercado. Neste sentido, o mercado e não 

mais o Estado seria visto como o espaço apropriado para a efetivação dos serviços sociais e a 

intervenção deste, somente ocorreria em última instância. É por isso que políticas sociais 

neoliberais brasileiras ainda são, hoje, caracterizadas pelo alto grau de seletividade e 

necessidade de comprovação da pobreza para atender os comprovadamente pobres. Estes 

neoliberais vêm propagando barreiras que dificultam a aceitação de políticas sociais, sob a 

lógica de que os pobres não cadastrados e identificados usariam o Estado apenas para seus 

fins pessoais gerando, consequentemente, um grande estímulo à preguiça.75      

 

1.3.2. Desterritorialização e desfiliação social 

 

Estratégias públicas de desterritorialização, consequentemente, irão gerar a produção 

social da desfiliação de pessoas em situação de rua. A mais evidente das dificuldades 

incorporadas por este grupo populacional, em termos de desterritorialização, ainda continua 

sendo sua territorialização precária, cuja vulnerabilidade locacional enseja diversas 

dimensões de desamparo: desconforto, face às intempéries (a chuva como incrementadora das 

ações de desterritorialização); insalubridade (exposição e contato com doenças); insegurança, 

frente aos moradores regularizados, que lhes recriminam e se manifestam em ações 

comunicativas com desconfiança. 

 

O insucesso, que pode recair sobre o fracasso econômico ou sobre o adensamento do 

da força de trabalho pelo nível de capacitação, desestrutura a teia de convivência social do 

morador das ruas, levando-o ao isolamento que o envolve num contínuo processo de 

empobrecimento e, consequente, desfiliação social. Vários são os processos de 

desterritorialização do povo das ruas no Brasil, impedindo a ampliação da cidadania, mas dois 

deles merecem ser destacados: o primeiro tem ocorrido com a passagem de um estado de 

                                                 
75 É por isso que o programa Bolsa-família é visto por parte do senso comum, das elites e das mídias 
como responsável por acomodação, preguiça e falta de iniciativa dos beneficiários pobres. Muitas 
análises reconhecem que seus recursos são as únicas fontes de renda para determinada região. O 
paradoxo é que há uma avaliação positiva do programa quando este traz resultados positivos para a 
economia local. Raras são as análises “macro” que destacam aspectos de garantias dos direitos sociais 
e cidadania.    
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intolerância tácita para intolerância explícita por parte do Estado, recrudescendo a truculência 

na eliminação destes sujeitos vulneráveis76. A outra, converge para ações de alguns poucos 

grupos organizados da sociedade que rotulam, inferiorizam e estigmatizam o morador das 

ruas, logrando uma evitação da dialogicidade (diálogo) com os que estão em desvantagem.77 

Em ambos os casos, o elemento característico da pobreza, confrontado com o exercício 

coercitivo do poder para expulsão destes fragilizados, tornaria ilegítimo um conflito entre as 

partes, vez que inviabilizaria qualquer hipótese de contestação. Numa questão de supremacia 

do poder têm sido criadas políticas assistenciais orientadas não pelo princípio da garantia da 

cidadania dos fragilizados, mas pela vigilância contra eles, no intuito de tranquilizar os que 

são considerados integrados à sociedade.  

 

Para estas pessoas estabelecidas, a impossibilidade da reabilitação moral seria o 

principal argumento reafirmador da falência do indivíduo das ruas, o que passaria a exaltar 

ainda mais a eficácia à estigmatização daqueles que se mantêm excluídos. Elias e Scotson 

(2000) assim abordam este tipo de estigmatização:  

 

a estigmatização, como um aspecto da relação entre estabelecidos e outsiders, associa-se, 
muitas vezes, a um tipo específico de fantasia coletiva criada pelo grupo estabelecido. Ela 
reflete e, ao mesmo tempo, justifica a aversão – o preconceito – que seus membros sentem 
perante os que compõem o grupo outsider.78 

 

Entendemos, portanto, que vem ocorrendo uma clara inversão de valores ao se 

considerar as pessoas das ruas como elementos que oferecem risco à população estabilizada, 

ao invés de tratá-las como um grupo que está em risco. Esta concepção distorcida de direitos, 

                                                 
76 Exemplificando: em Ubatuba (litoral de SP) - 27 e 28 de novembro de 2006, uma ação conjunta da 
Secretaria de Cidadania e Desenvolvimento Social, da Segurança de Obras e da Guarda Municipal, 
realizou uma ação para “solucionar” a questão das pessoas em situação de rua que ocupavam um vão 
sobre a ponte do rio Tavares. Durante a ação, a Assistência Social tomava as providências quanto ao 
encaminhamento dos “andarilhos” para outros Municípios; a Guarda Municipal checava a 
documentação e encaminhava à Delegacia para verificação de antecedentes criminais; a Secretaria de 
Obras preparava o fechamento do vão, que lhes servia de abrigo possível, para que lá não mais 
voltassem. Acerca da operação, o então chefe da seção de migração da Secretaria de Cidadania e 
Desenvolvimento Social, comentou: “Estamos dando uma chance para essas pessoas se reintegrarem 
à sociedade (...). Vamos intensificar as ações, efetuando rondas nas madrugadas” (Prefeitura 
Municipal de Ubatuba, 2006, s/n). 
77 VALENCIO, Norma Felicidade Lopes da Silva et al. Desterritorialização e desfiliação social: uma 
reflexão sociológica sobre ações públicas junto à população em situação de rua. Artigo apresentado no 
seminário nacional população em situação de rua: perspectivas e políticas públicas. UFSCar, Nov. de 
2008, pág. 44. 
78 ELIAS, N.; SCOTSON, J. L. Os estabelecidos e os outsiders: sociologia das relações de poder a 
partir de uma pequena comunidade. Rio de Janeiro: Zahar, 2000, pág. 35. 
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que se orienta pelo status social, incentiva, aliás, ações de exclusão legitimadas tanto pela 

impunidade do Estado e dos indivíduos que legitimam o segregacionismo (e que partilham do 

habitus de classe), como pelo descaso da opinião pública em relação aos eventos ocorridos. 

 

Apesar de pouco disseminadas, existem duas ações governamentais que salientam a 

responsabilização do Estado junto às pessoas de vulnerabilidade extrema, como ocorre com os 

moradores das ruas, no que tange à desfiliação e à desterritorialização. O primeiro programa 

vem insculpido por meio da Política Nacional de Assistência Social (PNAS); o outro, pela 

Política Nacional de Defesa Civil (PNDC).  

 

A PNAS (2004) objetiva, basicamente, tornar visíveis setores da sociedade brasileira 

tidos como invisíveis ou excluídos das estatísticas (inclua-se aí a população em situação de 

rua) e que necessitem de um atendimento imediato e de proteção social especial. Prioriza, 

ademais, o combate à desterritorialização e a reestruturação dos serviços de abrigamento 

dos indivíduos que não contam mais com a proteção e cuidados de terceiros. Neste sentido, 

enfatiza, ipsis litteris: 

 

Ainda na perspectiva da equidade, a política de assistência social atua com outros segmentos 
sujeitos a maiores graus de riscos sociais, como a população em situação de rua, indígenas, 
quilombolas, adolescentes em conflito com a lei, os quais ainda não fazem parte de uma visão 
de totalidade da sociedade brasileira. Tal ocultamento dificulta a construção de uma real 
perspectiva de sua presença no território brasileiro, no sentido de subsidiar o direcionamento 
de metas das políticas públicas. 79 - grifamos 
 

No tocante à PNDC (2000) seus intuitos principais têm, basicamente, como diretrizes 

a redução da vulnerabilidade aos desastres físicos, antropogênicos e epidemiológicos, 

sobretudo de contingentes populacionais marginalizados (novamente inclui-se a população 

em situação de rua) no processo de crescimento econômico e social. Assim: 

 

...as condicionantes que a orientam tomam como base contextos econômicos que incidem 
sobre o processo de desenvolvimento social, deteriorando as condições de vida e o bem-estar 
de segmentos populacionais, intensificando as desigualdades e desequilíbrios inter e intra 

                                                 
79 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Política Nacional de 
Assistência Social/PNAS. Brasília: MDS, 2004, pág.19. Cabe, ademais, pontuar que o Governo 
Federal em 2004 resolveu extinguir o Ministério de Assistência Social e criar o Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), integrando nesse Ministério as Secretarias 
Nacionais de: Assistência Social, Renda de Cidadania, Segurança Alimentar e Nutricional, Avaliação 
e Gestão de Informações e Articulação Institucional e Parcerias. 
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regionais, ampliando os movimentos migratórios internos, o êxodo rural e o crescimento 
desordenado das cidades, acompanhando-se sempre de uma ampliação da extrema pobreza.80 

 
 
A desfiliação como uma forma de conflito social que anula os moradores em situação 

de rua, desqualificando-os, inviabilizando seu espaço vital, impedindo redes de proteção e, 

por fim, obrigando-os a uma territorialização forçada nos permite formalizar a existência de 

uma nova sociabilidade entre desiguais, aquilo que segundo Valêncio (2008) converte o 

ideário de acessibilidade generalizada dos direitos às regras de mercado81 e que Bauman 

(1999) tende a entender como o ressurgimento de uma tendência neotribalista82, o que já 

ocorre em muitas cidades brasileiras que se pautam no modelo de aversão ao diferente e ao 

desigual, monitorando, inclusive, o tráfego no terreno, ajustando o controle para o banimento 

do outro e a adoção de soluções guetizadas. 

 

1.3.3. O morador em situação de rua na intersecção de três campos: 

desigualdade, pobreza e exclusão 

 

Ao entendermos que a dimensão da questão social transcorreu no decorrer da história 

por vários processos contínuos de vulnerabilização, inclusive pelos quais passaram os 

viventes das ruas, numa superação das situações de desigualdades, pobreza e exclusão (que 

numa ordem cronológica os desiguala, empobrece, exclui) a questão social da marginalização 

sempre ganhou contornos agudos, incentivando, mais intensamente a partir da Idade Média 

(476 a 1453 d.C) até nossos dias, para a fragmentação de parte significativa da população. 

 

Neste sentido, a questão social envolvente aos moradores das ruas não se reduziria à 

existência única da pobreza, mas implementar-se-ia numa constante formatação, em um ciclo 

de isolamento, que primeiro desiguala, depois empobrece e, derradeiramente, exclui. 

Especificamente, no campo social dos moradores das ruas acreditamos nesta idéia de um 

crescer racional de fases: primeiro se desiguala (ou se aparta), depois se empobrece (ou se 

                                                 
80 BRASIL. Ministério da Integração Nacional. Secretaria Nacional de Defesa Civil. Política Nacional 
de Defesa Civil. Brasília: SEDEC, 2000, pág. 09. 
81 VALENCIO, Norma Felicidade Lopes da Silva et al. Desterritorialização e desfiliação social: uma 
reflexão sociológica sobre ações públicas junto à população em situação de rua. Artigo apresentado no 
seminário nacional população em situação de rua: perspectivas e políticas públicas. UFSCar, Nov. de 
2008, pág. 49. 
82 Expressão utilizada em algumas oportunidades por BAUMAN, Zygmunt em sua obra “Modernidade 
e ambivalência”. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1999. 
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degrada) e, por fim, se exclui (ou se descarta), esta última fase, aliás, acompanhada dos mais 

perversos efeitos sociais e acentuada letalidade. 

 

DESIGUALDADE 

 

A desigualdade está o tempo todo subentendida na análise da questão social. Vezes 

não de maneira expressa ou influenciadora, vezes se coloca de maneira frontal. Assim, o 

“desigual” (por exemplo, um deficiente físico – tomado aqui apenas por suas limitações 

motoras) pode ou não ser pobre e pode ou não ser excluído. Nesta mesma idéia, o “pobre” 

pode ser desigual ou não (um trabalhador informal que vive em condições de pobreza, por 

exemplo, geralmente é desigual dentro da classe profissional em que atua), podendo ser 

excluído ou não (estar integrado na sua classe e/ou comunidade). Por meio destas rápidas 

correlações sociais podemos inferir que a pobreza representaria uma fase do ciclo de 

isolamento, que futuramente poderá levar à exclusão social (destaque-se que existem formas 

de exclusão social que não implicam pobreza).  

 

Bruto da Costa (2008) nos exemplifica melhor: um idoso cujo problema não seja 

econômico, mas de isolamento83 pode ser considerado excluído, ou desigual e, não pobre. 

Portanto, para o estudioso português a desigualdade refere-se ao modo como um dado volume 

de recursos é distribuído pelas unidades de análise (pessoa, famílias, agregados, etc.)84. 

Proporções iguais para todos significaria igualdade absoluta e concentração de todos os 

recursos numa unidade, com parcelas nulas para as outras, significaria desigualdade extrema. 

 

Segundo Peregrino (1999) inúmeras podem ser as formas de desigualdades e elas se 

dão: - entre países, relacionando conjuntos desiguais nos processos de desenvolvimento; - 

entre os âmbitos econômico e social; e - entre os atores sociais, em que as classes 

dominantes desistiram de integrar a população, seja à produção, seja à cidadania.85 Já 

                                                 
83 BRUTO DA COSTA, Alfredo. Um olhar sobre a pobreza. Vulnerabilidade e exclusão social em 
Portugal contemporâneo. Lisboa: Gradativa, pág. 63. 
84 Ibid. pág. 52. 
85 PEREGRINO. Mônica.  As armadilhas da exclusão: um desafio para a análise. Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. GT6 Educação Popular – Movimentos Sociais.  Trabalho apresentado na 22ª 
reunião anual da ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) 
Caxambu, 1999, pág. 13. 
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Martins86 (1989) fala em uma nova desigualdade: efeitos causados pelas formas degradadas 

de inclusão, transformadas em condições de vida cada vez menos transitórias e cada vez mais 

permanentes. Assim, em seu entendimento, não haveria exclusão, mas sim formas 

deterioradas, desgastadas, de inclusão. 

 

Em nossos dias, o índice que melhor demonstraria percentuais de desigualdade 

estaria representado pelo (1) coeficiente de Gini, utilizado para calcular a desigualdade de 

distribuição de renda (que pode ser usado para qualquer distribuição) e consiste, basicamente, 

em um número situado entre “0” e “1”, onde “0” corresponde à completa igualdade de renda 

(todos têm a mesma renda) e “1” corresponde à completa desigualdade (uma pessoa tem toda 

a renda, e as demais nada têm). O Brasil no ano de 2.010 foi considerado o 3º país mais 

desigual do mundo, com coeficiente de Gini de 0,56 (destaque-se em termos comparativos 

que em 2002, durante o governo FHC, este índice alcançou o valor de 0,58). 

 

POBREZA 

 

Conforme já dito alhures, a questão social, logicamente, não se reduz à medida da 

existência de pobreza, até porque as medidas tradicionais de sua mensuração não seriam 

suficientes para caracterizar o fenômeno final da exclusão com precisão. Neste sentido, para 

que possamos entender a pobreza necessário diferenciá-la, desde já, do termo privação. 

Privação consiste em situação de carência, que pode resultar da falta de recursos, mas 

também de outras causas como desgoverno, alcoolismo, tóxico-dependência, doenças 

psiquiátricas, etc., ou seja, a falta de recursos levando à situação de carência. A pobreza, 

como privação econômica, poderia ser abarcada em dois sentidos distintos: num conceito 

absoluto, onde teria por limiar a despesa mínima necessária à manutenção da mera saúde 

física e consumo ordinário (alimentação, rendas de casa e diversos domésticos – roupa, luz, 

combustíveis)87, enquanto num conceito relativo obrigaria a alteração dos termos “consumo” 

para “estilo de vida”, onde segundo Bruto da Costa (2008) o padrão para se definir as 

necessidades e aferir a medida em que estas seriam, ou não, satisfeitas, neste conceito, seria 

fornecido, exclusivamente, pelo contexto social: o que é habitual, ou pelo menos amplamente 

                                                 
86 MARTINS, José de Souza. A exclusão social e a nova desigualdade. São Paulo: Editora Paulus, 
1997, pág.33. 
87 BRUTO DA COSTA, Alfredo. Um olhar sobre a pobreza. Vulnerabilidade e exclusão social em 
Portugal contemporâneo. Lisboa: Gradativa, 2008, pág. 32. 
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aprovado pela sociedade88. Independentemente da adoção do conceito absoluto/relativo, o 

entendimento da pobreza tem por base a preocupação com condições mínimas que têm de ser 

satisfeitas, ou recursos necessários para acesso a um dado padrão de vida. A pobreza assumi a 

existência de um “limiar”, abaixo do qual os recursos passariam a significar pobreza89.  

 

Segundo Pereira90 (2009) o surgimento da pobreza estaria relacionado ao momento 

em que os problemas sociais (melhor seria ter utilizado desigualdades - destacamos) são 

remetidos à sociedade, porque são causados pelo sistema social, ou porque colocam em 

perigo este sistema. Para o Autor duas fases remotas podem demonstrar a presença da pobreza 

nas sociedades: a primeira fase, representada pelo período compreendido entre o século XIV 

ao XVIII, fundada sobre os laços da vassalagem, apontava que a precariedade fazia parte da 

vida de todos (crises de doenças, crises de alimentos) e daí a existência da idéia de um 

pauperismo generalizado, como fenômeno advindo da dialética assistência/repressão, atuante 

sobre um fundo produtivista de manter os pobres sob as mesmas condições em que sempre 

viveram e, ainda, abusar-lhes de sua força braçal, tornando-os rentáveis, de modo que nestes 

termos os pobres seriam sempre pobres. Segundo Martins (1997) estas pessoas estavam 

separadas por estamentos, categorias sociais rígidas que não ofereciam alternativas de 

saída. O estamento dos excluídos reproduz, degradadas, as formas próprias, conspícuas do 

outro estamento.91 A segunda fase formalizaria a idéia do pauperismo associado à 

industrialização já do século XIX, generalizado com o início do capitalismo industrial, onde 

em afronta a tal situação a classe operária impõe, a partir de uma Revolução Industrial, que as 

relações sociais de produção sejam modificadas - burgueses e proletários, surgindo aí, 

efetivamente, a questão social levantada em termos de pobreza, vez que se intensifica a idéia 

de grupos de pobres e grupos de ricos. 

 

Hodiernamente, a pobreza pode ser entendida em meio a uma mescla de sentidos: (1) 

falta de bens e serviços essenciais (necessidades como alimentação, vestuário, alojamento e 

cuidados de saúde); (2) privação de recursos econômicos; (3) carência social (exclusão 

social, a dependência e a incapacidade de participar na sociedade, incluindo-se educação e 

informação). 

                                                 
88 Ibid. pág. 41. 
89 Ibid. pág. 53. 
90 PEREIRA, Viviane Souza. Notas para caracterização da população de rua: uma reflexão a partir da 
gênese da questão social. Rev. Eletrônica de Serviços Sociais, ano 3, 7 ªed., maio/ago 2009, pág. 105.  
91 MARTINS, José de Souza. A exclusão social e a nova desigualdade, SP: Paulus, 1997, pág. 36. 
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Considerando que a pobreza lato sensu (cultural, econômica, etc.) incidente sobre o 

morador em situação de rua perpassaria a todos os sentidos anteriormente expostos, tendemos 

a concluir que estes indivíduos se caracterizam, modernamente, pelo alto grau de carência 

generalizada e adentram, inclusive, à fase de exclusão social. Isto porque, além de se 

encontrarem fora do mercado de trabalho (pouca ou nenhuma renda) encontram-se também 

afastados de muitas outras formas de assistência necessárias (1,2 e 3 acima), inclusive, por 

vezes, da proteção do Estado. 

 

Diferentemente daquilo que expusemos em termos de desigualdade, não há um 

índice que possa medir a pobreza de forma específica e confiável. De qualquer forma, o 

Banco Mundial define faixas de incidência onde a pobreza extrema representaria viver com 

menos de um dólar por dia e pobreza moderada viver com um valor entre um e dois dólares 

por dia. O atual Ministério do Desenvolvimento Social (Governo PT - 2011) definiu como em 

extrema pobreza a faixa da população que vive com até 70 reais por mês (vide tópico 3.1.3). 

Ademais, segundo dados do PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) a 

diminuição da pobreza somente passaria a existir a partir do momento em que o Estado 

passasse a investir 1/5 de seu PIB (produto interno bruto), ou seja, 20% desta arrecadação, 

em, efetivamente, políticas sociais.   

 

EXCLUSÃO 

 

Praticamente não existe um conceito formal do que seja exclusão social. Ela deve ser 

entendida como uma última fase do ciclo de isolamento (e que transpõe fases intermediárias 

como desigualdade e pobreza) excluindo a dignidade da pessoa humana. Também não há 

parâmetros atualizados e específicos que possam medir a exclusão de forma completa, ou 

seja, avaliando todos os fatores influenciadores da situação92. No caso da exclusão os índices 

de IDH e renda per capita, contudo, têm sido instrumentos balizadores de bem-estar social. 

 

Escorel93 (2006) analisa a exclusão em sua vertente evolutiva, como um processo no 

qual, no limite, os indivíduos seriam reduzidos à condição de animal laborans, cuja única 

                                                 
92 A melhor análise científica sobre a exclusão, que trabalhou com uma elevada gama de hipóteses de 
carências e fatores multiplicadores, ocorreu na elaboração do Atlas da Exclusão Social, assunto que 
será tratado no interior do tópico 1.4 a seguir apresentado. 
93 ESCOREL, Sarah. Vidas ao léu. Trajetórias de exclusão social. Rio de Janeiro: Editora da Fiocruz, 
2006, pág. 61. 
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atividade é a preservação biológica e na qual estão impossibilitados de exercício pleno das 

potencialidades da condição humana e, neste sentido, jamais haveria a possibilidade de uma 

inclusão plena do indivíduo na sociedade. 

 

Para Bruto da Costa (2008) o conceito de exclusão implicaria estar descontabilizado 

de algo e esta exclusão poderia ser vista do ponto de vista de contextos específicos, como 

família e amigos, perpassando pela idéia de expulsão, como do posicionamento deste 

indivíduo em relação ao domínio econômico (mercado de trabalho, segurança social, etc.).94 

Para compreender o que seria estar excluído da sociedade atual baseia-se numa perspectiva 

sistêmica em que: 

 

Cada um das esferas da existência social – da mais pequena à mais ampla, da mais simples 
à mais complexa – constitui um sistema social onde “a sociedade (local, nacional, regional, 
ou global) será, então, constituída por um conjunto de sistemas sociais, alguns dos quais 
poderão ser considerados como básicos ou essenciais”. 95 
 

e onde o pertencimento (ou não), relativamente a cada um desses sistemas e subsistemas, 

possibilitaria falar-se em inclusão (quando há transposição dos obstáculos) ou exclusão 

(quando não há transposição) que, para além dos sistemas financeiros, possibilitasse (ou não) 

o pertencimento das pessoas. 

 

A exclusão, portanto, seria o final de uma cadeia de determinações sociais e que nos 

auxilia bastante na compreensão da questão social do povo da rua. Segundo Robert Castel 

(1997) a exclusão social relaciona-se com a situação extrema de ruptura de relações 

familiares e afetivas, além de ruptura total ou parcial com o mercado de trabalho e de não 

participação social efetiva. Decorrência, por vezes, de um processo de desestabilização da 

condição salarial96 seria o ponto máximo atingível no decurso da marginalização e que 

passaria a implementar processos de desfiliação ou de fragilização dos suportes de 

sociabilidade, ou seja, o indivíduo iria, progressivamente, se afastando da sociedade através 

de rupturas consecutivas para com ela. 

                                                 
94 Conforme já demonstramos anteriormente entendemos que existem outros tipos de exclusões, 
definidas conforme as causas que apresentam e os efeitos que exigem, caracterizando-as em: 
decorrentes de ordem econômica e social (como apontadas por Bruto da Costa), cultural, patológica, 
de comportamentos autodestrutivos, etc. Nota do Autor. 
95 BRUTO DA COSTA, Alfredo. Um olhar sobre a pobreza. Vulnerabilidade e exclusão social em 
Portugal contemporâneo. Lisboa: Gradativa, pág. 65. 
96 CASTEL, Robert. As armadilhas da exclusão apud BELFIORE-WANDERLEY, BOGHUS, 
YAZBEK. Desigualdade e a questão social. São Paulo: Educ, 2010, pág. 15. 



 49
 

Aos sobrantes, apenas uma das nomenclaturas utilizadas por Castel (que, aliás, por 

vezes nos transparece certo otimismo e ora intenso pessimismo em termos de possibilidades 

de inclusão) restar-lhes-ia reconhecerem que não há mais lugar para todos na sociedade, em 

decorrência das novas exigências contemporâneas, da concorrência e da redução de 

oportunidades e de emprego, rejeitados, enfim, dos circuitos que uma utilidade social poderia 

atribuir-lhes.97 E, nestes moldes, como a força de trabalho destes indivíduos não seria mais 

necessária dentro do mercado, simplesmente, sobrariam (como os moradores das ruas). 

 

Para Oliveira (1998) os excluídos também seriam aqueles que sobram: já 

vulnerabilizados pelas agudas desigualdades estruturais (e também pela pobreza) da 

sociedade são categorizados como inempregáveis.98 Já Murilo de Carvalho (2002) assevera 

que a existência de pessoas em situação de rua traz na própria denominação “rua” a marca da 

exclusão a que são submetidas: sua presença incomoda e desconcerta quem busca ver nas 

ruas a mesma tranqüilidade asséptica de conjuntos habitacionais com circulação restrita de 

pessoas.99 

 

Seguindo esta mesma idéia de exclusão aplicável aos moradores de rua DaMatta 

(2000) ainda assevera que: 

 

O espaço da casa manteve-se na sociedade brasileira como locus de uma ética conservadora 
e a rua como locus de uma ética liberal, tanto no sentido de ser o lugar do exercício da 
igualdade, sob a perspectiva da cidadania, quanto no sentido de ser o lugar da 
competição100- grifamos. 
 

 

Linhas gerais do pensamento de Pierre Bourdieu podem nos auxiliar no fechamento 

desta questão social. Baseado na idéia de campos, mote de seus estudos, permitimo-nos 

configurar o nosso ambiente de análise: o campo social em que se encontra o morador de 

rua (espaço onde as relações sociais constitutivas do fenômeno tensionam-se ganhando 

                                                 
97 Ibid. pág. 28/29. 
98 OLIVEIRA, Francisco. Os direitos do antivalor. Petrópolis: Vozes, 1998, pág. 213. 
99 CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados: O Rio de Janeiro e a República que não foi (2002) 
apud BRASIL. Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua. Governo 
Federal, maio de 2008, pág. 03. 
100 DAMATTA, Roberto. A casa e a rua: espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1997 apud BÔAS MENDES, Mariana Vilas. Os moradores de rua e suas trajetórias. 
Dissertação de Mestrado. UFMG. Departamento de sociologia e antropologia. Belo Horizonte, 2007, 
pág. 07. 
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vida101) vislumbrando que de maneira geral as características do processo de exclusão social 

não advêm exclusivamente de origens econômicas (pobreza), mas também pela falta de 

perspectivas de mudanças e perda da auto-estima (desigualdade) e falta de pertencimento 

social (exclusão) e neste ponto, o morador em situação de rua perpassaria por todas estas fases 

de rupturas sociais: ele se desiguala, empobrece e passa a ser excluído, ou seja, locupletaria 

todas as fases dentro de seu campo social. 

 

FIGURA 01 – Ciclo de isolamento 

 

 
Figura 01- MSR (morador em situação de rua) na intersecção dos três campos sociais. 
 

 

Retomando o que foi dito alhures, em que pese a falta de parâmetros que meçam 

realisticamente a exclusão, o IDH (índice de desenvolvimento humano) tem se constituído 

num grande avanço em termos de aferição de padrões de bem-estar social. Neste sentido, o 

Brasil, segundo classificação da Organização das Nações Unidas em 2.011, se encontra na 84ª 

posição dentre 187 países analisados, com índice de 0,718 (e 11ª lugar na America Latina). 

Infelizmente, este índice continua caindo em relação a 2.009 (0,813), ressaltando-se que, 

todos os países que investiram maior percentual do PIB (produto interno bruto) em políticas 

sociais possuem atualmente os mais altos IDH’s (acima de 0,90). 

                                                 
101 PEREGRINO. Mônica.  As armadilhas da exclusão: um desafio para a análise. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. GT6 Educação Popular – Movimentos Sociais.  Trabalho apresentado na 
22ª reunião anual da ANPED (Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação) 
Caxambu, 1999, pág. 10. 
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A renda per capita (calculada anualmente) também caracterizaria, hoje, um outro 

bom indicador para análise do grau de desenvolvimento econômico – e, consequentemente, 

funciona como uma baliza para se reconhecer a faixa de excluídos de um país. Consiste, 

basicamente, na divisão da renda nacional (produto nacional bruto, deduzidos os gastos com 

depreciação de capital e impostos indiretos) pela numero de indivíduos componentes da 

população. Destaque-se que o Brasil alcançou o valor de US$ 12,5 mil, aproximadamente 

R$19.706,00, de renda per capita em 2.011, segundo dados apresentados pelo IBGE. 

 

1.3.4.  Os moradores em situação de rua como pretensos sujeitos de direito  

 

A grande pergunta que todo pesquisador deveria se fazer hoje ao trabalhar o tema dos 

moradores em situação de rua, em especial, ao cotejar dados obtidos em pesquisas censitárias 

com posturas fixadas nas legislações, ou constantes das políticas sociais, seria a seguinte: os 

moradores em situação de rua podem ser considerados sujeitos de direito? 

 

Sabemos que na dimensão lógico-jurídica parte-se do pressuposto de que não pode 

haver uma legislação sem destinatários. Se há instrumentos legislativos (como 

demonstraremos existir tanto em nível federal, estadual, como municipal) dos quais fazem 

parte os moradores das ruas, acreditamos podê-los admitir, contemporaneamente, como ficção 

jurídica, sujeitos de direito. Inconvenientemente, esta visão tecnicista, dentro do processo 

evolutivo do Direito dos excluídos, em especial, dentro do contexto periférico latino-

americano, não pode se basear apenas nos limites do potencial interpretativo simbólico 

(aproximação do que é “justo”) dado pelo Estado (sistema de normas válidas e vigentes) e 

olvidar-se da perspectiva emancipatória baseada numa compreensão sócio-histórica 

(comprometida com a relação passado/realidade e responsabilidade social) a que Bourdieu 

(2011) chama de historicização da norma102, sob pena de nos compatibilizarmos, apenas, com 

a formação normativista e forense dos profissionais do Direito e afastarmo-nos das 

complexidades afeitas à formação de um verdadeiro campo jurídico. 

 

Ainda; para Bourdieu103 (2011) este campo jurídico (lugar de concorrência pelo 

monopólio do direito de dizer o direito) deveria englobar o universo das soluções 

                                                 
102 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Trad. Fernando Tomaz. 15ª edição. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2011, pág. 223. 
103 Ibid. pág. 212. 
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propriamente jurídicas e ao mesmo tempo se entrelaçar com agentes investidos de 

competência social e técnica, capacitados a interpretar um corpus de textos que consagram 

uma visão legítima e justa do mundo social. Assim, o direito como discurso atuante, capaz, 

por sua força própria, de produzir efeitos, poderá fazer o mundo social, com a condição de 

não se esquecer de que ele é feito por este.104 

 

Não basta, pois, para ser sujeito de direito a mera enquadratura destes 

marginalizados em normas jurídicas. Caso tomássemos por base esta postura restritiva, de 

entendimento técnico-jurídico, como a única resposta à questão formulada inicialmente, 

seríamos obrigados a enquadrar os moradores das ruas nesta situação. Obviamente, esta 

distorção teórica não inclui estes cidadãos dentro de um processo hermenêutico jurídico105, 

que se presta a fornecer uma interpretação democrática e implementar efetividade nas 

relações propiciadoras de cidadania, ou como elementos dentro de uma sociologia do campo 

jurídico. Na ausência das duas visões que se complementam (técnica e social) entendemos 

que o morador em situação de rua, como sujeito de direitos, seria, ainda hoje, uma abstração. 

 

Como solução para a reconstrução dos direitos destes cidadãos, sujeitos 

contemporâneos que aspiram à condição de inocentes106, dentro da atual estrutura político-

social brasileira, acreditamos na necessidade de uma maior ingerência do Estado ladeado por 

Movimentos Sociais, de maneira a encontrarmos outros modos de se conhecer as regras 

jurídicas107, nos dizeres de Canotilho (1998) e aproximar-se daquilo que Lorenzetti108 (2009) 

denomina de paradigma de acesso aos bens jurídicos primários. 

 

                                                 
104 Ibid. pág. 237. 
105 A hermenêutica jurídica tem por objeto o estudo e a sistematização dos processos aplicáveis para 
determinar o sentido e alcance das expressões do Direito. As leis positivas são formuladas em termos 
gerais; fixam regras, consolidam princípios, estabelecem normas, em linguagem clara e precisa, 
porém ampla, sem descer a minúcias. É tarefa primordial do executor a pesquisa da relação entre o 
texto abstrato e o caso concreto, entre a norma jurídica e o fato social, isto é, aplicar o Direito. Para 
se conseguir, faz-se mister um trabalho preliminar: descobrir e fixar o sentido verdadeiro da regra 
positiva; e, logo depois, extrair-se da norma tudo o que na mesma se contém: é o que se chama 
interpretar, isto é, determinar o sentido e o alcance das expressões do Direito. In MAXIMILIANO, 
Carlos. Hermenêutica jurídica e aplicação do Direito. Rio de Janeiro: Forense, 1998, pág. 01. 
106 Referência utilizada em várias oportunidades por BRUCKNER, P. em A tentação a inocência. Rio 
de Janeiro: Rocco, 1997. 
107 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 1998, pág. 23. 
108 LORENZETTI, Ricardo Luis. Teoria da decisão judicial: fundamentos de Direito. São Paulo: RT, 
2009, pág. 227. 
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a. A concepção “sujeito de direito” sob o olhar dos próprios moradores das ruas: 

 

Basicamente, hoje, o Estado faz-se representar perante os pretensos sujeitos de 

direitos moradores das ruas, através de dois mecanismos: (1) os coercitivos, emanados da lei 

em sentido estrito e (2) a atuação positiva em políticas públicas (ainda que existente o caráter 

de provisoriedade, assistematicidade e ausência de perspectiva coletiva). Neste sentido, temos 

percebido que os órgãos e instituições estatais não têm conseguido fazer com que os direitos 

de cidadania adquiram materialidade e efetividade, o que tem impossibilitado que estes 

cidadãos possam ser considerados verdadeiros sujeitos de direitos. 

 

Afora restritas atuações do Estado, Bruckner (1997) ainda incrementa a dificuldade 

de se tornar os moradores em situação de rua sujeitos de direito ao apontar outras dificuldades 

específicas do gênero, basicamente em função de duas condições que passaram a lhes ser 

intrínsecas, mas não necessariamente simultâneas: os fenômenos do infantilismo e da 

vitimização109. No primeiro caso, ao suporem os excluídos, que somente ao Estado, ou outro 

homólogo, caberia suprir-lhes suas carências (não têm culpa de sua condição); no outro, o 

próprio sujeito quer ser visto como infeliz, triste e submisso dentro de seu mundo. 

 

Geralmente, o sujeito morador das ruas encontra-se em estreita correspondência com 

o segundo fenômeno, ou seja, a faceta da vitimização, o que faria com que este indivíduo ao 

enclausurar-se em seu mundo se afastasse das formas básicas de exercício da cidadania e de se 

tornar um sujeito social, que se apropriasse de seus direitos de modo específico e contingente, 

relativamente ao campo de possibilidades, a partir de onde organizaria suas ações.110 

 

Essa idéia de sujeito de direito baseada na dimensão da tentação da inocência nos 

levaria a uma outra questão afeita ao pensar e agir do sujeito que se percebe vítima (inocente) 

e não responsável: - como suas lutas por direitos são feitas somente por eles próprios (não há 

ajuda de “outros”) podem, no limite, desobrigá-los de seu lugar efetivo de sujeitos de ação e 

tirar-lhes o protagonismo humano dentro da configuração contemporânea da vida social (caso 

dos catadores de lixo que se confundem com o próprio lixo) o que, derradeiramente, os 

afastaria da viabilidade de se tornarem, por si, autênticos sujeitos de direito. 
                                                 
109 BRUCKNER, P. A tentação a inocência. Rio de Janeiro: Rocco, 1997, pág. 16. 
110 RIFIOTIS, Theophilos. Direitos humanos: sujeito de direitos e direitos do sujeito. Projeto 
“Educação para os Direitos Humanos em Santa Catarina”. Ano de 2006.  Mesa: Educação em direitos 
humanos: fundamentos teórico-metodológicos, pág. 01. 
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Neste sentido, guardadas as proporções, a crítica de Dussel111 (1986) à dialética 

eurocentrista, aplicada os povos da America Latina desde a sua formação, pode ser muito bem 

aplicada à exclusão do povo das ruas, vez que dentro do processo de colonização também não 

se observava a figura “do outro”, a alteratividade, que deveria ser primordial numa relação 

justa e de respeito mútuo. Em face desta idéia de etnocentrismo das vítimas (colonizados) do 

“sistema-mundo” (Europa versus culturas latino-americanas) surgiria toda a problemática 

atual da exclusão de grandes porções da humanidade, e cujos membros, nas palavras do 

Autor, passariam a ser denominados de vítimas do sistema-mundo.112 

 

Aliás, como solução para esta deficiência, o filósofo argentino propugna, através de 

seu método anadialético, que a relação fundamental, num ato dialogal comunitário deve ser a 

do discurso “ao outro”, o justo crescimento da totalidade “desde o outro” e para servi-lo 

criativamente.113 Somente assim, poderiam se construir categorias superadoras dos métodos 

ético-antropológicos, advindos do domínio colonial e opressor impostos aos latino-

americanos, tornando verdadeiros sujeitos de direito os subjugados.    

 

Por fim, em nosso entendimento, vivemos numa sociedade onde temos que conviver 

com a frustração da implementação de direitos ainda não realizada. A modernidade trouxe 

legislação e políticas sociais e vem tentando incrementar a proteção dos excluídos através de 

idéias como a Filosofia da Libertação de Dussel. Logo, em termos de um positivismo 

jurídico, os primeiros passos na defesa dos direitos civis: ir e vir livremente pelos espaços 

públicos, mesmo morando nas ruas; direitos sociais: serviços de saúde, alimentação, proteção 

(ainda que precários); direitos políticos: através da força política como grupos de pressão e 

movimentos sociais; foram, com certeza, implementados, faltam, porém, legitimidade e 

fundamentação do fenômeno jurídico em sentido mais amplo, para que a força do Direito seja 

capaz de considerar os moradores em situação de rua verdadeiros sujeitos de direito. 

 

 

 

 

                                                 
111 Base da idéia de DUSSEL, Enrique. Método para uma filosofia da libertação latino-americana. São 
Paulo: Loyola, 1986. 
112 DUSSEL, Enrique. Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão. Rio de Janeiro: 
Vozes, 2007, pág. 16. 
113 Ibid. pág. 196/197. 
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b. As concepções jurídica e sociológica do morador de rua como sujeito de direito: 

 

O termo técnico sujeito do direito aplicado aos moradores em situação de rua passou 

a ter consistência dentro do arcabouço-jurídico brasileiro, haja vista constar do processo 

legislativo, que abre um campo de discurso a estes marginalizados. Resta-lhe, todavia, a 

implementação, a efetividade, uma hermenêutica prático-teórica crítica das ações, que 

concedam fins funcionais a estas não pessoas, conforme as considera Chomsky114 (2012), de 

uma maneira mais convincente e democrática: a práxis social, superando o senso comum 

teórico dos juristas115 e tornando os simples sujeitos de direitos em legítimos sujeitos de 

direito. 

 

Lyra Filho (2006) aborda a importância da produção das regras jurídicas, tratando-a 

como mera etapa a ser complementada na busca das efetivas necessidades existenciais, 

materiais e culturais dos excluídos. Com a perspectiva de abertura das possibilidades de 

interpretação destas normas jurídicas surgiria uma nova etapa para a criação do Direito: sua 

concepção crítica, que ocorreria dentro de um processo histórico116 que reconhecesse a práxis 

social de reinterpretação117 desta feição objetiva118, dinamizando a interpretação das leis e 

passando, por fim, a uma produção significativa do Direito com feição material e subjetiva. 

 

Faria (2010) pondera acerca desta idéia de sujeitos de direitos, entendendo ter havido 

apenas uma função simbólica de efetivação das orientações sociais.119 Entende, ademais, que 

a existência destes sujeitos de direitos estaria diretamente relacionada com a implementação 

dos ditames legais ou governamentais insculpidos. Neste mesmo sentido a Constituição ou as 
                                                 
114 CHOMSKY, Noam. Reconhecendo as não pessoas. Revista Filosofia, ano VI, edição. São Paulo: 
Escala, 2012, pág. 60/61. 
115 Termo utilizado por WARAT, Luis Alberto. Mitos e teoria na interpretação da lei. Porto Alegre: 
Síntese, 1979, pág. 19. 
116 Segundo LYRA FILHO, Roberto in “O que é Direito”. São Paulo: Brasiliense, 2006, pág. 86: 
Direito é processo, dentro do processo histórico: não é uma coisa feita, perfeita e acabada; é aquele 
vir-a-ser que se enriquece nos movimentos de libertação das classes e grupos ascendentes e que 
definha nas explorações e opressões que o contradizem, mas de cujas próprias contradições brotarão 
as novas conquistas. 
117 Termo utilizado por COSTA, Alexandre Bernardino em sua tese de doutoramento. Desafios da 
teoria do poder constituinte no estado democrático de direito. UFMG, 2005, pág. 219/220. 
118 A pretensão de construir uma teoria positiva do direito, de caráter formal e feição objetiva, não 
mais se sustenta. Esta postura formalista da lei recorre à teoria para atribuir sentido ao mundo da vida, 
distanciando-o paulatinamente da realidade, “coisificando” os sujeitos e os conflitos existentes no 
âmbito social. [http://www.pge.sp.gov.br/centrodeestudos/bibliotecavirtual/direitos%20humanos.pdf]  
pág. 416. Acessado em 22/02/2012. 
119 FARIA, José Eduardo. Direito e Conjuntura, 2ª Ed. São Paulo: Saraiva, 2010, pág. 62. 
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legislações que analisam o tema e que traçam as metas a serem alcançadas somente passariam 

a ter eficácia quando postas em prática sobre os grupos aos quais se referem e aí o surgimento 

dos verdadeiros sujeitos de direito. 

 

Infelizmente, ainda há falhas no Direito Brasileiro, especificamente no sentido de 

estabelecer princípios fundantes de liberdades e direitos, ao não implementar-lhe mecanismos 

institucionais e recursos para garantir a sua prática, ou sua fruição. Esta legislação simbólica, 

que apenas pressupõe idéias de liberdade e igualdade sem imprimir-lhes elasticidade através 

de ação, não tem bastado para tornar os moradores das ruas sujeitos de direito. 

 

Tal como Hannah Arendt (1987) já assinalava: é muito pouco o direito a ter 

direitos120. A falta de materialização de relações propiciadoras de cidadania como, por 

exemplo, oportunidades de trabalho e renda e acesso regular aos bens sociais e de participação 

política, conforme os ditames legislativos, tem feito com que o morador de rua como sujeito 

de direito seja, ainda, uma generalização legislativa e não passe de uma ficção jurídica. 

 

Isto, basicamente, ocorre porque nossa dogmática jurídica ainda continua atrelada ao 

paradigma individualista-normativista (o paradigma ainda está preso ao positivismo 

dogmático) e com isso a escassa hermenêutica praticada em nossos dias continua 

inviabilizada de afrontar obstáculos necessários à realização plena de direitos fundamentais 

destes cidadãos das ruas e à própria realização do Estado Democrático de Direito. 

 

Kerstenetzky121 (2011) em resposta ao nosso questionamento: os pobres no Brasil 

podem ser considerados sujeitos de direitos? nos informou que a questão mereceria ser 

abordada sob duas visões – uma de cunho assistencial (sociológico e jamais assistencialista) e 

outra de cunho jurídico. Em suas palavras: Trata-se de uma questão definicional. Conforme 

vimos anteriormente, assistência não há de se confundir com assistencialismo. Nas palavras 

de Campos122 (2001): o perfil assistencialista desempenha uma importante função ideológica, 

pois revela para os assistidos a “face bondosa dos que governam”. Esta concepção com 

                                                 
120 ARENDT Hannah. A condição humana. Rio de Janeiro: Forense, 1987. 
121 Resposta apresentada pela Professora Célia Kerstenetzky ao nosso questionamento acerca dos 
pobres no Brasil serem sujeitos de direitos. Palestra ocorrida em 17 de novembro de 2011 na 
Universidade de São Paulo. Faculdade de Ciências Sociais.   
122 CAMPOS, Edval Bernardino. A assistência social vulgarizada: o avesso do direito. Revista Trilhas, 
Belém, v. 2, nº 1, pág. 42/48, julho de 2001. Contexto colacionado encontrado na pág. 44.   



 57
 

perfil assistencialista das políticas sociais passaria a mudar no Brasil a partir da promulgação 

da Constituição Federal de 1.988, que institui um novo paradigma de assistência social 

identificada como direito do cidadão (grifamos) e dever do Estado.123 

 

Infelizmente, esta idéia de assistência como direito de cidadania ainda peca pela falta 

de materialidade nos dias atuais e com isso os moradores das ruas não estariam conseguindo 

sua enquadratura como sujeitos de direito. Além disso, alguns benefícios assistenciais 

continuam sem normatividade, basicamente por dois motivos: os governantes não reconhecem 

os usuários da assistência como sujeitos de direitos e os princípios que orientam a política de 

assistência social não foram incorporados pela sociedade como valor significante. Para 

Campos124 (2001):  

 

a sociedade tolera e adota comportamentos que banalizam a pobreza e a desigualdade 
social, provavelmente por não se sentir signatária dos novos valores éticos-políticos, nem 
protagonista da construção de novos relacionamentos entre o Estado e o sujeito pobre. 

 

 

Desta forma, o sujeito de direito a que se refere a Constituição Federal de 88 e a Lei 

8.742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social - LOAS) em seu artigo 1º: ... a política de 

seguridade social deve prover os mínimos sociais aos cidadãos, para garantir o atendimento 

às suas necessidades básicas, ainda seriam alheamentos. Isto porque tal sujeito, uma vez que 

não incluído nas relações sociais, não adquire acesso regular no atendimento das necessidades 

dos seguimentos empobrecidos pela falta de efetividade da lei, e assim não estaria visível 

quem seriam os sujeitos de direito e quais os direitos que lhes assistem. Novamente Campos 

(2001) adverte: como o Estado brasileiro não tem instituído um referencial através do qual 

seja possível identificar o público da Assistência Social, é lícito afirmar que o sujeito de 

direito para quem a lei se destina, também não existe.125 

 

Assim, apesar de vislumbrarmos que o processo de evolução para converter o 

morador em situação de rua em efetivo sujeito de direito não está no vácuo, falta a estes 

                                                 
123 Os programas e serviços desenvolvidos no setor de assistência social são os mais variados, desde o 
benefício de natalidade e auxílio-funeral para os trabalhadores contribuintes com a previdência social, 
até a distribuição de medicamentos, alimentos, vestuários e auxílios emergenciais para os grupos 
vulnerabilizados socialmente, exteriores ao mercado formal de trabalho. Nota do Autor. 
124 CAMPOS, Edval Bernardino. A assistência social vulgarizada: o avesso do direito. Revista Trilhas, 
Belém, v. 2, nº 1, pág. 42/48, julho de 2001. Contexto colacionado encontrado na pág. 47.   
125 Ibid. pág. 48. 
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indivíduos a cidadania passiva, outorgada pelo Estado com a idéia moral da tutela desta 

população. Quanto à cidadania ativa, aquela que institui o morador de rua como portador de 

direitos e deveres, que pode participar da esfera pública e criar novos direitos que abram 

espaços de participação, esta fase sim, repetimos, já foi iniciada através da legislação que lhes 

fornece guarida.  

 

É claro, para que isso ocorra seria preciso desconstruir a bipolaridade ontológica 

entre normal e anormal, para reproduzir identidades sociais dentro dos espaços e papéis 

sociais.126, mas também preciso que estes subcidadãos127 consigam se libertar da condição 

intrínseca de inferiorizados, que lhes é inerente nos dias atuais. De qualquer forma, 

entendemos que o “chute inicial” foi dado. 

 

1.4. Pesquisas censitárias sobre o morador em situação de rua: características e 

indicadores de efetivação da cidadania social  

 

Várias limitações metodológicas têm sido apontadas ao se tentar contabilizar e 

caracterizar a população das ruas. Como já apontamos anteriormente, a mais importante delas 

diz respeito à dificuldade de uma conceituação padronizada e operacional de morador em 

situação de rua e que seja compartilhada pela maioria dos estudiosos da área. 

 

Em função da variabilidade de características, qualquer conceituação desse grupo 

populacional e o seu número podem variar de acordo com os objetivos dos órgãos 

responsáveis pela análise censitária. Mesmo com a tentativa de padronização de conceitos, 

vários estudos têm ainda produzido números divergentes em decorrência da metodologia 

empregada na coleta dos dados, sem que nos esqueçamos dos atributos mencionados no 

tópico anterior, que tratam de fatores como a grande mobilidade geográfica e financeira destes 

grupos populacionais. Neste sentido, enquanto os responsáveis pelas pesquisas não forem os 

mesmos que coletem e analisem os dados, utilizando-se de metodologias bastante afinadas e 

                                                 
126 Citação constante da exposição de motivos da Política do governo federal para a população de rua. 
Mais informações no site [http://www.rederua.org.br/pub/polnac_inclsoc.pdf]. 
127 "E na rua? Bem, aqui passamos sempre por indivíduos anônimos e desgarrados, somos quase 
sempre maltratados pelas chamadas "autoridades” e não temos paz, nem voz." (grifamos). In 
DAMATTA, Roberto. A casa e a rua: Espaço, cidadania, mulher e morte no Brasil. Rio de Janeiro: 
Rocco, 1997, pág. 19. 
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partirem dos mesmos pressupostos128 para que se consigam conclusões fidedignas não poderá 

haver convergência de sentidos. 

 

Para analisarmos as metodologias utilizadas na contagem dos moradores das ruas, 

alguns números merecem ser de conhecimento prévio a qualquer pesquisa nesta área. O Brasil 

possui, segundo o censo realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

em 5.565 Municípios brasileiros na data de 01/08/2.010129, a quantidade de 190.073.788 

pessoas130 residentes em domicílios particulares. O Município de São Paulo, por sua vez, 

possui 11.253.503 pessoas, segundo o censo Populacional 2.010, identicamente realizado pelo 

IBGE no dia 29 de novembro.  

 

Em ambas as contagens não foram computados, todavia, nosso campo de interesse, ao 

deixarem de contabilizar a população em situação de rua. Esta população não foi incluída nos 

censos porque prepondera a coleta de dados na base domiciliar (MDS, Brasil, abril de 

2.008131). O referido recenseamento nacional formalizou, todavia, em dezembro do ano de 

2.011132 uma divulgação apartada, acerca de outros dados colhidos, em que aponta outras 

estimativas demográficas dos chamados aglomerados subnormais.133 

 

Segundo o IBGE para que um aglomerado de construções fosse considerado 

subnormal seria preciso que houvesse, pelo menos, 51 domicílios carentes. A partir daí, todo 

                                                 
128 SILVA, M. L. L. Mudanças recentes no mundo do trabalho e o fenômeno população em situação de 
rua no Brasil. Dissertação de Mestrado em Política Social. Departamento de Serviço Social. 
Universidade de Brasília. Brasília, 2006, pág. 111. 
129 In [http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/tabelas_pdf/Brasil_tab_1_1pdf]. 
Acesso em 28 de setembro de 2011. 
130 Dados obtidos e acessados em 26 de setembro de 2011 em 
[http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/resultados_preliminares/preliminar_ta
b_uf_zip.shtm].  
131 Dados obtidos e acessados em 28 de setembro de 2011 em 
[http://www.mds.gov.br/backup/arquivos/sumario_executivo_pop_rua.pdf].  
132 Dados acessados em 23/02/2012. Para maiores detalhes vide informações constantes em 
[http://www.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/noticia_visualiza.php?id_noticia=2057&id_pagina
=1]. 
133 São considerados aglomerados subnormais as favelas e habitações populares (loteamentos 
populares, conjuntos habitacionais de limitação indeterminada - invasões, cortiços, etc.) e seus 
assemelhados (comunidades palafitas, baixadas, mocambos ou grutas - regiões habitadas que ocupam 
áreas de areia nas praias e ocorrem geralmente no litoral nordestino brasileiro). Os aglomerados 
subnormais caracterizam-se como domicílios deste tipo ao se analisarem quatro fatores: 
abastecimento d'água, coleta de esgoto, coleta de lixo e fornecimento de energia elétrica. Fonte: 
IBGE. Acesso em 05/06/12 in [www.ibge.gov.br/home/presidencia/.../noticia_visualiza.php?id]. 
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o restante poderia ser considerado domicílio subnormal dentro de um bairro134. Assim, a 

favela como parte de uma cidade ilegal e espaço de exclusão social, não assistida pelo 

planejamento oficial, se insere nesta discussão e que Maricato135 (2000) aborda como o lugar 

fora das idéias, um universo urbano ilegal na documentação de propriedade, na ausência da 

aprovação de qualquer projeto arquitetônico pelos órgãos competentes ou no descompasso 

entre o projeto, quando aprovado, e sua implantação. 

 

Outras considerações merecem ainda destaque: o Brasil não possui uma pesquisa 

censitária que contabilize os moradores em situação de rua distribuídos pelo território 

nacional. Segundo Motta Costa136 (2005) trata-se de uma população sem visibilidade para os 

órgãos oficiais de contagem populacional. A pesquisa pioneira que realizou estudos, por 

amostragem, destes indivíduos, abrangeu apenas 71 Municípios137 (48 deles com mais de 300 

mil habitantes e 23 capitais, independentemente de seu porte populacional) e identificou 

31.922 pessoas em situação de rua vivendo em “calçadas, praças, rodovias, parques, 

viadutos, postos de gasolina, praias, barcos, túneis, depósitos e prédios abandonados, becos, 

lixões, ferro-velho ou pernoitando em instituições (albergues, abrigos, casas de passagem e 

de apoio e igrejas)” (MDS, Brasil, abril de 2008, pág. 06138). As características desta fatia da 

população nacional foram, portanto, traçadas com base apenas nesta amplitude amostral 

colhidas pelo território brasileiro. 

 

Pesquisas afeitas, caracterizadoras dos moradores das ruas que, efetivamente, 

contabilizem os indivíduos do grupo, via de regra, foram efetuadas pelos Municípios 

brasileiros. Ademais, não há censos efetuados em nível estadual que indiquem o número 

destes indivíduos dentro de seus limites territoriais. Qualquer mensuração relacionada à 

quantidade de indivíduos em nível nacional ocorrerá sempre mediante a somatória de valores 

obtidos nas estimativas parciais ocorridas em nível municipal. 

                                                 
134 Cláudio Stenner, Gerente da Coordenação de Geografia do IBGE. In IBGE 
[http://pt.scribd.com/doc/76589607/IBGE-Aglomerados-Subnormais]. Acesso em 21/05/2012. 
135 MARICATO, E. et al. A cidade do pensamento único. Rio de janeiro: Vozes, 2000, pág.121/123. 
136 MOTTA COSTA, Ana Paula. População em situação de rua: contextualização e caracterização. 
Revista Virtual Textos e Contextos, nº 04, ano IV, dez. 2005, pág. 05. 
137 Entre as capitais brasileiras não foram pesquisadas São Paulo, Belo Horizonte e Recife, que haviam 
realizado pesquisas semelhantes em anos recentes, e nem Porto Alegre que solicitou sua exclusão da 
amostra por estar conduzindo uma pesquisa de iniciativa municipal simultaneamente ao estudo 
contratado pelo MDS. Fonte: MDS. 
138 Dados disponíveis em [http://www.mds.gov.br/backup/arquivos/sumario_executivo_pop_rua.pdf] 
Acessado em 28/09/11. 
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Como afirmado anteriormente, o Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate 

à Fome (MDS) realizou no período compreendido entre os anos de 2.007 e 2.008, em acordo 

de cooperação assinado com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a 

Cultura (UNESCO), o único censo brasileiro por amostragem, em nível federal, cujo intuito 

foi quantificar e caracterizar socioeconomicamente o grupo de viventes das ruas, tudo no 

melhor intuito de se orientar a elaboração de Políticas Públicas mais eficazes. 

 

Para obtenção do número total de moradores das ruas que se encontram no território 

brasileiro os dados até hoje colhidos em pesquisas diretas são insuficientes, mas estimativas 

do próprio MDS demonstraram em 2006, portanto anteriormente ao censo federal a que nos 

referimos, durante o Fórum Nacional de Direitos Humanos, ocorrido naquele mesmo ano, que 

dos aproximadamente 180 milhões de habitantes brasileiros existentes à época, entre 0,6% a 

1% se enquadraria na categoria de população de rua.139 Atualmente, se extrapolarmos estes 

mesmos índices, aplicados à população de aproximadamente 190 milhões de habitantes 

existente no território nacional (tabela abaixo) estimaríamos em aproximadamente 1,8 

milhões de moradores em situação de rua140 no Estado Nacional. 

 

Esta mesma contabilização poderia ser feita, desde que mantidas as taxas indicadoras 

para os moradores de rua, para diversas épocas em que os censos demográficos brasileiros 

foram realizados (tabela 2 abaixo). Outro dado interessante: caso não haja políticas públicas 

efetivas de inclusão social, o crescimento do povo da rua se aponta numa relação 

diretamente proporcional ao aumento populacional, o que possibilita a demonstração reflexa 

de um crescimento positivo exponencial da população que vive nas ruas em qualquer época.  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
139Dados: [http://www.direitos.org.br/index.php?option=com_content&task=view&id=700&Itemid=2] 
Acessado em 29/09/11.  
140 Dados disponíveis em [http://moradoresderua.org.br/estimativa-de-moradores-de-rua-no-brasil] 
Acessado em 28/09/11.  
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TABELA 02  – Recenseamentos da população brasileira  

 

 

 

A título de ilustração, levando em conta a dificuldade brasileira em quantificar os 

moradores em situação de rua, demonstramos o tecido social composto por esta faixa de 

excluídos em alguns outros países do planeta e sua relação com a população quantificada 

censitariamente em determinadas épocas. Os Estados Unidos apesar de em 1.989 já contarem 

com uma população superior à brasileira possuía apenas 0,1% da população vivendo nas ruas. 

 

Em tempo: a tabela a seguir colacionada poderá ser atualizada ao ser (re)arranjada 

com as novas estimativas do IBGE. As recentes apurações estimativas que demonstram ter o 

Brasil ultrapassado 192 milhões de habitantes (nas mesmas condições do censo de 2010, ou 

seja, contabilização, apenas, de indivíduos com residência fixa) apontam para a evolução do 

número de moradores em situação de rua, quando submetidas estas novas cifras sobre os 

percentuais médios anteriormente apresentados. Nestas condições a inclinação da reta de 

apuração crescente de indivíduos mantém-se igual.  
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TABELA 03 - Estimativa do número de moradores de rua em países/cidades pelo mundo 

 

País e cidade População 

(em época específica)  População de rua (nº) 

  (%) 

Holanda (Schabel, 1992) 15.010.000 10.000 

(0,06) 

EUA (Rossi, 1989) 

(Hoje 313 mi) 12/11 - 350.000 

263.437.000 

. 

300.000 

(0,11) 

Londres (Cohen, 1994) 

 

6.803.100 20.140 

(0,29) 

Brasil (Estim. MDS 2008) 

(Hoje 195 mi) 12/11 – 1.900.000 

190.073.788 

 (IBGE 2010) 

1.800.000 

(0,6 a 1- média 0,8) 

 
Fonte: RODRIGUES, JÁ e SILVA FILHO, D. S. População de rua, Agenda Pública – Drama Social. 
Rio de Janeiro: Faperj, 1999. Com adaptações do Autor desta dissertação. 
 

 

Na medida em que não se possui uma contagem efetiva dos moradores em situação 

de rua em nível federal, nem em níveis estaduais, uma possibilidade de caracterização e 

análise destes excluídos ocorreria caso projetássemos para cada Município contabilizador uma 

media de seus diversos índices sobre a população. Outra forma seria a apuração realizada 

através de índices estaduais combinados e que formatassem com maior precisão o verdadeiro 

índice de exclusão social. Na verdade, este índice representativo da exclusão social aparece 

bem formalizado no Atlas da Exclusão Social no Brasil, que abordaremos a partir de agora. 

 

O que ocorre, na verdade, é que este índice obtido, composto de sete índices parciais 

(pobreza, emprego, desigualdade, alfabetização escolaridade, juventude, violência) cada 

índice variando entre 0 (o tecido econômico e social na pior condição possível) e 1 (o tecido 

econômico e social na melhor condição) e três dimensões (vida digna, conhecimento e 

vulnerabilidade) multiplicadas, ainda, por fatores matemáticos  viabilizam de forma mais 
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consistente a caracterização do grupo de excluídos, abarcando características suficientemente 

sustentáveis de análise acerca da exclusão brasileira. Outros índices, embora atualmente 

utilizados, passariam à condição de superficiais, tendo em vista que não conseguiriam 

apreciar todas as características envolvidas pela fórmula utilizada no Índice de Exclusão 

Social apontado.  

 

GRAFICO 01 – Composição do índice de exclusão  

 

 

 

Fonte: CAMPOS André et al. Atlas da Exclusão Social no Brasil: dinâmica e manifestação territorial. 
São Paulo: Cortez, 2003, pág. 19. 

 

No caso brasileiro as unidades federativas foram catalogadas, sistematicamente, até o 

ano de 2.000 e resultaram na formulação dos índices estatísticos estaduais constantes do Atlas 

da Exclusão Social no Brasil141 em 2.003 (atualizado até 2005). A transformação destes sete 

indicadores em índices propriamente ditos e destas três dimensões retroapontadas dá-se pela 

operação disseminada pelo PNUD/ONU (Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento) nos mesmos moldes da construção do IDH (Índice de Desenvolvimento 

Humano) através da formulação seguinte: 

 

X (i,p) = (Xi – MIN.(Xi)) /  (MAX. (Xi) – MIN. (Xi) ) 
Onde p: indica qual indicador está em estudo (pobreza, alfabetização, etc); i: identifica a unidade de 
análise (cidade, estado, país); Xi valor do indicador utilizado no cálculo; MIN. (Xi): valor mínimo 
encontrado na distribuição do indicador; MAX. (Xi): valor máximo encontrado na distribuição do 
indicador. 

                                                 
141 CAMPOS André et al. Atlas da Exclusão Social no Brasil: dinâmica e manifestação territorial. São 
Paulo: Cortez, 2003, pág. 18. Vide Anexo I ao término desta obra. 
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Assim, retomando-se o raciocínio inicial de que a exclusão formaliza-se como a 

última das fases do processo de marginalização social, a tentativa de vislumbrar-se através de 

uma fórmula matemática, com base em fatores outros diversos, o entendimento da exclusão 

social e suas diversas decorrências por todo território nacional, deve ser considerado 

imprescindível no auxílio do entendimento das questões brasileiras.  

 

  Com base neste raciocínio, uma vez que não existem pesquisas que retratem as 

características deste público com abrangência nacional, reflexões em níveis estaduais, por 

exemplo, através de formulações estatísticas das unidades federativas, seriam por demais 

interessantes, já que possibilitariam a estipulação da média Brasil e viabilizariam um estudo 

de características da exclusão de maneira generalizada no território brasileiro. (Vide mapas - 

anexo II)  

 

1.4.1. Pesquisa Federal: Ministério do Desenvolvimento Social e de Combate à 

Fome – 2.007/08 

 

Algumas características merecem ser destacadas inicialmente para que possamos 

compreender com mais precisão os dados levantados por esta pesquisa dos moradores das 

ruas em nível federal. Nela foram abordadas apenas pessoas em situação de rua com 18 

(dezoito) anos completos de idade ou mais, não foram contabilizadas crianças, e sua análise 

diz respeito aos dados coletados, especificamente, em 71 Municípios brasileiros - 

amostragem. Assim, a taxa de 06/1,0%, tomada como média nacional de existência de 

moradores em situação de rua, em sendo maior, poderia indicar uma quantidade de pessoas 

nestas condições ainda mais elevado. Para início desta nossa análise, segue abaixo, a relação 

de Municípios onde foi realizada a Pesquisa Nacional 2007-08142 em comento: 

 

TABELA 04 – Relação de Municípios – Pesquisa MDS 2007/2008 

 

1 Rio Branco AC 38 Campos dos Goytacazes RJ 

2 Maceió AL 39 Belford Roxo RJ 

3 Manaus AM 40 Nova Iguaçu RJ 

                                                 
142 Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, Meta/MDS, 2008. Disponível em 
[http://www.mds.gov.br/backup/arquivos/sumario_executivo_pop_rua.pdf] Acessado em 24/09/11. 
Apesar de realizador, o Instituto Meta não é citado na Política de Inclusão (Somente IPEA e IBGE). 
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4 Macapá AP 41 São João de Meriti RJ 

5 Salvador BA 42 Natal RN 

6 Feira de Santana BA 43 Porto Velho RO 

7 Fortaleza CE 44 Boa Vista RR 

8 Brasília DF 45 Canoas RS 

9 Vitória ES 46 Caxias do Sul RS 

10 Vila Velha ES 47 Pelotas RS 

11 Serra ES 48 Florianópolis SC 

12 Cariacica ES 49 Joinville SC 

13 Goiânia GO 50 Aracaju SE 

14 Aparecida de Goiânia GO 51 Guarulhos SP 

15 Anápolis GO 52 Campinas SP 

16 São Luís MA 53 Osasco SP 

17 Contagem MG 54 Santo André SP 

18 Uberlândia MG 55 São José dos Campos SP 

19 Montes Claros MG 56 Sorocaba SP 

20 Betim MG 57 Ribeirão Preto SP 

21 Juiz de Fora MG 58 Moji das Cruzes SP 

22 Campo Grande MS 59 Santos SP 

23 Cuiabá MT 60 Mauá SP 

24 Belém PA 61 São José do Rio Preto SP 

25 Ananindeua PA 62 Diadema SP 

26 João Pessoa PB 63 Carapicuíba SP 

27 Campina Grande PB 64 Piracicaba SP 

28 Jaboatão dos Guararapes PE 65 Bauru SP 

29 Olinda PE 66 Jundiaí SP 

30 Teresina PI 67 São Vicente SP 

31 Curitiba PR 68 Franca SP 

32 Londrina PR 69 Itaquaquecetuba SP 

33 Maringá PR 70 São Bernardo do Campo SP 

34 Rio de Janeiro RJ 71 Palmas TO 

35 Niterói RJ  

36 Duque de Caxias RJ  
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37 São Gonçalo RJ  

 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. 2008 

 

Como fator metodológico pontuaremos alguns quesitos comuns, existentes em todas 

as pesquisas, inclusive naquela realizada com base municipal, que será objeto de análise a 

seguir, no melhor intuito de se facilitar a comparação dos resultados obtidos. Os quesitos 

escolhidos para comparação são: (1) identidade, (2) saúde, (3) tempo de vivência nas ruas, 

(4) ocupação e (5) formação escolar. No que diz respeito a estes pontos a pesquisa realizada 

em 2007/08 obteve os seguintes resultados: 

 

(1) Em relação à Identidade: População predominantemente masculina (82%) e 

dentre a faixa de pesquisas (pessoas com 18 anos completos ou mais) a maioria se encontra 

dentro da faixa etária dos 25 a 44 anos. Aproximadamente 40% do espaço amostral se 

declarou parda (brancos 29,5% e negros 27,9%); 

 

(2) Em relação à saúde: 29,7% dos entrevistados afirmaram ter algum problema de 

saúde, dentre os mais apontados incluem-se transtornos mentais decorrentes de consumo de 

drogas e álcool, deficiências físicas e mentais causadas por doenças infecto-contagiosas e 

complicações físicas envolvendo violência. O fator alimentação encontra-se diretamente 

ligado ao fator saúde: a maioria (79,6%) faz ao menos uma refeição por dia, sendo que 27,4% 

compram comida com o dinheiro que conseguem nas ruas. Não conseguem se alimentar todos 

os dias 19% dos entrevistados. Os problemas de saúde mais citados são a hipertensão 

(10,1%), problema psiquiátrico/mental (6,1%), AIDS (5,1%) e problemas de visão/cegueira 

(4,6%). Do espaço amostral analisado 18,7% fazem uso de algum medicamento e os Postos de 

Saúde são as principais vias de acesso a eles (48,6% afirmaram consegui-los por esse meio) 

Quando doentes 43,8% dos entrevistados procuram em primeiro lugar o hospital/setor de 

emergência e em segundo lugar (27,4%) procuram os Postos de saúde; 

 

(3) Em relação ao tempo de vivência nas ruas: Dos 31.922 entrevistados 48,4% 

estariam há mais de dois anos nas ruas (dormindo efetivamente na rua ou em albergues). 

Encontram-se entre 01 até 06 meses nestas mesmas condições 30,4% dos analisados. Entre 

seis meses e dois anos nas ruas encontra-se o percentual de 33,3 dos entrevistados, o restante 

do percentual diz respeito àqueles que já não sabem mais há quanto tempo residem nas ruas 
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ou não quiseram informar por motivos pessoais. De todo o espaço amostral estudado a 

maioria costuma dormir na rua (69,6%) a apenas um grupo relativamente menor (22,1%) 

costuma dormir em albergues ou outras instituições (apenas 8,3% costumam alternar, ora 

dormindo na rua, ora dormindo em albergues). Mais da metade dos entrevistados (51,9%) 

possui algum parente residente na cidade onde se encontra e 38,9% deles não mantêm 

qualquer contato com parentes, o restante optou por não informar (14,5% mantêm contato em 

períodos espaçados de dois em dois meses até um ano e os casos de contatos que são mais 

freqüentes (diários, semanais ou mensais) ocorrem em 34,3% dos entrevistados). Via de regra, 

os moradores em situação de rua encontram-se nos Municípios em que residiam antes das 

condições de exclusão social (45,8% dos entrevistados sempre viveram no Município em que 

“moram” atualmente). Do restante desta fatia analisada, ou seja, (54,2%) 56% vieram de 

outros Municípios, mas do mesmo Estado de moradia atual e 72% vieram de áreas urbanas 

destes Municípios; 

 

(4) Em relação à ocupação: A população em situação de rua analisada é composta, 

em grande parte por trabalhadores esporádicos e informais: 70,9% exercem alguma atividade 

remunerada, mas os níveis de renda são bastante baixos. Dentre as atividades destacam-se: 

catador de materiais recicláveis (27,5%), flanelinha (14,1%), construção civil (6,3%), limpeza 

(4,2%) e carregador/estivador (3,1%). Apenas 15,7% das pessoas pedem dinheiro como 

principal meio para a sobrevivência143. Aqueles que pedem dinheiro para sobreviver 

constituem uma minoria. A maioria que exerce alguma atividade laboral (52,6%) recebe entre 

R$ 20,00 (vinte reais) e R$ 80,00 (oitenta reais) semanais; 

 

(5) Em relação à formação escolar: Do espaço amostral abarcado pela pesquisa 

federal a grande maioria (74% dos entrevistados) sabe ler e escrever (17,1% não sabe escrever 

e 8,3% apenas assina 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%). 

 

 

 

 

                                                 
143 Esses dados são importantes para desmistificar o fato de que a população em situação de rua seria 
composta por pedintes. Nota do Autor. 
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TABELA 05 – Pesquisa MDS 200708 - Escolaridade da população de rua 

 
ESCOLARIDADE 
 

 
% 

Nunca estudou 15,1 
1º grau incompleto 48,4 
1º grau completo 10,3 
2º grau incompleto 3,8 
2º grau completo 3,2 
Superior incompleto 0,7 
Superior completo 0,7 
Não sabe / Não lembra 7,7 
Não informado 10,1 
 
Total 

 
100 

 Do espaço amostral de 
31.992 entrevistados 

 
Fonte: Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, Meta/MDS. 2008.144 

 

De uma maneira geral, em relação aos direitos de segunda geração, direitos políticos 

(caso tomemos os direitos civis como sendo de primeira geração) verificou-se que apenas a 

quarta parte dos entrevistados possui algum documento de identificação, o que dificulta, 

sobremaneira, a obtenção de emprego formal e o acesso aos serviços e programas 

governamentais de exercício da cidadania. A grande maioria também não exerce o direito de 

cidadania elementar através do sufrágio, vez que também não possuem Título de Eleitor. 

 

Esta pesquisa censitária realizada em nível federal vem comprovar que as 

transformações sociais modernas estão arraigadas à ordem econômica e aos mercados de 

trabalho, fortemente influenciados pela globalização. Assim, a criação de um novo ramo de 

estudos populacionais, dedicado a entender as consequências das desigualdades em termo de 

exclusão pela vivência nas ruas necessita, antes de mais nada, de uma abordagem 

economicista dos estudos demográficos, o que é muito pouco efetuado hoje. A importância de 

uma pesquisa qualitativa para desvendar as tendências da desigualdade social na nova ordem 

mundial e implementar políticas públicas efetivas não poderá se contentar com a mera análise 

da demografia quantitativa, necessitando entrelaçá-la à análise econômica e às teorias 

                                                 
144 Disponível em [http://www.scribd.com/doc/6685138/Pesquisa-Nacional]. Acesso em 24/09/11. 
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sociopolíticas no debate sobre a ecologia das desigualdades145, somente assim poderão ser 

desvendadas as causas estruturais e compreender-se o verdadeiro significado da exclusão 

brasileira. 

 

Não podemos, pois, nos olvidar que a demografia da exclusão será sempre uma 

articulação econômica e do poder vigente no campo em que os dados estatísticos forem 

colhidos. Nos termos de Bourdieu estes dados representariam uma objetivação de uma certa 

correlação de forças carregada de historicidade.146  

 

Ao reconhecermos as características do povo das ruas em seus dados quantitativos, 

reativando dados históricos e políticos fixados em uma determinada conjuntura, poder-se-á 

encontrar informações das chamadas condições objetivas,147 que unidas às experiências 

vividas (subjetivas) darão caráter substancial aos atos dos sujeitos que relatam suas 

experiências. Portanto, somente com estas histórias, ao lado de um trabalho demográfico ético 

e político, se conseguirão verificar as verdadeiras necessidades do grupo analisado. 

 

1.4.2. Pesquisas do Município de São Paulo: Secretaria Municipal de Assistência 

Social – anos 2.000 e 2.009/10  

 

Conforme já frisamos alhures, em nível municipal as pesquisas realizadas com 

moradores em situação de rua são bem mais específicas, tanto em relação à quantificação dos 

indivíduos (pesquisa de contabilização, não por amostragem), quanto em relação à 

qualificação (levantamento de suas características).  

 

Neste sentido, o Município de São Paulo possui duas pesquisas censitárias, ocorridas 

respectivamente nos anos de 2.000 e 2.009/10 que traçam o perfil socioeconômico dos 

moradores em situação de rua que sobrevivem na Capital do Estado. 

 

                                                 
145 OLIVEIRA, Maria Coleta. Demografia da Exclusão Social – Temas e abordagens. São Paulo: Ed. 
da Unicamp, 2001, pág. 37. 
146 BOURDIEU, apud OLIVEIRA, Maria Coleta. Demografia da Exclusão Social – Temas e 
abordagens. São Paulo: Ed. da Unicamp, 2001, pág. 55. 
147 Ibid. pág. 56 
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Cabe, ainda, salientar existirem outras pesquisas intermediárias ocorridas nos anos de 

2.003148 e 2.005149, porém neste estudo optamos por analisar as mais distanciadas 

temporalmente, no sentido de identificarmos possíveis diferenças que se acentuaram com o 

passar dos tempos.  

 

Um outro dado bastante interessante a se destacar diz respeito aos organizadores da 

pesquisa. Em todos os censos ocorridos no Município de São Paulo a Fundação Instituto de 

Pesquisas Econômicas (FIPE), órgão não apontado pela legislação municipal como 

credenciado a realizar pesquisas do gênero, em parceria com a Secretaria de Assistência 

Social de São Paulo (SAS/SP) ficaram incumbidos de elaborar os levantamentos, o que por 

outro lado afasta-nos da problemática acerca da variação de formas de coleta de dados, tendo 

em vista a concordância de objetivos dos responsáveis pela análise censitária. 

 

Em relação às características, basicamente, em todas as pesquisas pôde-se vislumbrar 

um aumento crescente da população negra e masculina dentro do grupo de moradores em 

situação de rua. Merece, ainda, ser pontuado que desde maio de 1.991 há recenseamentos 

específicos no Município de São Paulo, sendo que naquele ano realizou-se um levantamento 

em 60% dos locais da cidade150 em que haveria a possibilidade de se encontrar moradores das 

ruas. Encontraram-se nas áreas pesquisadas, aproximadamente, 4.000 pessoas vivendo em 

condições de exclusão. 

                                                 
148 Resumidamente em 2003: Pesquisa de contabilização - foram contabilizadas 10.399 pessoas, 
sendo que 6.186 em albergues e 4.213 nas ruas. As estimativas apontaram para a predominância 
masculina com idade média de 40 anos, de pessoas sozinhas e com problemas de saúde. 
149 Resumidamente em 2.005: Pesquisa por amostragem - Nº de entrevistados: 631 adultos homens 
(de 18 anos ou mais) que pernoitam nos albergues, sendo: 205 jovens (de 18 e 29 anos); 229 adultos 
(de 30 a 54 anos); 197 adultos mais velhos (55 anos ou mais). Idade média dos albergados homens 
adultos (18 anos ou mais): 44,7 anos. Escolaridade: 61% dos albergados da rede conveniada têm 
Ensino Fundamental incompleto, 25% cursaram Ensino Médio incompleto, 5% têm Ensino Superior 
incompleto, 2% completaram o Ensino Superior, 5% são analfabetos. Na faixa etária de 55 anos ou 
mais, este percentual é de 8%. Dos entrevistados 74% dos albergados trabalham. Migrantes: 80% são 
migrantes. 1% é imigrante. 19% nasceram na cidade de São Paulo. 
150 Apenas em termos de comparação com a década de 1990: Outro estudo foi efetuado com o objetivo 
de se avaliar as características sociodemográficas de toda a população que vivia nas ruas da cidade do 
Rio de Janeiro. Foram pesquisados todos os bairros da cidade, resultando num total de 3.535 pessoas e 
desse total foram amostrados 535 participantes. A grande maioria da amostra era constituída por 
homens (78,5%) na faixa etária de 20 a 40 anos (51%), com baixo nível de escolaridade (média de 
4,66 anos), vivendo há mais de seis meses nas ruas (85,8%) e desempregados (84%). A grande maioria 
das pessoas que estavam nas ruas havia nascido na própria cidade do Rio de Janeiro. Para maiores 
detalhes vide: RODRIGUES, J. A., SILVA FILHO, D. S. “População de Rua: uma TV sob a rampa do 
Metrô e Outras Formas de Inclusão da Pobreza nas Ruas” in Drama Social: Anais do Seminário. Rio 
de Janeiro: FAPERJ, Núcleo de Difusão Científica, 1999, pág. 67-95. 
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a. Síntese da Pesquisa realizada no ano 2.000: Censo realizado em 29 subdistritos (divisão 

de distritos urbanos, criado muitas vezes para facilitar a Administração municipal, ou para que 

se tomem medidas administrativas mais localizadas) da capital paulista (pesquisa de 

contabilização) ocorrido no mês de outubro de 2.000 entre áreas residenciais e mistas 

(residencial e comercial). De maneira resumida, pôde-se verificar que viviam em condições 

de morador das ruas (dentro de todas as classificações já apontadas) 8.706 pessoas e que deste 

total o número de recolhidos aos abrigos municipais era de 3.693 indivíduos. A porcentagem 

de homens representava 80,65% e a de mulheres 18,6%. 

 

b. Pesquisa realizada no ano de 2.009 151 e complementada em 2.010 152 

 

Os primeiros dados do censo 2.009153 demonstrariam que moravam nas ruas da 

cidade ou dormiam em albergues municipais 13.666 pessoas (pesquisa de contabilização). Por 

se tratar da pesquisa mais recentemente elaborada, cuja época de coleta de dados em pouco se 

difere com a coleta em nível nacional (MDS-2007/08) balizaremos nossos estudos sob os 

mesmos quesitos pontuados na pesquisa federal, ou seja, (1) identidade, (2) saúde, (3) tempo 

de vivência nas ruas, (4) ocupação e (5) formação escolar, inclusive para incrementar rigor 

metodológico e facilitar a confrontação de dados e análise. 

 
GRÁFICO 02 Distritos Municipais com maior presença de moradores de rua 

 

 
 
Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE - 2009. 

                                                 
151 Pesquisa disponível em sua integralidade e acessada em 29 de setembro de 2011 em 
[http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/observatorio_social/pesquisas/in
dex.php?p=18626].  
152 Pesquisa disponível em sua integralidade e acessada em 29 de setembro de 2011 em 
[http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/3_1275334714.pdf]. 
153 O recenseamento dos moradores de rua foi realizado no período noturno, de segunda a quinta-feira, 
em função das modificações da cidade no final de semana. O trabalho de campo foi feito em sete 
noites entre os dias 17 de novembro e 14 de dezembro de 2009 em função das condições climáticas.  
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(1) Em relação à identidade: Foram observados em condição de rua 13.666 

indivíduos, sendo 6.587 moradores de rua representados em sua classificação mais específica 

e 7.079 como acolhidos. População predominantemente masculina de 79,7% de entrevistados 

(população feminina 15,5% e sem identificação 4,8%). Aproximadamente 63,5% do espaço 

amostral se declarou parda (brancos 28,2% e sem identificação 8,3%). Diferentemente do 

ocorrido no censo nacional, que abordou entrevistados com 18 anos completos ou mais, o 

censo municipal contabilizou, conjuntamente, um grupo de crianças e adolescentes, outro 

grupo de adultos e outro grupo de idosos (considerados acima de 55 anos). Seus índices de 

representatividade foram 6,7% para o primeiro, 77,9% para o segundo e 7,7% para o último, 

respectivamente. Houve, ainda, uma taxa de 7,7 % sem informação. 

 
GRÁFICO 03: Moradores de rua, idade atribuída 

 

 

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE - 2009. 

  

(2) Em relação à saúde: 45% dos moradores das ruas entrevistados já se envolveram 

em briga com espancamento e luta corporal e 14% já havia recebido facada, tiro ou paulada. 

Grande parte da violência seria praticada pelos próprios moradores (46,3%), violências físicas 

cometidas por corporações policiais alcançariam o índice de 27,9%. A experiência com 

substâncias psicoativas foi mais amplamente apontada entre pessoas de 18 a 30 anos de idade 

e 74% declarou utilizar álcool, drogas ou ambos. O álcool foi apontado como a substância 

mais utilizada na média geral (65%), crack (27,3%), maconha (21%) e cocaína (11,8%). Entre 

os jovens mais de 70% já passara por alguma instituição assistencial, casa de detenção, clínica 

de recuperação e 8,2% destes indivíduos estiveram internados em hospital psiquiátrico. 

Utilizam-se quase totalmente de prontos socorros e hospitais públicos no tratamento de 

questões de saúde (60%); os postos de saúde vêm em segundo lugar (21,6%). 
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(3) Em relação ao tempo de vivência nas ruas: 25% da população já morava nas 

ruas há até um ano, 25% permanecia nas ruas há mais de dez anos, todo o restante da 

população se distribuiu em um intervalo de 01 a 09 anos. A média apurada para a população 

como um todo foi de 5,8 anos.  Nasceram na cidade de São Paulo 27,5% da população em 

análise, sendo que 75% dos membros tinham vindo de outros Estados-membros. Os migrantes 

baianos alcançaram o índice de 12,6%, seguidos por aqueles advindos de Minas Gerais e 

Pernambuco. Dos analisados 59,1% vivia nas ruas com filhos e 40,5% sem eles, o restante do 

percentual não soube informar se tem filhos. Quanto maior o tempo de vivência nas ruas 

menor a quantidade de documentos que possuía: 42,6% dos moradores não possuía mais 

nenhum documento, dentre aqueles que possuíam a Carteira de Identidade ocorreu em maior 

incidência (50,4%) seguida pelo CPF/MF (36,6%) e Carteira de Trabalho (33,2%). O Título 

de Eleitor, diferentemente do apontado em nível federal, alcançou o índice de 31,1%. 

 

(4) Em relação à ocupação: poucos eram os que viviam somente de esmolas, 70% 

trabalhava como catadores de materiais recicláveis, carregadores e fazendo bicos esporádicos. 

Em média, ganhavam R$ 19,00 por dia e, em média, entre R$ 100,00 e R$ 120,00 por 

semana. Os gastos com sobrevivência (comida, bebidas, cigarros, drogas) também eram 

maiores no Município, sendo em média de R$ 15,00 por dia. Dos analisados, 44,3% se 

utilizavam de restaurantes populares e apenas 19% da população se utilizava de tendas e 

núcleos de serviços para higiene pessoal. 

 

(5) Em relação à formação escolar: o índice de escolaridade manteve-se baixo com 

9,5% de analfabetos e a maioria 62,8% com ensino fundamental incompleto. Uma parcela de 

9% possuía ensino médio completo e 2,3% possuía nível superior incompleto (1,9% possuía 

superior completo). 
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TABELA 06 – Pesquisa FIPE 2009/10- Escolaridade da população de rua 

%  
 

Grau de Escolaridade  
 

Fundamental de 1ª a 4ª Série Incompleto 
Fundamental de 1ª a 4ª Série Completo 

 
23,4  
12,9  

Fundamental de 5ª a 8ª Série Incompleto 26,5  
 

Fundamental de 5ª a 8ª Série Completo 
 

Médio Incompleto (Colegial) 
Médio Completo (Colegial) 

 
15,0  
 
9,0  
9,0  

 
Superior Incompleto 

 
2,3  

Superior Completo 1,9  
 
Total  

 
100,0  

 
Fonte: Adaptado de Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas FIPE 2009/10 154  

 

c. Síntese de Comparativos 2.000 X 2.009/10 

 

Nos últimos dez anos o total de pessoas que vivem em situação de rua em São Paulo 

cresceu 57%, conforme se verifica com o aumento do número de pessoas da cidade nestas 

condições, passando de 8.706 no ano 2.000 para 13.666 em 2.010. Os moradores recolhidos 

aos abrigos municipais também aumentaram de 3.693 (45,7%) em 2.000 para 7.079 (51,8%) 

em 2.009/10. A maior concentração de indivíduos nestas condições foi detectada na região da 

Praça da República (23,8%) e na área da Praça da Sé (18,1%), ambas na região central da 

cidade de São Paulo (vide gráfico 02, pág. 67). O levantamento de 2.009/10 demonstrou que 

os homens continuam sendo a maioria entre a população em situação de rua, aumentando sete 

pontos percentuais (hoje – 2010: 87%). Já o número de mulheres nas ruas em 2.009/10 teria 

reduzido em comparação com a pesquisa de 2.000155 (a pesquisa 2.009/10 apontou que 15,4% 

dos moradores das ruas eram mulheres contra 18,6% contabilizadas em 2.000). Salutar, 

portanto, a confrontação dos resultados de todas as pesquisas já realizadas, vez que 

constituem importante base de dados para a formulação de políticas que viabilizem a melhoria 

                                                 
154 In [http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/chamadas/3_1275334714.pdf]. Pág. 
10. Acesso em 30/092011.  
155 Entre as razões para esse declínio estaria o atual crescimento do número de famílias chefiadas por 
mulheres. 
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da qualidade de vida da população das ruas, além da elaboração de programas específicos de 

reinclusão social.156 

 

GRÁFICO 04 - Pessoas em situação de rua - comparativo 2000 e 2009/10 

 

 

 

Fonte: Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas – FIPE - 2009. 

 

Embora esse assunto da demografia da exclusão seja um problema importante no 

Brasil, ele é ainda muito pouco estudado por outras áreas científicas como a antropologia, 

sociologia, ciência política, psicologia, economia, dentre outras. São constatadas, sobretudo, 

além da escassez de estudos (à exceção da assistência social), que relatem uma mais acurada 

análise dos dados demográficos da população das ruas, divergências em apurações, tanto 

quantitativas como qualitativas, para os grupos investigados e daí a ênfase em se tentar 

superar a problemática da sistematização, com intuito fim de utilização em políticas públicas. 

Isto requer rapidez, até porque o fenômeno vem preocupando; existem fontes que comprovam 

o aumento de forma desordenada da população de moradores em situação de rua pelo mundo, 

estimando-se, segundo Motta Costa157 (2005), em cem milhões o número de homeless. 

                                                 
156 In [http://www.fipe.org.br/web/index.asp?c=37&aspx=/web/home/noticia.aspx]. Acesso 22/05/12. 
157 MOTTA COSTA, Ana Paula. População em situação de rua: contextualização e caracterização. 
Revista Virtual Textos e Contextos, nº 04, ano IV, dez. 2005, pág. 05. 
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CAPITULO II 
O EXAME CONSTITUCIONAL E LEGISLATIVO SOBRE OS DIREI TOS DOS 
EXCLUIDOS 
 

2.1. Um olhar constitucional-social sob o universo dos necessitados 

 

Em pleno século XXI uma nova realidade se sobrepõe à antiga idéia de Estado 

Legislativo de Direito; passamos a adotar, conforme as diretrizes da Constituição 

contemporânea de 1.988, um caráter mais efetivamente social de direitos, em especial diante 

da expectativa aumentada de concretização dos direitos fundamentais. Como centro deste 

novel sistema, num pleno Estado Constitucional de Direito, faltar-nos-ia, somente, 

acrescentar aos vetores deste constitucionalismo social, as facetas do constitucionalismo 

fraternal e de solidariedade1, de modo a alcançarmos um modelo, efetivamente, democrático 

e participativo de proteção constitucional.  

 

Deste modo, não se pretende mais, em dias atuais, atrelar-se o constitucionalismo à 

antiga idéia de mera limitação de poder político, mas dar a este sistema, por meio desta nova 

ordem, uma intensa carga valorativa, fazendo-se com que as normas observem não apenas 

aquilo que está escrito, mas também que atinjam seu espírito, o caráter axiológico (a 

Constituição como valor em si) dos valores destacados pela Carta Maior, tudo de modo a 

imprimir-lhe o já tradicional caráter de norma dotada de imperatividade, superioridade e, em 

especial, centralidade (a Constituição como centro absoluto de interpretação) acrescentando-

lhe, porém, os modernos preceitos fundados na harmonia social. 

 

Hodiernamente, estas idéias que tornaram a Constituição centro do sistema receberam 

amparo de diversos estudiosos do Direito Constitucional, os quais passaram a desenvolver um 

pensamento diferenciado de declaração dos direitos e da própria análise do Direito em si, a 

que se convencionou designar por neoconstitucionalismo2. Neste estudo diferenciado da 

Constituição (alguns passaram a chamá-la de Constituição do “por vir”) dotada de valores 

intrínsecos como: verdade, solidariedade, consenso, continuidade, participação, integração, 

universalização, prevalecem idéias de prestações materiais ou não, prometidas e 
                                                 
1 CARVALHO, Kildare Gonçalves. Direito Constitucional, 14ª edição. Belo Horizonte: Del Rey, 
2008, pág. 239.  
2 Segundo alguns doutrinadores, também chamado de constitucionalismo pós-moderno ou pós-
positivismo.Nota do Autor. 
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comprometidas para com a sociedade (com eficácia irradiante aos Poderes) concretizadas por 

valores constitucionalizados (em especial, dignidade da pessoa humana e direitos 

fundamentais) como garantia de condições mínimas de sobrevivência apropriada, o que para 

Agra (2007) tem feito deste neoconstitucionalismo insurgente uma ferramenta para 

implantação de um novo Estado Social Democrático de Direito.3 

 

O conteúdo axiológico destacado por todas estas novas Constituições, em especial a 

brasileira, além de associar valores que se aproximassem da idéia de dignidade da pessoa 

humana e seus direitos fundamentais, segundo Barcellos4 (2007) identificaria a previsão de 

opções políticas gerais (como a redução das desigualdades sociais, art. 3º, inciso III, 

conforme veremos a seguir, ou a integração social, como demonstra o conteúdo do art. 23, 

inciso X5) e também específicas (como, por exemplo, a prestação por parte do Estado de 

serviços de educação, conforme art. 23, inciso V6 e art. 2057), tudo dentro desta nova 

formatação de caráter social e promoção do exercício da cidadania. Logicamente, apenas 

constitucionalizar novos valores, em termos de uma justiça distributiva, não fez com que os 

direitos passassem a ser auto-executáveis. Isto porque, segundo Francisco (2006) normas 

auto-executáveis não dependem de qualquer complementação normativa infraconstitucional, 

mas podem carecer de atos administrativos ou individuais para a concretização da vontade 

do Constituinte8 e estas situações ainda seriam bastante recorrentes em termos de reinserção 

social no Brasil. 

 

                                                 
3 AGRA, Walber de Moura. Curso de Direito Constitucional, 4ª edição. Rio de Janeiro: Forense, 2007, 
pág. 31. 
4 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle de políticas 
públicas. Revista Diálogo Jurídico. Jan/fev/mar/ 2007. Salvador, Bahia., pág. 04. Acessado in 
[http://www.direitopublico.com.br/pdf_seguro/artigo_controle_pol_ticas_p_blicas_.pdf] em 30/03/12. 
5 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 09/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm] Art. 23. É competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: X - combater as causas da 
pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos. 
6 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 09/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm] Art. 23. É competência 
comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios: V - proporcionar os meios de 
acesso à cultura, à educação e à ciência. 
7 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 09/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm] Art. 205. A educação, 
direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua qualificação para o trabalho. 
8 FRANCISCO, José Carlos. Direito Constitucional: Parte I, Teoria da Constituição. São Paulo: 
Editora FMB, 2006, pág. 222. 
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Portanto, a eficácia e aplicabilidade imediatas, apesar de revelarem-se como regras 

gerais no sistema normativo brasileiro, contrapõem-se a algumas normas constitucionais que, 

ainda hoje, indicam apenas princípios e idéias utópicas almejadas pelo Constituinte, 

formalizando uma espécie de eficiência mínima e eficácia não integral. Estas normas de 

eficácia limitada (que inspiram a interpretação constitucional e criam parâmetros para a ação 

dos entes governamentais na elaboração e execução de políticas públicas), cuja incidência nas 

situações de realidade social, institucional ou econômica têm amplitude reduzida, a moderna 

doutrina constitucional passou a dividi-las em duas modalidades9: (1) as normas declaratórias 

de princípios institutivos e (2) as normas declaratórias de princípios programáticos (como 

veremos no tópico 4.1). Neste sentido, o atual desafio de introdução de mecanismos capazes 

de colocar tais normas em prática, num procedimentalismo em que se deverão resguardar 

condições de dignidade e dos direitos dentro, ao menos, de patamares mínimos10 deve ser o 

mote da moderna cidadania de inclusão. 

 

De qualquer forma, interessa-nos apontar que a atual trajetória do Direito 

Constitucional já redefiniu pelo menos três pontos incrementadores de uma dogmática de 

interpretação mais próxima desta cidadania inclusiva em nossos dias, passando a agir como 

forma de proteção dos excluídos: (1) fortalecendo o olhar sobre seus marcos históricos para 

melhor compreendê-los, (2) utilizando-se de olhares filosóficos para melhor compará-los e (3) 

formalizando um novo conteúdo teórico mais voltado para as necessidades básicas do cidadão 

na consolidação de um Estado Constitucional de Direito, reaproximando Direito e valores da 

Ética (como nova leitura moral do Direito) e expansão da jurisdição constitucional (numa 

razão prática de agir social), viabilizando, derradeiramente, através do desenvolvimento da 

teoria dos direitos fundamentais, uma maior defesa da dignidade das pessoas excluídas. 

 

                                                 
9 As normas constitucionais apresentam três diferentes graus de eficácia: eficácia plena, eficácia 
contida e eficácia limitada. As normas de eficácia limitada podem ser de dois grupos: (1) definidoras 
de princípios institutivos ou organizativos: são aquelas que dizem respeito à instituição, criação, 
estruturação ou organização de órgãos ou entidades e (2) as definidoras de princípios programáticos 
ou normas programáticas: são aquelas que estabelecem programas e diretrizes para atuação futura de 
órgãos estatais. Para outros detalhes acerca da eficácia/aplicabilidade das normas constitucionais vide 
[http://www.webjur.com.br/doutrina/Direito_Constitucional/Eficacia_e_Aplicabilidade.htm]. Acesso 
em 30/03/12. 
10 BARCELLOS, Ana Paula de. Neoconstitucionalismo, direitos fundamentais e controle de políticas 
públicas. Revista Diálogo Jurídico. Jan/fev/mar/ 2007. Salvador, Bahia, pág. 08. Acessado in 
[http://www.direitopublico.com.br/pdf_seguro/artigo_controle_pol_ticas_p_blicas_.pdf] em 30/03/12. 
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Este processo de constitucionalização do Direito com enfoque numa perspectiva de 

proteção do cidadão (a ponto de a Lei Maior de 1988 ser chamada de Constituição Cidadã) 

vem propor a identificação de novas perspectivas inspiradas por uma Teoria da Justiça, isto 

porque ela passa à condição de centro do sistema jurídico, com imperatividade e 

superioridade alavancadas, acentuando a carga valorativa que repousa sob a dignidade da 

pessoa humana e os direitos fundamentais. Além disso, fortalece a irradiação de sua eficácia 

sobre os Poderes constituídos do Estado, inclusive particulares, forçando-lhes à garantia de 

condições dignas mínimas e de razoável suporte para a sobrevivência dos necessitados. 

 

Outros pontos marcantes deste neoconstitucionalismo e seus marcos fundamentais 

virão reformular, com nova amplitude, os mandamentos constitucionais até então vigentes, 

isto porque, passarão a submeter tais delineamentos, obrigatoriamente, à observação de 

fatores históricos, filosóficos e de novas conceituações. Aliás, no Brasil o fator 

redemocratização pode ser tomado como ponto fulcral para a verdadeira implementação do 

Estado Constitucional de Direito, ao mesmo tempo em que a análise baseada num discurso 

ético-filosófico deste Direito passaria a formalizar uma veia incremental de apoio aos direitos 

fundamentais dentro do chamado pós-positivismo. 

 

Tudo isto se comprova, mais recentemente, ao avaliarmos os estudos do jurista alemão 

Konrad Hesse ao buscar força normativa, que justifique as decisões do Direito, por meio da 

supremacia da Constituição, até porque os direitos fundamentais avaliados por ele já estariam 

constitucionalizados de maneira expressa, possibilitando um engendramento mais tranquilo da 

nova dogmática da interpretação constitucional. Acrescente-se que em suas análises ele 

também parte da premissa de que a norma constitucional possui existência independentemente 

da realidade11 e, portanto, superadas as fases que apontamos, incrementadoras de fatores 

axiológicos constitucionais (histórico, filosófico e teórico) a Constituição não poderá mais se 

limitar aos fatores reais do poder, sob pena de não conseguir ordenar e conformar a realidade 

político-social do Estado que lhe proclamou. 

 

 

 

 

                                                 
11 HESSE, Konrad. A Força Normativa da Constituição. Trad. Gilmar Ferreira Mendes. Porto Alegre: 
Editora Sérgio Antônio Fabris, 1991, pág. 21/24. 
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2.1.1. O artigo 3º da Constituição Federal12 e o federalismo cooperativo 

 

Vários são os artigos da Constituição de 1.988 que, ainda que estabeleçam normas 

programáticas13, visam nivelar e diminuir as desigualdades sociais brasileiras. Tomaremos 

como exemplos neste trabalho o art. 3º, o art. 6º e o art. 170 e incisos (que tratam da ordem 

econômica e social) no intuito de demonstrarmos o quanto eles regulam os direitos sociais, 

culturais e econômicos, via normatização constitucional. Inadvertidamente, porque não raro 

dependem de providências ulteriores que lhes complementem a eficácia e possibilitem sua 

aplicação, salientaremos, desde já, tratarem-se de preceitos que padecem nos dias atuais, em 

certa medida, de síndrome de inefetividade14 no abrandamento das desigualdades 

especificamente brasileiras. 

 

Não será, além disso, nossa intenção, neste tópico, abordarmos de forma sistemática 

cada um dos incisos que compõem o art. 3º da Constituição Federal. A discussão que aqui se 

pretende levantar tem como objetivo demonstrar a intrínseca inter-relação de alguns dos 

fundamentos da República Federativa do Brasil, enumerados no artigo 1º da Constituição15 

(especialmente aqueles ligados à concretização dos direitos sociais – incisos II, III, IV) com 

os objetivos fundamentais insculpidos no art. 3º; tendo, por fim, o intuito de evidenciar que o 

lema do Poder Constituinte Originário sempre foi, desde 1.987, o de assegurar (e implementar 

com certo grau de efetividade) a todos os cidadãos brasileiros, condições para uma existência 

digna e em conformidade aos ditames de uma justiça social da igualdade. 

                                                 
12 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 07/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm] - Art. 3º Constituem 
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e 
solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e 
reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.  
13 Numa conceituação rápida: normas cujos programas serão desenvolvidos futuramente, mediante lei 
infraconstitucional. Trata-se de espécie de normas enquadradas sob o gênero normas com eficácia 
relativa complementável (como prefere utilizar José Afonso da Silva) vez que dependem de interação 
legislativa posterior e de modo que sua possibilidade de produzir efeitos encontra-se em estágio 
mediato quando de sua formulação e aprovação. 
14 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16ª edição, revista, atualizada e ampliada. 
São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 226. 
15 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 09/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm] - Art. 1º A República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, 
constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos: I - a soberania; II - a 
cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 
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Neste sentido, a dignidade da pessoa humana, elencada no inciso III do art. 1º da 

Constituição Federal, como núcleo essencial do constitucionalismo moderno e princípio 

matriz de todos os direitos fundamentais, alicerceia, subseqüentemente, todos os demais 

incisos do art. 3º. Objetivos estes que, por sua vez, formalizam metas a serem atingidas pela 

República Federativa do Brasil e que orientarão políticas governamentais para uma maior 

efetivação realística, mas dentro do possível, dos direitos sociais. 

 

Alguns artigos e incisos específicos merecem, pois, ser pinçados inicialmente para que 

possamos demonstrar a intenção do Constituinte. Destacamos: (1) a solidariedade de que trata 

o inciso I do art. 3º da Constituição, numa consagração explícita de apresentação dos direitos 

de terceira geração nela constante; (2) a obrigatoriedade de aceleração do desenvolvimento 

nacional pelo Estado, através de seus programas governamentais, influenciando os ditames da 

justiça social, nos termos da valorização do trabalho humano e da livre iniciativa (art. 1º, 

inciso IV e art. 170, caput16) e cuja existência (digna) deverá se perpetrar nos moldes do 

capitalismo moderno, conforme reza o inciso II do art. 3º; e, por fim, (3) a erradicação da 

pobreza e redução das desigualdades, tal qual formalizado por meio do Fundo de Combate e 

Erradicação da Pobreza, prorrogado por prazo indeterminado nos termos da Emenda 

Constitucional - EC 67/2.01017; demonstrando que estes pontos relevados, desde sua 

formulação, sempre direcionaram a busca estrutural, via Constituinte Originário, por um 

Estado Social Democrático de Direito. 
                                                 
16 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 07/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm] - Art. 170 A ordem 
econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a 
todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: I - 
soberania nacional; II - propriedade privada; III - função social da propriedade; IV - livre 
concorrência; V - defesa do consumidor; VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento 
diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de 
elaboração e prestação; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 42, de 19.12.2003); VII - 
redução das desigualdades regionais e sociais; VIII - busca do pleno emprego; IX - tratamento 
favorecido para as empresas de pequeno porte constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sua 
sede e administração no País. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 6, de 1995). Parágrafo 
único. É assegurado a todos o livre exercício de qualquer atividade econômica, independentemente 
de autorização de órgãos públicos, salvo nos casos previstos em lei. 
17 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 67 de 22 de dezembro 
de 2010 - Acessado em 09/04/12 in [http://www.leidireto.com.br/emendaconstitucional-67.html] - As 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do § 3º do art. 60 da Constituição 
Federal, promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: Art. 1º Prorrogam-se, por tempo 
indeterminado, o prazo de vigência do Fundo de Combate e Erradicação da Pobreza a que se refere o 
caput do art. 79 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e, igualmente, o prazo de 
vigência da Lei Complementar nº 111, de 06 de julho de 2001, que Dispõe sobre o Fundo de Combate 
e Erradicação da Pobreza, na forma prevista nos artigos 79, 80 e 81 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias. 
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Como já indicamos em várias oportunidades, a constitucionalização de direitos sociais 

em 1.988 evidenciou aspirações de um modelo universalista e (re)distributivo, com políticas 

sociais providas pelo Estado, num clássico Welfare State Brasileiro atemporal. Aliás, 

acompanhando este verter constitucional, destaque-se, desde os primórdios estudos de seu 

texto, o despontar de uma nova ordem organizacional, descentralizada e incrementada pela 

participação popular, o que viria a fortalecer a Pessoa Jurídica de Direito Público, Municípios 

(num caso claro de federação tríade), tornando-os entes federativos autônomos, ao lado dos 

Estados-Membros e da União (que também goza de soberania). 

 

Diferentemente ao que ocorre nos Estados Unidos da América, quanto ao modo de 

separação de atribuições entre os entes federativos (federalismo dual – que permite de forma 

reduzida a cooperação ou interpenetração entre os entes federativos em termos de 

competência) o Brasil com a promulgação desta Constituição daria início a uma flexibilização 

gradativa de substituição do antigo modelo dual, similar ao norte-americano, para uma 

modalidade de atuação pautada na manifestação conjunta dos entes (as atribuições passaram a 

ser exercidas de modo comum ou concorrente) nominada pelos estudiosos por federalismo 

cooperativo. 

 

Este fator, que aproximou a Federação dos problemas vivenciados pela população 

local possibilitou uma descentralização tributária relevante, onde a redistribuição de receitas 

da União, que se dava anteriormente apenas em favor dos Estados-Membros, passasse a 

aplicar-se também aos Municípios, ensejando, por fim, um considerável aumento financeiro 

de receitas advindas do repasse federal, supostamente, direcionado àquela população mais 

bem eleita pela Administração municipal (de perto) como necessitada. Esta destinação de 

verbas pela Constituição utilizar-se-ia de técnicas de participação por expectativa ou 

participação em fundos, cujas rendas tributárias, e sua respectiva partilha, aconteceriam após 

a absorvição das receitas nesses fundos, posteriormente distribuídas de acordo com critérios 

estabelecidos em lei (habitantes, produto interno bruto, etc.). Conforme Bercovici (2005) a 

distribuição dos recursos aos entes beneficiados ocorreria de maneira indireta, servindo o 

“fundo” como mecanismo contábil para o cálculo e entrega das verbas.18 

 

                                                 
18 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento – uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, pág. 93. 
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Estas relações federativas de cooperação foram delineadas nos artigos 23 e 24 da 

Constituição, os quais definem as competências comuns e concorrentes entre todos os entes 

federados para a elaboração e implantação de políticas públicas. Portanto, esta espécie de 

Welfare descentralizado viria a fazer com que as intervenções em níveis locais fossem 

acentuadas (para alguns expertos ainda consideradas insuficientes19), fazendo com que os 

Municípios encontrassem maneiras inovadoras de execução das políticas públicas pelas suas 

próprias Administrações. Assim, havendo recursos públicos e estando mais perto dos 

problemas da população, o Estado, representado agora na pessoa dos Municípios, passaria a 

incentivar, por exemplo, formas participativas de gestão e parcerias com a sociedade civil de 

maneira mais efetiva, iniciando uma implementação dos direitos constitucionais sociais de 

modo transparente, inclusivo e adaptado às realidades da área circunscrita pela população 

atendida (localista). 

 

As novidades desta formulação não tiveram, porém, efeitos genéricos sobre o território 

brasileiro. Segundo Franzese (2006) haveria Municípios, alguns localizados na região do 

semi-árido brasileiro, cuja realidade é tão pobre, que o próprio governo local, ainda que não 

comprometido com as elites locais e interesses dos latifundiários, não tem estrutura e nem 

recursos para formular e implementar políticas de bem-estar social20. Para Anastasia (2007) 

essas desigualdades regionais caracterizariam a forte assimetria existente nesta modalidade de 

federalismo brasileiro: 

 

O federalismo brasileiro assimétrico encontra-se diante do desafio de enfrentar as enormes 
desigualdades de diferentes tipos que caracterizam o país e que, muitas vezes, são agravadas 
pela competição predatória entre os estados-membros. As perversas condições 
socioeconômicas, que se mostram mais em alguns Estados e em algumas regiões do que em 
outras, constituem ameaças para o regime democrático e afetam negativamente o exercício 
da cidadania democrática. O que emerge como mais preocupante é que ali onde as condições 
são mais precárias é exatamente onde se verifica menor desenvolvimento institucional. 21 

 

                                                 
19 Segundo FRANZESE, Cibele. Mudanças recentes no Estado Brasileiro: a reforma do modelo 
nacional desenvolvimentista In ALBUQUERQUE, Maria do Carmo. Participação popular em políticas 
públicas: espaço de construção da democracia brasileira. São Paulo: Instituto Polis, 2006, comentário a 
pág. 28:  Atualmente, a União concentra cerca de 59% de toda a arrecadação do país, restando 25% 
aos Estados e apenas 16% aos Municípios. Esses números nos mostram que, pelo menos no que se 
refere a recursos, o Brasil ainda é um Estado centralizado. 
20 Ibid. pág. 28. 
21 ANASTASIA, Fátima. Federalismo e relações intergovernamentais in AVELAR, Lúcia e CINTRA, 
Antônio Octávio (Org.). Sistema político brasileiro: uma introdução. São Paulo: Ed. da Unesp, 2007, 
pág. 240. 



 85
 

Estas dificuldades quanto à capacidade de investimento poderiam, hoje e em certa 

medida, ser creditadas à vigente Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei complementar nº 101 

de 04/05/2000) que tem comprometido parte das receitas originárias e derivadas dos 

Municípios com o pagamento da dívida pública federal, fazendo, inclusive, com que os 

Municípios obedecessem a uma série de restrições para a criação de novas despesas. 

 

Podemos concluir que em termos de federalismo cooperativo, advindo da Constituição 

Federal de 1.988, as novas relações intergovernamentais do Estado Brasileiro que surgiram, 

mediante a criação dos entes municipais, puderam incrementar de forma reduzida a criação de 

políticas sociais descentralizadas em termos financeiros e focalizadas em termos de 

abordagem problemática. Esta faceta econômica, com repasse numa abordagem local, não nos 

pareceu suficientemente aparelhada para o oferecimento de direitos sociais, pois, apesar de 

entrevermos daí a solução do problema social (destinação de verbas e repartição tributária) 

constatamos ser financeiramente insuficiente a transferência de apenas 15% da arrecadação 

nacional aos Municípios (nota de rodapé 19) para reparação da situação. 

 

2.1.2. Os direitos sociais insculpidos pelo artigo 6º22 como alicerce protetivo dos 

moradores em situação de rua – princípio do não retrocesso social e da reserva do possível 

 

Nos termos do art. 6º da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda 

Constitucional - EC 64/2.01023, caracteriza-se a ordem social (intitulada “Dos direitos 

sociais”), composta por direitos de segunda geração24, como a representatividade de 

prestações positivas de exercício do poder (quando implementadas pelo Estado) que buscam 

                                                 
22 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 09/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm] - Art. 6º 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. 
23 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL nº 64 de 04 de fevereiro 
de 2010 - Acessado em 09/04/12 in [http://www.leidireto.com.br/emendaconstitucional-64.html] - As 
Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, nos termos do art. 60 da Constituição Federal, 
promulgam a seguinte Emenda ao texto constitucional: Art. 1º. O art. 6º da Constituição Federal 
passa a vigorar com a seguinte redação: Art. 6º 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. 
24 Na clássica formulação de T. H. Marshall a cidadania seria dividida sobre três facetas: civil, política 
e social. Desta divisão básica surgiria o tratamento da cidadania ao longo da segunda metade do século 
XX, por meio de gerações ou dimensões de direitos. Destaque-se que no Brasil esta divisão viria a 
ocorrer em ordem diferenciada: direitos civis, sociais e, posteriormente, os direitos políticos. 
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concretizar a isonomia social com base em condições de vida digna e adequadas à 

subsistência individual ou familiar da população. 

 

Cabe ponderar, inicialmente, que o conteúdo deste artigo ora em comento, quase 

certamente, será ampliado futuramente, tendo em vista haver duas propostas de emenda à 

Constituição - PEC’s, em trânsito nas casas legislativas brasileiras: uma delas com seu 

tramitar junto à Câmara dos Deputados e outra junto ao Senado Federal, respectivamente 

numeradas, PEC 513/2.010 e PEC 19/2.010, ambas objetivando a alteração da redação deste 

art. 6º em seu caput, o qual passaria a ser acrescentado pelo termo busca da felicidade, como 

forma de aperfeiçoamento de concretização dos direitos sociais. 

 

Dentre os direitos elencados no artigo 6º merecem destaque no âmbito desta 

dissertação: o Trabalho, a Moradia, a Previdência Social e a Assistência aos desamparados, 

haja vista demonstrarem intrínseca relação prestacionista para com os moradores em situação 

de rua. Todos os demais direitos catalogados neste rol taxativo, porém, perfazem a base dos 

direitos sociais constitucionais brasileiros: educação, saúde, alimentação, lazer, segurança e 

proteção à maternidade e à infância. 

 

Neste sentido, para que não fujamos do âmbito desta pesquisa, por ora nos deteremos 

aos quatro sub-tópicos anteriormente elencados: 

 

(1) TRABALHO; 

 

(2) MORADIA; 

 

(3) PREVIDÊNCIA SOCIAL; 

 

(4) ASSITENCIAAOS DESAMPARADOS. 
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O direito ao trabalho manifesta-se como um importante instrumento capaz de 

proporcionar ao cidadão vida digna, de modo que devido ao seu alto grau de invocação 

constitucional o Poder Originário achou por bem disseminar sua importância por todo seu 

texto. Merece destaque, pois, sua localização dentre os fundamentos da República Federativa 

do Brasil (art. 1º, inciso IV25) e sua exposição no art. 170, caput26 (que trata da ordem 

econômica) ao estabelecer que cabe ao Estado a obrigação de fomentar uma política 

econômica não recessiva em que se destaque o pleno emprego, conforme os ditames da 

justiça social, fundados na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa.  

 

Hoje, inclusive, tais valores assumiriam maiores proporções em face da passagem do 

processo de trabalho formal para processos de trabalho mais flexíveis (devidamente 

reconhecidos pela lei) como representação de uma abertura para uma nova era das relações 

trabalhistas e empreendimentos cooperativos democráticos (altamente descentralizados). Há, 

todavia, acentuada dificuldade para o incentivo ao rompimento com as perspectivas 

tradicionalistas, isto porque, segundo Harvey27 (2011), estas características que colocam no 

centro da modernidade capitalista a aceleração do ritmo dos processos econômicos e, 

consequentemente, da vida social, podem produzir algumas das mais fortes e duras lutas 

entre trabalhadores e a administração. E numa sociedade capitalista como a brasileira, cuja 

relação de classe se funda na base capital/trabalho, esta dinâmica de lutas pelo controle do 

trabalho e pelo salário de mercado, a par de fundamental para a trajetória do 

desenvolvimento e crescimento da ordem social, poderia não ser interessante aos 

manipuladores do poderio econômico nacional. 

 

Quanto ao direito à moradia, este surge dentre os direitos sociais por meio da atuação 

do Poder Constituinte Derivado, elaborador da Emenda Constitucional nº 26, datada de 14 de 

fevereiro de 2.000. A idéia, todavia, já tinha guarida no texto original, haja vista a disposição 

constante do art. 23, inciso IX28, que consagrava, desde então, a necessidade de um direito à 

                                                 
25 Remeta-se o Leitor à nota de rodapé nº 15 deste capítulo. 
26 Remeta-se o Leitor à nota de rodapé nº 16 deste capítulo. 
27 HARVEY, David. Condição pós-moderna – uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. 
Trad. Adail U. Sobral e Maria S. Gonçalves. São Paulo: Loyola, 2011, pág. 188. 
28 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 11/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm] - Art. 23. - IX - 
promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico. 
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habitação digna e adequada, estabelecendo, inclusive, logo em seguida, em seu inciso X29, a 

necessidade de combate da pobreza e marginalização como forma de promover a integração 

social dos setores desfavorecidos. 

 

Já o direito à Previdência Social moderno abarcaria todos os direitos relativos à 

seguridade e, portanto, tenderia a ultrapassar a antiga concepção de destinações provindas 

exclusivamente do Estado-Providência. Neste sentido, a idéia de previdência social no Brasil 

de hoje seria entrelaçar todos os meios através dos quais se passa a oferecer  qualquer espécie 

de seguridade social (saúde, previdência e assistência, nos moldes do art. 194 da 

Constituição). Esta universalidade de benefícios e serviços colocados à disposição da 

população, portanto, poderá ocorrer, logicamente, em primeiro lugar pelo Estado, mas 

também poderá ser oferecida por iniciativas de organizações não-governamentais (ONG’s), de 

organizações religiosas e de inúmeros outros entes privados (particularmente instituições 

financeiras) como ocorre, por exemplo, ao disponibilizarem planos de previdência 

complementar.  

 

Justamente neste sentido o mecanismo de previdência social passaria, portanto, a 

desempenhar perante a sociedade, (1) um lado social, comprometido com a proteção e 

dignidade da pessoa humana, assumindo características socializantes, como, por exemplo, a 

implantação de postos de atendimento médico itinerantes entre localidades com acentuado 

grau de pobreza; (2) um lado econômico, bastante fortificado, demonstrado contabilmente, já 

que em grande parte dos Municípios brasileiros, por exemplo, os recursos pagos pela 

Previdência seriam maiores que os valores advindos do Fundo de Participação dos 

Municípios30 (FPM) e (3) um lado político, que buscasse preservar, com a distribuição de 

benefícios, a paz social dentro das comunidades de baixa renda.  

                                                 
29 Ibid. X - combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração 
social dos setores desfavorecidos. 
30 O Fundo de Participação dos Municípios é uma transferência constitucional (art. 159, I, b) da União 
para os Estados e o Distrito Federal, composto de 22,5% da arrecadação do Imposto de Renda (IR) e 
do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). A distribuição dos recursos aos Municípios é feita 
de acordo com o número de habitantes, onde são fixadas faixas populacionais, cabendo a cada uma 
delas um coeficiente individual. Os critérios atualmente utilizados para o cálculo dos coeficientes de 
participação dos Municípios estão baseados na Lei n.º. 5.172/66 (Código Tributário Nacional) e no 
Decreto-Lei N.º 1.881/81. Anualmente o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, divulga 
a estatística populacional dos Municípios e o Tribunal de Contas da União, com base nesta estatística, 
publica no Diário Oficial da União os coeficientes de cada Município. Fonte: Sec. da Fazenda de MG. 
In[http://www.fazenda.mg.gov.br/governo/assuntos_municipais/repasse_receita/informacoes/fpm.htm] 
Acessado em 06/06/12. 
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Esta forma de intensificação da tutela social, em termos de direito de assistência aos 

desamparados, vem materializada no art. 203 da Constituição31, como forma de que a 

assistência social seja fornecida a todo aquele que necessitar, independentemente de 

contribuição à Seguridade Social.  

 

Aliás, conforme o artigo seguinte (art. 20432) ficaria também estabelecido que as ações 

governamentais nesta área de assistência social realizar-se-iam mediante aplicação de 

recursos do orçamento da seguridade, conforme previsões advindas do art. 19533 e, também, 

de outras fontes, conforme determina seu parágrafo 4º. Todos estes direitos sociais, depois de 

contextualizados pelas instituições políticas, culturais e econômicas tornar-se-ão pressupostos 

de orientação de políticas públicas e pilares de sustentação jurídica das decisões prolatadas 

                                                 
31 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 11/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm]. Art. 203. A assistência 
social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à seguridade social, 
e tem por objetivos: I - a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; II - 
o amparo às crianças e adolescentes carentes; III - a promoção da integração ao mercado de 
trabalho; IV - a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua 
integração à vida comunitária; V - a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover à própria 
manutenção ou de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a lei. 
32 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 11/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm]. Art. 204. As ações 
governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da 
seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, e organizadas com base nas seguintes 
diretrizes: I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e 
municipal, bem como a entidades beneficentes e de assistência social; II - participação da população, 
por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em 
todos os níveis. Parágrafo único. É facultado aos Estados e ao Distrito Federal vincular a programa 
de apoio à inclusão e promoção social até cinco décimos por cento de sua receita tributária líquida, 
vedada a aplicação desses recursos no pagamento de: I - despesas com pessoal e encargos sociais; II 
- serviço da dívida; III - qualquer outra despesa corrente não vinculada diretamente aos 
investimentos ou ações apoiados.  
33 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 11/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm]. Art. 195. A 
seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos termos da lei, 
mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, e das seguintes contribuições sociais: I - do empregador, da empresa e da entidade a ela 
equiparada na forma da lei, incidentes sobre: a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho 
pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo 
empregatício; b) a receita ou o faturamento; c) o lucro; II - do trabalhador e dos demais segurados 
da previdência social, não incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime geral de previdência social de que trata o art. 201; III - sobre a receita de concursos de 
prognósticos. IV - do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar. § 
4º - A lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou expansão da 
seguridade social, obedecido o disposto no art. 154,I. 
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pelo Poder Judiciário, especificamente, em situações em que haja inércia estatal 

injustificável34 ou abusividade governamental35.  

 

De qualquer forma, nesta tentativa de efetivação dos direitos sociais, mesmo que 

consideremos presente o caráter programático de grande parte das questões, sua interpretação 

pelo Poder Público (seja o Executivo nas políticas públicas, o Judiciário nas decisões, ou na 

atuação ordinária do legislador eleito) jamais poderemos transformar o alcance desta norma (e 

todos os incisos do art. 6º) em uma promessa constitucional inconseqüente ou irrealizável.  

 

Neste sentido, em todas as hipóteses de concretização dos direitos sociais haverá de se 

respeitar, na medida do possível, o núcleo essencial da norma (essência do pensamento do 

legislador constituinte) no intuito de se oferecer condições para implementação dos direitos 

que foram constitucionalmente assegurados36, mas também haverá de se observar as 

diretrizes contidas em dois princípios intrinsecamente relacionados: (1) princípio do não 

retrocesso social e (2) princípio da reserva do possível, de modo a almejá-los fundidos num 

princípio inominado ainda mais amplo, reproduzido pelo princípio da máxima efetividade 

constitucional realizável (junção de preceitos expressos e implícitos que dêem efetividade 

concreta e eficiência aos comandos dispostos no texto constitucional), tudo de modo a 

funcionarem todas estas formulações como prerrogativas indispensáveis à realização das 

condições iniciais, resguardadas por meio dos direitos sociais consagrados e das condições 

posteriores, que inviabilizem uma promessa constitucional inconseqüente. 

 

Quanto ao Princípio da Vedação ao Retrocesso Social podemos traduzi-lo pela 

impossibilidade de o direito social ser diminuído, ou esvaziado, uma vez já alcançado e 

concretizado em algum momento sua diretrizes sob um dado grupo de indivíduos. Portanto, 

tais direitos passariam a constituir, simultaneamente, uma garantia institucional e um direito 

subjetivo. Neste sentido, Canotilho37 (1998) já se manifestara à luz da Constituição 

Portuguesa:  

                                                 
34 RTJ-SC 183/818-819 apud LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16ª edição, 
revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 1091. 
35 RTJ-SC 185/794-796 apud LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16ª edição, 
revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 1091. 
36 LENZA, Pedro. Direito Constitucional Esquematizado. 16ª edição, revista, atualizada e ampliada. 
São Paulo: Saraiva, 2012, pág.1089. 
37 CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. Coimbra: 
Almedina, 1998, pág. 327. 
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o núcleo essencial dos direitos sociais já realizados e efectivados através de medidas 
legislativas (‘lei de segurança social’, ‘lei do subsídio de desemprego’, ‘lei do serviço de 
saúde’) devem considerar-se constitucionalmente garantidos, sendo inconstitucionais 
quaisquer medidas que, sem a criação de outros esquemas alternativos ou compensatórios, se 
traduzam na prática de uma ‘anulação’, ‘revogação’, ou ‘aniquilação’ pura e simples desse 
núcleo essencial. A liberdade de conformação do legislador e inerente auto-reversibilidade 
têm como o núcleo essencial já realizado. 
 
 

Basicamente, neste mesmo sentido, Barcellos (2002) entenderia esta vedação ao 

retrocesso social como a possibilidade de invalidação da revogação de normas que concedam 

ou ampliem direitos fundamentais, sem que a revogação em questão seja acompanhada de 

uma política substitutiva equivalente38 e, portanto, que ensejasse a impossibilidade de 

restrição injustificada de um direito já incorporado no patrimônio jurídico do cidadão. Aliás, o 

princípio do não retrocesso, que passaria a ter a função de proteger os direitos já 

conquistados, encontrar-se-ia, atualmente, positivado em nível constitucional, conforme 

assevera Sarlet (2005), no Preâmbulo da Constituição ao instituir-se num Estado Democrático 

e Social de Direito a segurança como um valor supremo da sociedade.39 40 

 

Esta segurança jurídica, além do mais, não se esgotaria na proteção conferida ao 

direito adquirido, à coisa julgada e ao ato jurídico perfeito41, pois exigiria um patamar 

mínimo de continuidade do Direito (dimensão objetiva da ordem jurídica), demonstrando uma 

forma de confiança do cidadão na continuidade desta mesma ordem (dimensão subjetiva). 

Novamente, Sarlet (2005) nos indica que o princípio em comento deve ser capaz de atingir e 

proteger as normas afeitas aos direitos sociais, que não obstante possuam efeitos 

exclusivamente prospectivos, possam implicar algum retrocesso social, frustrando legítimas 

expectativas de direito, criadas pelo próprio Estado ao concretizar direitos fundamentais 

proclamados na Lei Maior.42 

                                                 
38 BARCELLOS, Ana Paula de. A eficácia jurídica dos princípios constitucionais: o princípio da 
dignidade da pessoa humana. Rio de Janeiro: Renovar, 2002, pág. 69. 
39 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia do direito fundamental à segurança jurídica: dignidade da 
pessoa humana, direitos fundamentais e proibição de retrocesso social no direito constitucional 
brasileiro. Citação em comento encontrada na pág. 25. Endereço eletrônico acessado em 10/04/12. 
[http://www.direitodoestado.com/revista/RERE-21-MARCO-2010-INGO-SARLET.pdf].  
40 Comungam da mesma postura quanto à existência deste princípio no sistema jurídico-constitucional 
pátrio, além daqueles Autores já apontados neste trabalho: Lenio Luiz Streck, Luís Roberto Barroso e 
Luiz Edson Fachin. Conforme verificações do Autor. 
41 Conforme consta do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 
42 Ibid. nota de rodapé 39. Idéia apontada na pág. 31 daquela obra. 



 92
 

A formação de um princípio maior, a que chamamos anteriormente de Princípio da 

máxima efetividade constitucional realizável, sobretudo invocado hoje no âmbito dos direitos 

sociais (interpretação efetiva e capaz de impingir à norma constitucional a mais ampla 

efetividade social) necessitará, ainda, do amparo de outro princípio operativo e de efeito 

aglutinador na interpretação destas normas (em especial das programáticas) intitulado, 

doutrinariamente, de Princípio da Reserva do Possível.  

 

Diversamente ao ocorrido na gênese do Principio da Vedação ao Retrocesso, que se 

formalizou através de sua expressividade da própria norma constitucional, o Princípio da 

Reserva do Possível, formalizado com base nos estudos do constitucionalismo alemão sobre o 

assunto, onde era conhecido por teoria do pensamento do possível43, ingressou no 

ordenamento jurídico brasileiro por meio da Ação Direita de Inconstitucionalidade 1289-

DF44 em sede de Embargos Infringentes, determinando à Constituição de 88 não a tarefa de 

estabelecer diretamente um projeto predeterminado de vida em comum, senão a de realizar 

positivamente a concordância prática das diversidades e contradições mediante prudentes 

soluções acumulativas, combinatórias e compensatórias45 - grifamos. 

 

Decisões importantes do Judiciário brasileiro em torno da cláusula da reserva do 

possível têm se configurado, em especial, em temas de implementação de políticas públicas e, 

geralmente, aventadas quando se configuram hipóteses de inoponibilidade do arbítrio estatal 

                                                 
43 HÄBERLE, Peter apud FRANCISCO, José Carlos. Direito Constitucional: Parte I, Teoria da 
Constituição. São Paulo: Editora FMB, 2006, pág. 196 - sustenta que ainda hoje: as alternativas de 
atuação dos operadores do Direito, dentro de uma sociedade pluralista como a atual (marcadas por 
diversidades sociais e ideologias) necessitam ser indagativas e contemplar em harmonia a realidade e 
a necessidade dos compromissos sociais. 
44 ADI-EI 1289-DF. Relator: Gilmar Mendes. Julgamento: 02/04/2003. Órgão Julgador: Tribunal 
Pleno. Publicação: DJ 27-02-2004 PP-00021 EMENT VOL-02141-02 PP-00315. Partes: Procurador-
Geral da República, Associação dos Magistrados Brasileiros, Francisco Ivo Dantas Cavalcanti e 
Outros. EMENTA: (1) Ação Direta de Inconstitucionalidade. (2) Embargos Infringentes. Cabimento, 
na hipótese de recurso interposto antes da vigência da Lei nº 9.868 de 10 de novembro de 1999. (3) 
Cargos vagos de juízes do TRT. Composição de lista. (4) Requisitos dos artigos 94 e 115 da 
Constituição: quinto constitucional e lista sêxtupla. (5) Ato normativo que menos se distancia do 
sistema constitucional, ao assegurar aos órgãos participantes do processo a margem de escolha 
necessária. (6) Salvaguarda simultânea de princípios constitucionais em lugar da prevalência de um 
sobre outro. (7) Interpretação constitucional aberta que tem como pressuposto e limite o chamado 
"pensamento jurídico do possível". (8) Lacuna constitucional. (9) Embargos acolhidos para que seja 
reformado o acórdão e julgada improcedente a ADI 1289, declarando-se a constitucionalidade da 
norma impugnada. Para maiores informações acesse o inteiro teor do julgado in 
[http://www.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/771292/embinfrna-acao-direta-de-inconstitucionalidade-
adi-ei-1289-df-stf]. Acessado em 10/04/12. 
45 Parte do voto do Ministro Gilmar Mendes em manifestação na ADI retroapontada.  
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à efetivação dos direitos sociais, econômicos e culturais. A concretização das liberdades 

positivas, através deste princípio constitucional, mantém-se preservada em favor dos 

indivíduos necessitados, vez que balizador da integridade e intangibilidade dentro de um 

núcleo consubstanciador de mínimo existencial (emanação direta do postulado da essencial 

dignidade da pessoa humana). Ademais, em observância ao caráter cogente e vinculante das 

normas constitucionais (sem prejuízo daquelas de conteúdo programático) com o surgimento 

desta cláusula desponta-se, também, a impossibilidade de o Poder Público invocá-la em 

havendo hipótese que resultasse comprometimento do núcleo básico que qualificasse o 

mínimo existencial.46 

 

Resumidamente, os direitos sociais elencados neste art. 6º da Constituição da 

República, juntamente com os princípios da vedação ao retrocesso social e da reserva do 

possível, vêm formalizando um complexo de prerrogativas garantidoras de existência digna. 

Ao ser-lhes, complementarmente, embasados os direitos: vida e liberdade, conforme constam 

do artigo XXV, tópico 1 da Declaração Universal dos Direitos Humanos 47, passariam a 

sustentar uma expectativa da vida, pelo menos em tese, viável e possível. 

 

2.1.3. O artigo 170 da Constituição Federal48 e a questão da justiça social 

 

As bases constitucionais que analisam o sistema econômico brasileiro vêm dispostas 

nos dizeres dos artigos 170 a 192 sob o título: Da ordem econômica e financeira. 

Especificamente, trataremos neste trabalho acerca dos princípios que formalizam esta ordem, 

consubstanciada no país sob a forma capitalista liberal-desenvolvimentista, apoiada na 

apropriação privada dos meios de produção e na iniciativa liberalizada (intervencionismo 

sistemático), formalizando o que os doutrinadores costumam nominar por Constituição 

Econômica. Acontece que ao lado destes regramentos econômicos vem disposto, por todo o 

texto constitucional, um considerável número de elementos socializadores, pulverizados sob a 

                                                 
46 Neste sentido o Recurso Extraordinário, RE 4826111/SC, tomado sob a decisão do Ministro Celso 
de Mello em 23/03/10. 
47DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS. Adotada e proclamada pela 
resolução 217 A (III) da  Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 1948. Artigo 
XXV - 1. Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar a si e a sua família saúde e 
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 fora de seu controle.     
48 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Remeta-se o Leitor à nota de rodapé 16. 
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vertente do Welfare brasileiro, numa clássica formalização de Constituição Social, prestada 

por um Estado político ainda assistencialista, caracterizando-a, genericamente, como 

normativa-nominalista.49 Bercovici (2005), aliás, em função da maneira como vêm dispostos 

tais princípios econômicos estruturantes, viria a considerá-la, também, por dirigente: a ordem 

econômica de todas as Constituições deste tipo, inclusive a brasileira, seriam programáticas 

– hoje diríamos dirigentes.50 

 

Sob este modelo biforme de Constituição associam-se, portanto, duas conjecturas bem 

individualizadas de intervenção do Estado na vida de seus cidadãos; uma primeira em que se 

percebe a evidenciação do indivíduo e que coloca a questão social como preocupação 

principal do Estado (de bem-estar) e que aplica a responsabilidade social (para uma existência 

digna) sobre a população; e uma segunda em que a juridicização de temas econômicos e de 

caráter intervencionista passariam a afinar responsabilidades com ritmo e qualidade de 

crescimento nacional (políticas macroeconômicas desenvolvimentistas51), jamais como fruto 

de políticas de contenção de gastos. Ambas, de qualquer forma, evidenciariam a intenção do 

legislador constitucional pela busca de uma Justiça Social amplificada, afastando-se da idéia 

de um Estado ausente, conforme se verificou nos moldes do antigo Estado estritamente 

Liberal, ou da liberdade exacerbada do mercado nas decisões. Aliás, nestas constituições 

dirigentes a grande vantagem, advinda destas interpenetrações, seria a formação de 

                                                 
49 Segundo Loewenstein a Constituição nominalista seria aquela que apesar de não ter muita eficácia 
no presente, teria no futuro, com o aumento do progresso, da educação e da cultura de um povo. Seu 
caráter, no presente, seria educativo; a Constituição semântica seria aquela sem nenhuma eficácia, 
apenas usada para dar um caráter legítimo a um governo ilegítimo, seria um disfarce, uma máscara e a 
Constituição normativa, aquela eficaz e respeitada por aqueles a quem ela se dirige (aquela que 
realmente dirige e coordena o processo político). LOEWENSTEIN, Karl. Teoria de la Constitución 
apud CAVALCANTI LIBERATO, Gustavo Tavares. O Processo de nominalização da Constituição. 
Trabalho publicado nos Anais do XIX Encontro Nacional do CONPEDI realizado em Fortaleza, Junho 
de 2010. In [http://www.conpedi.org.br/manaus/arquivos/anais/fortaleza/3709.pdf]. Acesso 12/04/12. 
50 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento – uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, pág. 33. 
51 O programa macroeconômico brasileiro iniciado em 1999 e flexibilizado a partir de 2006 foi 
estabelecido sob o seguinte tripé liberal-conservador: (1) política fiscal – realizar superávits primários 
fiscais necessários para reduzir a relação dívida/PIB; (2) política monetária – utilizar a taxa de juros 
como único instrumento de controle da inflação (tal política foi sintetizada no que se chamou de 
regime de metas de inflação); (3) política cambial – estabelecer um regime de câmbio flutuante em 
que o mercado determinaria a taxa de câmbio e, portanto, o Banco Central não precisaria acumular 
reservas em grandes volumes. O Programa de aceleração do crescimento (PAC) foi implementado 
pelo Governo Federal em 2007 sob estas condições, mas para se aproximar de uma macroeconomia 
desenvolvimentista. Para maiores detalhes vide SICSÚ, João. Art. 170: a busca do pleno emprego e a 
redução das desigualdades. Acessado em 12 de abril de 2012 no endereço eletrônico 
[http://joaosicsu.org/textos/capitulosdelivros/Artigo%20170%20a%20busca%20do%20pleno%20emp
rego%20e%20a%20reducao%20das%20desigualdades.pdf]. Conteúdo constante de pág. 82. 
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mecanismos de autocontrole, funcionando como pesos e contrapesos, na aplicação das 

vertentes constitucionais. 

 

Comungamos do pensamento de Bercovici (2005) no sentido de não existir uma 

dualidade entre Constituição da Economia e Constituição do Estado de modo a não 

precisarmos romper com a unidade da Constituição e decompô-la em uma pluralidade de 

núcleos (instrumentos) isolados e autônomos como propuseram os ordo-liberais52 para seu 

entendimento. Assim, necessário aplicarem-se as normas da Constituição com unidade, mas 

nos vários campos e áreas específicos, o mesmo ocorrendo para com as diretrizes de ordem 

econômica. Diretrizes estas, que apenas positivaram tarefas e políticas a serem realizadas no 

domínio econômico e social, com fim maior de atingir certos objetivos, rejeitando a propalada 

superioridade do mito da auto-regulação do mercado.53 

 

Esta atual intervenção do Estado no domínio econômico conceberia aquilo que Ramos 

Tavares (2006) passou a chamar de ordem jurídica da economia, definindo-a como expressão 

de arranjo econômico, dentro de um específico sistema econômico, preordenado 

juridicamente. Sua estrutura ordenadora é composta por um conjunto de elementos que 

confronta um sistema econômico.54 Surgiria, pois, um modelo intervencionista estatal que 

passaria a regular, sistematicamente, a vida econômica no sentido concreto, fazendo com que 

a geração de empregos, por exemplo, passasse a ser o objetivo fim a ser alcançado (pleno 

emprego), tentando agir não mais como um enunciado formal, mas como indicador de 

conteúdo normativo constitucional eficaz, que buscasse por meio da dignidade da pessoa 

humana uma conseqüente redução de desigualdades sociais. 

 

Neste sentido, a Constituição de 88 contém sim em seu bojo uma fatia representativa 

de Constituição Econômica, mas voltada para a transformação das estruturas sociais, 

sistematizando dispositivos relativos à configuração jurídica da economia e à atuação do 

Estado no domínio econômico, embora estes temas não estejam restritos a este capítulo do 

texto constitucional.55  

                                                 
52 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento – uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, pág. 12/13. 
53 Ibid. pág. 33. 
54 RAMOS TAVARES, André. Direito Constitucional Econômico. São Paulo: Método, 2006, pág. 81. 
55 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento – uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, pág. 30. 
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Frise-se: em que pese esta preocupação com a economia dada pela atual Constituição, 

desde a Constituição de 1.934 tem-se percebido o caráter intrínseco de Constituição 

Econômica, preocupada com o fomento da economia popular, monopólio da União sobre 

determinados setores ou atividades econômicas, inclusive formalizando regras sobre a 

propriedade do solo destacada do subsolo (as minas e jazidas deveriam ser nacionalizadas). 

Seja dito de passagem, todas as constituições intermediárias (1937, 46, 67, 69) mantiveram 

estas diretrizes da economia em seu texto. 

 

Portanto, esta constitucionalização da economia, que surge em face das constantes 

situações de abuso do poder econômico, da mesma forma que ocorre no art. 1º, inciso IV da 

Constituição (que elenca dentre os fundamentos da República Federativa do Brasil os valores 

sociais do trabalho e os valores sociais da livre-iniciativa) ficaria também delineada pelo art. 

170.  A intervenção do Estado no domínio econômico, com base nos ditames da justiça social, 

passaria, assim, a se fundar na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa privada, 

aliás, conforme Grau (2007) este art. 170, representaria uma ordem econômica aberta para a 

construção de uma sociedade de bem-estar.56 

 

Neste sentido, o trabalho como fator social da produção, inerente à natureza humana 

e necessário como forma de auto-preservação e progresso pessoal, para Grau (2007) 

demonstraria a preocupação com um tratamento especial, pois: uma sociedade capitalista 

moderna peculiariza-se, na medida em que o trabalho passa a receber proteção não 

meramente filantrópica, porém politicamente racional.57 A livre-iniciativa, por seu turno, 

consagrar-se-ia pelas liberalidades concedidas pela economia do mercado: a liberdade de 

indústria e comércio (liberdade de acesso), liberdade de empresa (liberdade de organização) e 

liberdade de contratar. Em ambas as hipóteses, prenuncia-se algo em comum: a justiça social 

almejada somente poderá ser implementada mediante equitativa distribuição de riquezas. 

 

Os princípios gerais da atividade econômica que o Poder Constituinte Originário 

achou por bem considerar como núcleos condensadores de diretrizes sociais, via valorização 

do trabalho e livre iniciativa, remetem-se diretamente à questão da justiça social. 

 

                                                 
56 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988. 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2007, pág. 264. 
57 Ibid. pág. 198. 
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ESQUEMA 02 – Artigo 170 da Constituição Federal de 1988/Justiça Social 

 

↔ Rol amplo para ser condensador de diretrizes sociais 

 

Tratemos um pouco acerca dos princípios da ordem econômica. Resumidamente: o (1) 

princípio da soberania representar-se-ia em supremacia da ordem interna e independência na 

ordem externa, configurando, portanto, um capitalismo nacional autônomo e sem ingerências 

de outras nações. Os princípios (2) da propriedade privada e (3) da função social da 

propriedade demonstram que sob a vigência da atual Constituição a propriedade não pode 

mais ser considerada somente um direito individual, mas sim, e em determinadas situações, 

uma instituição de relações econômicas com finalidade social. Ficariam, portanto, 

constitucionalmente garantidos os direitos da propriedade sobre bens de consumo (aqueles 

que são consumidos no mercado e/ou satisfazem as necessidades humanas) – inciso II, assim 

como os bens de produção (aqueles que irão gerar outros bens ou renda), desde que seu uso 

esteja vinculado à existência digna e conforme os ditames da justiça social – inciso III. 

Destaque-se haver discordância de Grau (2007) ao apontar imprecisão na redação 

constitucional, pois existe distinção entre “função individual” (justificada na garantia de 

subsistência do individuo e de sua família) e a “função social” (justificada pelos seus fins, 

seus serviços, sua função) da propriedade.58 Quanto à (4) livre concorrência (desdobramento  

                                                 
58 GRAU, Eros Roberto. A ordem econômica na Constituição de 1988, 12ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2007, pág. 216. Ainda podemos acrescentar: {A idéia da função social como vínculo que atribui à 
propriedade conteúdo específico, de sorte a moldar-lhe um novo conceito, só tem sentido e razão de 
ser quando referida à propriedade privada. A alusão à função social da propriedade estatal 
qualitativamente nada inova, visto ser ela dinamizada no exercício de uma função pública, pág. 233}. 
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da livre iniciativa) objetivar-se-ia nada mais que a criação dum mercado ideal (jogo de 

forças) em que o estado de concorrência levaria à disputa acirrada por clientela, numa clara 

contribuição para o desenvolvimento nacional. Salutar a idéia de livre concorrência, pois 

ensejaria formas de repressão do abuso de poder econômico que (a) visassem qualquer forma 

de dominação de mercados, (b) eliminação da concorrência e (c) aumento arbitrário dos 

lucros, inclusive por meio de legislação especial infraconstitucional. Acrescente-se que em 

todos estes casos, os praticantes destas infrações também responderiam ao Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (CADE), punindo-os em termos financeiros. 

Poderíamos classificar os próximos dois princípios ((5) da defesa do consumidor, em função 

de sua vulnerabilidade; e (6) da defesa do meio ambiente, na busca por um desenvolvimento 

sustentável ecologicamente equilibrado) dentro daquilo que Silva (2001) nominou por 

subprincípios de integração social59, assim chamados porque estariam dirigidos à proteção e 

defesa de hipossuficientes. 

 

A dupla de vindouros incisos pelo fato de possuírem íntima relação com os direitos 

aplicáveis aos moradores em situação das ruas merece destaque apartado: (7) a redução das 

desigualdades regionais e sociais e (8) a busca do pleno emprego. Ambos apesar de se 

materializarem como princípios diretivos da economia buscarão, também e de forma 

acentuada, a consagração do bem-estar social. Neste sentido, a Constituição de 88, 

claramente voltada à transformação da realidade brasileira, teria demonstrado demasiada 

preocupação com a promoção do desenvolvimento equilibrado e diminuição das disparidades 

regionais. 

 

A redução das desigualdades revestir-se-ia de suma importância quanto à efetiva 

mudança da realidade social. Em termos econômicos, foram implementados instrumentos 

viabilizadores destas situações, por meio de (a) concessão de incentivos fiscais, que 

promovessem equilíbrio do desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do 

país (art. 151, inciso I60); (b) criação do fundo para erradicação da pobreza; (c) criação de 

                                                 
59 SILVA, José Afonso da. Curso de Direito Constitucional positivo, 19ª ed. São Paulo: Malheiros, 
2001, pág. 774. 
60 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 12/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm] - Art. 151. É vedado à 
União: I - instituir tributo que não seja uniforme em todo o território nacional ou que implique 
distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a Município, em detrimento de 
outro, admitida a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio do 
desenvolvimento sócio-econômico entre as diferentes regiões do País. 
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regiões administrativas, visando articular a ação da União a agir em um mesmo complexo 

geoeconômico/social, analisando condições específicas e reduzindo desigualdades regionais 

(art. 4361); (d) a instituição do plano plurianual, cujas despesas de capital passariam a 

estabelecer de forma regionalizada as formatações orçamentárias (objetivos, diretrizes e 

metas) direcionadas aos programas de duração continuada (art. 165, parágrafo primeiro62).  

 

Quanto à busca do pleno emprego, que também aparece como princípio da ordem 

econômica, buscou-se consagrar aos necessitados o incremento e a valorização do trabalho 

humano. A emergência de idéias que incentivassem por meio de políticas ativas a geração de 

empregos formalizados, segundo Sicsú (2008) atuariam estabelecendo incentivo aos atores 

sociais, punindo posições de excesso de risco, coordenando expectativas potencialmente 

voláteis ou compensando falhas do mercado.63  

 

Importante analisarmos conjuntamente ao estudo do pleno emprego alguns índices 

nacionais de trabalho (ocupação/desocupação) e a distribuição funcional de renda média para 

vislumbramos a necessidade de criação de postos de trabalho e formalização de políticas de 

resguardo. Neste sentido, ponderamos que o mercado de trabalho brasileiro no ano de 2.010 

                                                 
61 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 12/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm] - Art. 43. Para efeitos 
administrativos, a União poderá articular sua ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, 
visando a seu desenvolvimento e à redução das desigualdades regionais. § 1º - Lei complementar 
disporá sobre: I - as condições para integração de regiões em desenvolvimento; II - a composição dos 
organismos regionais que executarão, na forma da lei, os planos regionais, integrantes dos planos 
nacionais de desenvolvimento econômico e social, aprovados juntamente com estes. § 2º - Os 
incentivos regionais compreenderão, além de outros, na forma da lei: I - igualdade de tarifas, fretes, 
seguros e outros itens de custos e preços de responsabilidade do Poder Público; II - juros favorecidos 
para financiamento de atividades prioritárias; III - isenções, reduções ou diferimento temporário de 
tributos federais devidos por pessoas físicas ou jurídicas; IV - prioridade para o aproveitamento 
econômico e social dos rios e das massas de água represadas ou represáveis nas regiões de baixa 
renda, sujeitas a secas periódicas. § 3º - Nas áreas a que se refere o § 2º, IV, a União incentivará a 
recuperação de terras áridas e cooperará com os pequenos e médios proprietários rurais para o 
estabelecimento, em suas glebas, de fontes de água e de pequena irrigação. 
62 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 12/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm] - § 1º - A lei que 
instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da 
administração pública federal para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as 
relativas aos programas de duração continuada. 
63 SICSÚ, João. Art. 170: a busca do pleno emprego e a redução das desigualdades. Acessado em 
12/04/12[http://joaosicsu.org/textos/capitulosdelivros/Artigo%20170%20a%20busca%20do%20pleno
%20emprego%20e%20a%20reducao%20das%20desigualdades.pdf]. Conteúdo constante de pág. 84. 
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revelou uma situação de menor índice de desocupação (taxa média de desemprego64 de 

6,7%65) desde a primeira apuração realizada para este índice pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística em 2.002, fazendo com que o contingente de desocupados estivesse 

próximo de 1,6 milhões de pessoas, em média. Em 2.011 o IBGE divulgou que 53,3% da 

população economicamente ativa66 do país estava empregada e que o rendimento médio real 

mensal tivera aumento de 4% entre junho de 2.010 e junho de 2.011, ficando em R$ 1.578,50 

(hum mil, quinhentos e setenta e oito reais e cinqüenta centavos) nesta oportunidade. 

 

Por fim, (9) o tratamento favorecido para empresas de pequeno porte, balizada pelo 

princípio da livre-concorrência, vislumbraria a possibilidade de tratamento favorecido para as 

empresas limitadas, por lei, ao âmbito pequeno porte e (condição aditiva) desde que 

constituídas sob as leis brasileiras, com sede e administração no Brasil. Este tratamento 

                                                 
64Representada pelo número dos trabalhadores desempregados dividido pela força de trabalho total 
(também chamada de população em idade ativa - conjunto de todas as pessoas teoricamente aptas a 
exercer uma atividade econômica). No Brasil, a população em idade ativa é composta por toda 
população com 10 ou mais anos de idade e subdivide-se em População Economicamente Ativa e a 
População não Economicamente Ativa. Fonte: IBGE. 
65 Outro recorde refere-se ao número de trabalhadores com carteira assinada em relação ao total de 
ocupados, que atingiu 46,3% em 2010, ante 44,7% em 2009 e 39,7% em 2003. De 2009 para 2010, o 
emprego com carteira cresceu 7,2%. Na comparação entre 2009 e 2010, cresceu a participação de 
pessoas maiores de 50 anos, passando de 20,9% para 21,5% dos ocupados. A participação das 
mulheres na população ocupada foi de 45,1% em 2009 e 45,3% em 2010. Fonte: IBGE, Diretoria de 
Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Mensal de Emprego. 
66 População Economicamente Ativa: compreende o potencial de mão-de-obra com que pode contar o 
setor produtivo, isto é, a população ocupada e a população desocupada. (a) População Ocupada: 
aquelas pessoas que trabalham, incluindo: Empregados - pessoas que trabalham para um empregador 
ou mais, cumprindo uma jornada de trabalho, recebendo em contrapartida uma remuneração em 
dinheiro ou outra forma de pagamento (moradia, alimentação, vestuário, etc.). Incluem-se entre as 
pessoas empregadas aquelas que prestam serviço militar obrigatório e os clérigos. Os empregados são 
classificados segundo a existência ou não de carteira de trabalho assinada; Conta Própria - aqueles 
que exploram uma atividade econômica ou exercem uma profissão ou ofício e não têm empregados; 
Empregadores - aqueles que exploram uma atividade econômica ou exercem uma profissão ou ofício, 
com um ou mais empregados; Não Remunerados - pessoas que exercem uma ocupação econômica, 
sem remuneração, pelo menos 15 horas na semana, ajudando a um membro da unidade domiciliar em 
sua atividade econômica, ou ajudando a instituições religiosas, beneficentes ou cooperativas, ou, 
ainda, como aprendiz ou estagiário. (b) População Desocupada: pessoas que não têm trabalho, mas 
estão dispostas a trabalhar, e que, para isso, tomam alguma providência efetiva (consultando pessoas, 
jornais, etc.). População não Economicamente Ativa: são as pessoas não classificadas como 
ocupadas ou desocupadas, ou seja, pessoas incapacitadas para o trabalho ou que desistiram de buscar 
trabalho ou não querem mesmo trabalhar. Inclui os incapacitados, os estudantes e as pessoas que 
cuidam de afazeres domésticos. Inclui também os "desalentados" - pessoas em idade ativa que já não 
buscam trabalho, uma vez que já o fizeram e não obtiveram sucesso. O IBGE considera desalentado 
aquele que está desempregado e há mais de um mês não busca emprego. Para maiores informações, 
como referência: SCIELO - BRUSCHINI, M. C. A. Trabalho e gênero no Brasil nos últimos dez anos. 
Cadernos de Pesquisa, vol. 37, nº 132, São Paulo, Set./Dez. 2007. 
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jurídico diferenciado viria elencado no art. 179 da Constituição67, incentivando o crescimento 

interno por meio de simplificação das obrigações administrativas, tributárias, fiscais ou 

creditícias, inclusive, por vezes, facultando a eliminação de obrigações de fazer ou reduções 

burocráticas, tudo conforme definido em lei.   

 

2.2. O papel dos operadores do Direito no mundo dos excluídos: visão sob o novo 

ordenamento constitucional 

 

Segundo Bourdieu (2011) o campo jurídico seria:  

 

o lugar de concorrência pelo monopólio de dizer o direito, no qual se defrontam agentes 
investidos de competência, ao mesmo tempo, social e técnica, isto é, na capacidade 
reconhecida de interpretar (de maneira mais ou menos livre e autorizada) um corpus de 
textos, que consagram a visão legítima e justa do mundo social. Para tanto, diz respeito a 
um corpo integrado de instâncias hierarquizadas, que declina sobre as instituições e seus 
poderes, as normas e suas fontes, assim como os modos de resolução de conflitos correlatos 
aos seus intérpretes e interpretações. 68 
 

Talvez este mero Instrumentalismo do Direito, de que trata Bourdieu, não valha tanto 

no campo das exclusões no Brasil. A subsunção a este conceito, que toma por base a 

legitimidade69 das normas postas e sua consagração de justiça ao mundo social atual, para que 

pudesse ser aplicado à realidade brasileira, necessitaria sofrer uma série de mudanças 

legislativas, governamentais e judiciais, no sentido de informar-lhe de razoável efetividade. 

 

Deste modo, o que faltaria, em termos de ciência jurídica, para que pautados no 

corpus de textos (legislação positivada), inclusive fundamentado na norma constitucional, 

pudéssemos hoje alcançar a resolução dos conflitos e a redução das necessidades aplicáveis 

aos indivíduos excluídos socialmente? Haveria, neste sentido, um “problema técnico-

                                                 
67 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 13/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm] Art. 179. A União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno 
porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado, visando a incentivá-las pela 
simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela 
eliminação ou redução destas por meio de lei. 
68 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. Tradução de Fernando Tomaz. 15ª edição. Rio de Janeiro: 
Bertrand Brasil, 2011, pág. 212/214. 
69 A legitimidade não se confunde com a legalidade, pois aquela se representa por meio da base moral, 
advinda da cultura e dos costumes de um povo, dos princípios que fazem parte da consciência coletiva 
de um determinado grupo, enquanto esta se representa por força e amparo da lei. Neste sentido, o 
senso de legitimidade estaria intimamente ligado à produção legislativa (legalidade) dos sistemas de 
governos democráticos. Nota do Autor. 
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normativo” ou um “problema filosófico-interpretativo” a ser analisado na superação desta 

comprovada dificuldade de implementação dos direitos sociais? Estas, pois, algumas das 

questões que se buscarão argumentar neste tópico. 

 

Há de se asseverar inicialmente: várias espécies de respostas, razoavelmente diretas, 

para as questões formuladas acima, poderão ser apresentadas, isto porque dependem de uma 

formatação de raciocínio que varia de pessoa para pessoa que se propõe ao estudo do tema, 

dependendo das convicções próprias. Neste sentido, o que buscaremos neste tópico será 

apresentar diversos subsídios jurídicos necessários à análise e compreensão acerca da 

efetividade dos direitos sociais consagrados pela atual Constituição. Para que o leitor possa 

robustecer suas argumentações, necessário, portanto, tornem-se bem esclarecidos conceitos 

fundamentais atinentes à possibilidade de instrumentalização do Direito brasileiro nestas 

situações e, consequentemente, imprescindível analisarmos: sua função simbólica, a norma 

como referência das transformações sociais, a eficácia dos direitos sob uma visão dogmática 

e sob uma visão social e, por fim, a que tipo de igualdade as normas aplicáveis a estes 

excluídos se refere: à igualdade material ou à igualdade formal. Somente depois de 

conseguirmos responder aos questionamentos levantados no parágrafo anterior, ainda que 

parcialmente, mas com rigor científico, estaremos habilitados a traçar respostas de foro íntimo 

sobre o tema, aliás, o que procuraremos fazer em linhas conclusivas neste trabalho. 

 

2.2.1. A função simbólica versus a instrumentalização do Direito 

 

Apesar de as Constituições contemporâneas passarem a ser vistas sob o viés mais 

acentuadamente sociológico, onde o efetivo poder encontra-se constituído pela sociedade (e 

teoricamente mais próximo da busca por soluções em situações reais – Constituição no 

mundo-do-ser) diferenciando-se bastante da outrora concepção estrito-jurídico, representada 

por Hans Kelsen (a constituição praticada no mundo do dever-ser) caracterizada como fruto 

da vontade racional do homem70 e considerada norma pura, sem qualquer pretensão à 

fundamentação sociológica, a eficácia limitada do texto constitucional de 88, dependente de 

outras leis (que por vezes sequer chegam a ser formuladas), bem como de interpretações 

jurisprudenciais (que por vezes tardam por demasiado em chegar) não a têm tornado uma 

                                                 
70 Num estudo mais aprofundado, ainda que em uma das concepções kelsenianas se entenda que a 
Constituição tenha um sentido lógico-jurídico, que se situa no mundo do hipotético, não se pode 
compará-la com o programatismo das normas atuais. Nota do Autor. 
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referência consistente para os cidadãos, em geral, e para os agentes políticos, em particular, 

cuja atividade se desenvolve até contra os seus dispositivos.71 

 

A partir do momento em que os valores sociais foram constitucionalizados, o grande 

desafio que surgiu para este neoconstitucionalismo tratado, seria talvez encontrarmos 

mecanismos para a sua efetiva concretização, afastando-se da idéia de uma 

constitucionalização simbólica, ou de um simbolismo onde a função latente prevalecesse 

sobre a manifesta. A postura simbólica, portanto, que não pode ser caracterizada pela 

imediatidade da satisfação das necessidades necessitaria buscar o agir expressivo, a ação 

instrumental habermasiana para conseguir alcançar a solução dos conflitos de interesses da 

modernidade. 

 

Toda esta discussão em torno de constitucionalização simbólica desenvolveu-se a 

partir do debate sobre a idéia de uma legislação simbólica, usualmente relacionada com a 

distinção entre variáveis instrumentais e simbólicas no âmbito das ciências sociais, que 

apontava para o predomínio, ou mesmo hipertrofia, no que se refere ao sistema jurídico, da 

função simbólica da atividade legiferante e do seu produto, a lei, sobretudo em detrimento da 

função jurídico-instrumental.72 

 

Na função simbólica do Direito, portanto, haveria uma conexão, apenas, relativamente 

clara entre expressão e conteúdo da norma (caráter ambíguo, mediato e impreciso), enquanto 

na função instrumental ocorreria um direcionamento da conduta para fins fixos, partindo-se 

para um significado imediato e manifesto da norma. O sistema jurídico, que funciona com 

base nas variáveis instrumentais e simbólicas, seria, pois, decorrência da própria força 

normativo-efetiva da legislação, garantida por meio destas mesmas variáveis. Segundo Neves 

(1996) o simbólico e o instrumental interagem reciprocamente para possibilitar a 

concretização das normas constitucionais. A Constituição funciona como instância reflexiva 

de um sistema vigente e eficaz.73 

 

                                                 
71 NEVES, Marcelo. Constitucionalização simbólica e desconstitucionalização fática: mudança 
simbólica da Constituição e permanência das estruturas reais de Poder. Artigo escrito em 1996. Acesso 
em 16/04/12 in [www.maxkolbe.adv.br/sites/1500/1535/00000039.doc]. Citação apontada na pág. 03. 
72 Ibid. pág. 07. 
73 Ibid. pág. 07/08. 
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O problema do Direito como simbolismo surgiria quando houvesse efeitos 

hipertrofiantes simbólicos da legislação, em detrimento de sua eficácia instrumental-

normativa. Neves (1994) aborda tal questão referindo-se à discrepância entre a função 

hipertroficante simbólica e a insuficiente concretização jurídica dos diplomas 

constitucionais74, ou seja, discute a função simbólica de textos constitucionais carentes de 

concretização normativo-jurídica (constituição bloqueada em seu entender). Portanto, em 

casos de constitucionalização simbólica, o problema ideológico consiste em que se transmite 

um modelo cuja realização só seria possível sob condições sociais totalmente diversas. 

 

Ainda, segundo Neves, a solução no sentido de se imprimir mudanças constitucionais, 

que não se dêem em função da mera mudança textual, via legislador ordinário ou por 

emendas, mas capazes de desjuridificar no processo concretizador, seria dada por meio da 

prática a que nominou concretização desconstitucionalizante ou desconstitucionalização 

fática, como forma de degradação semântica do texto constitucional no processo de sua 

concretização, tendo em vista não surgir de maneira generalizada uma relação consistente da 

atividade de interpretação-aplicação constitucional e da práxis política dos órgãos estatais e 

cidadãos com o modelo normativo do texto.75 

 

Apesar de poder ser deturpado em sua intenção, por meio de uma juridificação 

radical, a desconstitucionalização fática no processo de concretização da atividade de 

interpretação-aplicação constitucional76 poderá ocorrer por meio da atuação do Poder 

Judiciário, da práxis política pelo Poder Executivo, dos órgãos estatais pelo Poder Legislativo 

e pelos cidadãos através de suas ações e influências sob os Poderes, como ocorrem em casos 

de audiências públicas, movimentos sociais, etc.. Aliás, entre parênteses, a respeito desta 

(re)elaboração da interpretação constitucional comungamos com Häberle no sentido de incluir 

toda a esfera pública no processo de análise: nos processos de interpretação da Constituição 

                                                 
74 NEVES, Marcelo. A constitucionalização simbólica. Coleção Justiça e Direito. São Paulo: Martins 
Fontes, 1994, pág. 01. 
75 NEVES, Marcelo. Constitucionalização simbólica e desconstitucionalização fática: mudança 
simbólica da Constituição e permanência das estruturas reais de Poder. Artigo escrito em 1996. Acesso 
em 16/04/12 in [www.maxkolbe.adv.br/sites/1500/1535/00000039.doc]. Citação em comento: pág. 03. 
76 Não há, contudo, de se confundir constitucionalização simbólica com a ineficácia normativa 
constitucional. Em constitucionalização simbólica sempre haverá o problema do funcionamento 
hipertroficamente político-ideológico da atividade. Nota do Autor. 
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estão potencialmente envolvidos os órgãos estatais, todas as potências públicas, todos os 

cidadãos (e grupos)77. 

 

Quanto à idéia de simbolismo constitucional, Neves (1996) engendra a formulação da 

desconstitucionalização fática, enquanto Canotilho78 (1998) articula a teoria da 

desconstitucionalização de elementos substantivadores da ordem constitucional (com 

constituições dentro da constituição: constituição social, constituição cultural, etc. - como 

acontece com a Constituição de 88) para concretização da norma, onde se busca apenas 

ordenar o processo da vida política, fixando limites às tarefas do Estado e recortando 

dimensões prospectivas, traduzidas na formulação dos fins sociais mais significativos e na 

identificação de alguns programas de conformação constitucional. 

 

Sobre estes posicionamentos, especificamente quanto à efetivação de transformações 

sociais, acreditamos que ambas as teorias se complementam, porém, compartilhamos maiores 

afinidades com a postura de Neves, ao formalizar a situação com maior materialidade, vez 

que no caso de constituições nominalistas (aquelas em que há um hiato radical entre texto e 

realidade constitucionais) como a brasileira atual, atuando no sentido da manutenção do status 

quo social, ou seja, servindo à permanência das estruturas reais de poder, este simbolismo 

representado pelo termo fins sociais mais significativos, teria maior dificuldade de 

concretização. Em Neves, o simbolismo estaria mais próximo de ser desmontado por 

atividades exógenas à lei maior, ao passo que em Canotilho este mesmo simbolismo, mera 

mutação do documento constitucional, ao propor modificações endógenas, continuaria a 

existir em seu texto. 

 

No que diz respeito à inclusão da população das ruas dentro do contexto do tema: 

constituições instrumentais e simbólicas, especificamente quanto às mutações constitucionais 

em que haja discrepância entre a função hipertroficante simbólica e a insuficiente 

concretização jurídica constitucional, temos observado, salutarmente, o incremento da 

efetividade dos programas de assistência, por meio do surgimento de movimentos e 

                                                 
77 HÄBERLE, Peter apud NEVES, Marcelo. Constitucionalização simbólica e desconstitucionalização 
fática: mudança simbólica da Constituição e permanência das estruturas reais de Poder. Artigo escrito 
em 1996. Acesso em 16/04/12 in [www.maxkolbe.adv.br/sites/1500/1535/00000039.doc]. Citação 
comentada constante da pág. 04. 
78 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito Constitucional e teoria da Constituição. Coimbra: Almedina, 
1998, pág. 1339. 
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organizações sociais, manifestando-se, criticamente, na realização dos valores proclamados 

ocultamente na lei maior. A esfera pública pluralista que surge, integrada na luta política pela 

ampliação da cidadania, como êxito obtido dos procedimentos decorrentes de uma 

constituição simbólica, tem incitado a busca pela realização de valores democráticos 

concretizadores, ainda que se possa pressupor um possível momento de ruptura com a ordem 

de poder estabelecida. 

 

Ademais, em nosso entender, o Poder Judiciário vem se destacando nesta tarefa no 

Brasil, através de sua invocação permanente e acentuada no início deste século XXI, sanando 

em várias oportunidades a deturpação pragmática da linguagem constitucional, diminuído a 

tensão social e desobstruindo caminhos para a transformação da sociedade, de modo que 

ousamos discordar de Bercovici79 (2005) no sentido de que a maioria dos integrantes do 

Poder Judiciário brasileiro, especialmente do seu órgão máximo, o Supremo Tribunal 

Federal, não atuou e não vem atuando no sentido de concretizar o texto constitucional de 

1988. É claro que, conforme pontuamos inicialmente, a imunização dos problemas da crise da 

Constituição através do sistema judicial, em detrimento de outras alternativas, poderia 

conduzir à extrema confiança pública nestes operadores do Direito e, consequentemente, 

descrédito no  sistema político e nos agentes estatais, o que ensejaria, por fim, um acúmulo 

judicial em termos de deliberação da função ideológica da constitucionalização simbólica. 

 

2.2.2. A eficácia de direitos dos pobres: visão dogmática e visão sociológica 

 

Antes de tratarmos especificamente acerca do tema eficácia de direitos nos cabe uma 

breve digressão aos termos: conceito dogmático e conceito sociológico, o que faremos de 

maneira prática-elucidativa. Assim, diz-se que no âmbito sociológico ou dentro de um método 

sociológico o investigador não poderia atingir a compreensão dos fenômenos sociais pelo 

simples processo mental e introspectivo, necessária, pois, a materialidade, pela própria 

sociedade, dos fenômenos sociais por meio de observação e experimentação (não como mera 

projeção da subjetividade) e neste sentido, a inteligência deveria sair de si mesmo. Dentro do 

nosso contexto jurídico-social aproximaremos este investigador à figura do legislador. Ao 

contrário, num método dogmático o investigador, vislumbraria os objetos do conhecimento 

como absolutamente dados ou fornecidos, que, inclusive, poderiam ser impostos, mas a 

                                                 
79 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento – uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, pág. 115. 
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dogmática, por fim, não se contentaria em apenas tomar conhecimento do seu objeto, mas o 

manipularia e o transformaria. E neste contexto o investigador estaria assemelhado à figura do 

julgador. 

 

Com base nestas colocações, cotejadas com a eficácia dos direitos dos pobres, 

logicamente, interessar-nos-á enfrentar suas dificuldades sob o viés sociológico. 

Desafortunadamente, talvez, a Constituição Brasileira tenha sido modesta em sua amplitude 

sob este olhar, pois, ainda que haja um cunho social intenso o entendemos reduzido e de 

pouca efetividade. Tal contenção, aliás, justificar-se-ia nestas proporções em face da 

concepção acentuadamente normativista do Direito brasileiro pós 88, como já apontava Reale 

(2003): no momento em que o jurista se eleva ao plano teórico dos princípios e conceitos 

gerais indispensáveis à interpretação, construção e sistematização dos preceitos e institutos 

de que se compõe.80 

 

Assim, com base nas diretrizes apontadas à atual Constituição: formalidade, 

pragmatismo, simbolismo, dirigentismo, sua análise sob o viés sociológico passaria a ser 

considerado essencial no alcance da efetividade dos programas constitucionais, até porque 

buscariam alcançar resultados mediante a aplicação da norma à realidade do indivíduo, ou 

seja, olhar a Constituição sob a trama sociológica passaria a fazer com que se verificasse a 

possibilidade real de cumprimento dos objetivos almejados pela norma. Eficácia social, 

portanto, coincidiria com efetividade da norma e, conforme Francisco81 (2006), a própria 

eficácia social controlaria se a norma é observada ou obedecida pelos seus destinatários e se 

há adesão social ao diploma jurídico. 

 

Imperioso destacar que eficácia e realidade social não podem ser tomadas isoladas 

uma da outra dentro do atual Estado Social Democrático de Direito, razão pela qual a eficácia 

exige que a norma constitucional seja visualizada à luz de situações concretas, que assimilem 

de maneira crítica os fatos sociais que comandam o processo social (não se perdendo de foco, 

todos os demais influxos advindos da política, da economia e das ideologias afeitas à 

reestruturação social). 

                                                 
80 REALE, Miguel. Lições Preliminares de Direito. São Paulo: Ed. Saraiva, 2003, pág. 322. 
81 FRANCISCO, José Carlos. Direito Constitucional: Parte I, Teoria da Constituição. São Paulo: 
Editora FMB, 2006, pág. 206.  
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Do outro lado desta linha fronteiriça que demarca o campo de eficácia da norma em 

relação à visão sociológica (necessária à formulação de normas programático-constitucionais 

que estejam voltadas para a transformação das estruturas sociais) surgiria o campo de eficácia 

da norma como dogma, local em que se situariam os chamados juristas dogmáticos. O 

interessante, do ponto de vista de contemplação dos direitos dos excluídos, seria notar que, 

desconsiderado o discurso formal sobre Direito que estes dogmáticos formalizam 

naturalmente (quando seus discursos atuam sobre Direito impraticável) eles também 

figurariam, de maneira positiva, como atores no processo de efetivação da norma, quando 

revelassem seus entendimentos através da jurisprudência, por exemplo. 

 

Não comungamos com esta postura, mas para alguns expertos, esta segunda via, em se 

tratando de eficiência de direitos sociais, tipo jurídico aberto, deveria ser renegada, pois o 

Direito deveria provir do estrito discurso do legislador, jamais o julgador ao produzir 

jurisprudência, ou o administrador ao realizar políticas públicas, tudo de modo a se evitarem 

deturpações à vontade do povo. Seguindo este raciocínio, os deputados federais, 

representando a vontade do povo, em meio às suas posturas legislativas, formalizariam a visão 

sociológica do ato jurídico, ao passo em que o povo, que tem legitimidade para informar 

quais suas prioridades, representados pelos legisladores, seria o capacitado a imprimir visão 

dogmática ao ato (transformações necessárias). 

 

De qualquer forma, entendemos que ambas as concepções de teoria jurídica da 

efetividade ora delineadas não se excluem reciprocamente, ou melhor, necessitam ser somadas 

em termos de uma mutação jurídica que almeje concretização constitucional. Aliás, nos 

parece que assumem uma ordem cronológica dentro do sistema jurídico, ou seja, primeiro 

funciona o trabalho dos teóricos legislativos, por meio de reflexões críticas, filosóficas e 

sociais, depois o trabalho dos juristas (juízes e políticos) agindo por meio de suas atividades 

de interpretação, manipulação e sistematização do discurso legal.  

 

Despautado desta dualidade cronológica, nada impediria, aliás, que o legislador (seja 

ele constituinte ou ordinário) acolhesse, inicialmente, um conceito para eficácia dos direitos 

com perfil carregado sociologicamente, ou acolhesse um conceito dogmático mais intenso, 

haja vista que no processo implementador final de eficácia destes direitos a situação tenderia a 

ser estabilizada na mesma intensidade de necessidade social, ainda que diferentes tivessem 

sido os motivadores iniciais. 
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2.2.3. A norma como referência das transformações sociais  

 

Desafortunadamente, como temos visto no decorrer deste estudo, via de regra, a lei 

maior necessita se utilizar da hermenêutica para se safar da infringência normativa omissiva 

do legislador, haja vista que embora base de resolução dos problemas, contém limitações, por 

vezes acentuadamente grosseiras, quanto à concretização de suas próprias diretrizes. Esta 

fraqueza do texto constitucional tornou-se conhecida por alguns doutrinadores como 

fragilidade da Teoria da Constituição Dirigente.82 

 

Ressaltemos, inicialmente, que no Direito moderno as normas se exprimem por meio 

de regras, as quais disciplinam uma determinada situação em forma de lei. Em havendo 

conflito de regras, apenas uma será aplicável no caso concreto e sua solução acontecerá 

mediante a mera aplicação das formas clássicas de interpretação. Os princípios, por sua vez, 

seriam as diretrizes gerais de um ordenamento jurídico (espectro de incidência mais amplo 

que o das regras) e em havendo colisão entre eles haveria a possibilidade de que incidissem 

concomitantemente no caso concreto. 

 

Notadamente, aliás, duas podem ser as categorias das normas: explícitas e implícitas. 

As primeiras se apresentariam como aquelas extraídas de uma dada disposição legal (regra) 

mediante interpretação de seu conteúdo posto; as outras, implícitas, seriam aquelas não 

formuladas por autoridade normativa e que por isso não poderiam ser atribuídas a qualquer 

texto (normas destituídas de disposição). Neste sentido, não haveria de se falar acerca do 

termo interpretar, vez que este se refere a atribuir significado a um texto pré-existente e 

como, nesta hipótese, não haveria texto posto o que se poderia fazer seria uma espécie 

diferenciada de interpretação pelos juristas, mediante variados procedimentos de integração. 

 

Os critérios de validade das normas explícitas também seriam parcialmente diferentes 

daqueles aplicáveis às implícitas. Segundo Guastini (2005) para que uma norma explícita 

fosse considerada válida seria necessário que tal norma constituísse o significado (ou um dos 

possíveis significados) de uma disposição produzida por um ato normativo, por sua vez 

                                                 
82 STRECK, Lenio Luiz. Jurisdição Constitucional e Hermenêutica: Perspectivas e Possibilidades de 
Concretização dos Direitos Fundamentais-Sociais no Brasil. Revista Novos Estudos Jurídicos, Volume 
08, nº 02, pág. 257-301, maio/agosto de 2003. Citação em comento na pág. 272. 
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válido.83 Ao contrário, para que uma norma implícita fosse considerada válida seria 

necessário que tal norma pudesse ser extraída, por meio de uma argumentação apropriada, 

de uma norma explícita, ou de um conjunto de normas explícitas, por sua vez válidos.84Aliás, 

em ambos os casos, também seria necessário que tais normas (explícitas e implícitas) não 

fossem incompatíveis com normas superiores na hierarquia das fontes. 

 

Portanto, existe uma espécie de relação hierárquica entre os dois critérios de validade 

das normas e em caso de conflito entre eles o critério material (em razão do seu conteúdo) 

prevaleceria sobre o critério formal (do ponto de vista do processo de produção do Direito). 

Neste sentido, a validade formal seria uma validade “fraca”, enquanto a validade material 

seria uma validade “forte”.85 Com base nestas definições podemos concluir, utilizando-se dos 

dizeres de Guastini, ser o sistema jurídico composto pelo conjunto de normas explícitas, 

formalmente válidas, desconsideradas as explícitas, materialmente inválidas, e acrescido das 

normas implícitas materialmente válidas86. Deduz-se, ainda, que um conjunto de normas 

composto por uma quantidade elevada de normas programático-expressas, ainda que estas 

normas assim existam temporariamente, sob o ponto de vista material, haveria uma 

deficiência em termos de validade, hipóteses em que se poderiam acolher as mesmas 

características das regras implícitas materialmente inválidas. Contrariamente, sob o ponto de 

vista formal, devidamente locupletado ao serem estas normas expressamente colocadas no 

texto, sua validade estaria confirmada. 

 

Assim, as normas constitucionais programáticas, que se limitassem a traçar princípios 

utópicos no interesse de grupos políticos específicos, continuariam, ainda hoje, a representar 

normas sem qualquer valor concreto para a sociedade brasileira. É justamente esta a idéia que 

nos transmite, por vezes, a Constituição de 1988: - entendemos não se tratar de uma 

Constituição normativo-material, em contraposição à Constituição formal, nem se tratar de 

uma Constituição instrumental, em contraposição à Constituição simbólica, mas também não 

deixa de ser uma exemplar Constituição jurídico-nominalista, mas cuja concretização de seu 

                                                 
83 GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Quartier Latin, 
2005, pág. 279. 
84 Ibid. pág. 279, in fine. 
85 Ibid. pág. 284. 
86 Ibid. pág. 285. 
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texto, ao concordarmos com Neves87 (1996): demonstraria normas bloqueadas de modo 

permanente e generalizado devido a fatores econômicos ou políticos, não havendo qualquer 

relação consistente entre texto e concretização – grifamos. 

 

A par da intensa desfiguração de sentido das normas afeitas aos direitos sociais, em 

relação às diretrizes que lhes foram apontadas quando da publicação do texto em 88, 

proveniente do processo de reformas constitucionais neoliberais, levado a cabo desde meados 

dos anos 90, a atual Constituição ainda padece de inúmeros compromissos dilatórios. Na 

verdade, o que ocorre, e ocorreu desde sua promulgação, nada mais seria do que uma 

representação de uma vitória tácita obtida por uma coalizão de partidos em um momento 

favorável, cujo objetivo seria preservar interesses particulares contra as variáveis maiorias 

parlamentares88 – grifamos. 

 

Consequentemente, por meio de uma esfera pública pluralista, estrutura intermediária 

que faz a mediação entre o sistema político (órgãos estatais), os setores privados e os sistemas 

de ação especializados, ladeada pelo Poder Judiciário efetivando, na prática, situações 

expostas no texto constitucional de maneira abstrata, bem como auxiliada pelos movimentos 

político-sociais, que vêm buscando romper com a ordem de poder pré-estabelecido, parecer-

nos-ia surgir um caminho dentro da realidade normatizada89 que vem tentando buscar a 

solução das demandas dos excluídos.  

 

2.2.4. Critério de igualdade das normas aplicáveis aos excluídos: igualdade 

formal e igualdade material 

 

Outra conceituação técnico-jurídica, ao lado de todo o instrumental de análise do 

simbolismo constitucional de que tratamos, mas de conteúdo absolutamente necessário para 

um estudo acerca das possíveis mudanças de texto e consequente alteração nas estruturas reais 

subjacentes, diz respeito à aplicação dos conceitos de igualdade material e igualdade formal. 

 

                                                 
87 NEVES, Marcelo. Constitucionalização simbólica e desconstitucionalização fática: mudança 
simbólica da Constituição e permanência das estruturas reais de Poder. Artigo escrito em 1996. Acesso 
em 16/04/12 in [www.maxkolbe.adv.br/sites/1500/1535/00000039.doc] Citação comentada na pág. 04. 
88 BERCOVICI, Gilberto. Constituição Econômica e Desenvolvimento – uma leitura a partir da 
Constituição de 1988. São Paulo: Malheiros, 2005, pág. 39. 
89 Ibid. pág. 115. 
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Neste sentido, a igualdade de todos os cidadãos proclamada na Constituição da 

República de 88 (ainda hoje entendemos se tratar de um mecanismo que conduz a 

interpretações simplistas em termos de transformações sociais) necessitaria ser analisada 

cientificamente sob o ponto de vista da igualdade formal e da igualdade material. Quando 

nos voltamos a entender e valorar igualdade precisamos, inicialmente, ter em mente o 

conteúdo consagrado no art. 5º, caput, da Constituição: todos são iguais perante a lei, sem 

distinção de qualquer natureza. Esta igualdade entre cidadãos, que vem sendo vislumbrada 

com esta mesma formatação desde as proposições do liberalismo clássico90, apesar de tratar-

se de uma espécie de igualdade formalmente constituída, haja vista sua manifestação explícita 

constar do texto constitucional, em algumas espécies de direitos, especificamente nos direitos 

sociais, tem sido verificada com grande dificuldade jurídica e factual em termos de sua 

implementação. 

 

Para que possamos entender, atualmente, os critérios usados na interpretação 

normativa da igualdade proporcional não basta a visão do campo jurídico-legislativo. 

Necessária uma visão sociológica, capaz de assimilar uma formulação matemática de 

transferência de bens jurídicos, por distribuição ou redistribuição, tendente ao equilíbrio das 

necessidades sociais. Aliás, partindo-se desta estruturação básica, praticamente, todas as 

definições afeitas (igualdade de características pessoais, igualdade de tratamento, etc.) pautar-

se-iam sob os mesmos princípios formuladores desta igualdade por transferência. 

 

Num conceito moderno de igualdade levar-se-ia em conta a quantidade de um 

benefício específico ou gravame (bens jurídicos) que há de ser atribuída a uma pessoa (ou 

grupo) capaz de equalizar benefícios entre eles. A este fenômeno se convencionou chamar 

regras de nivelamento 91 e dizem respeito, basicamente, aos resultados finais em termos de 

                                                 
90 Aliás, Aristóteles já tratara acerca do tema da igualdade das relações há aproximadamente 400 anos 
a.C., inclusive estruturando a máxima de que: a igualdade material é aquela que se aferi por meio da 
desigualdade existente entre os indivíduos, na medida em que tratemos os desiguais de maneira 
desigual e na medida de suas desigualdades. A igualdade formal, ao contrário, adviria da lei dos 
homens. Para maiores detalhes vide ARISTOTELES. A Política. Trad. Nestor Silveira Chaves. 
Coleção Fundamentos da Filosofia. São Paulo: Ícone, 2007, pág. 209/212. 
91 BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política, 5ª edição. Brasília: Ed. UNB, 2000, pág. 602. Segundo 
Bobbio as regras igualitárias de distribuição também podem ser chamadas de regras de nivelamento, 
ou seja, quando uma regra de distribuição nivele, ou pelo menos reduza, as diferenças entre as 
quantidades de bens (cidadania, direito de voto, etc.) analisados. Pelo que respeita uma determinada 
distribuição, uma regra de redistribuição será tanto mais igualitária, quanto menor for, no fim, a 
diferença entre os bens em comparação com o início. 
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distribuição original da quantidade de benefícios ou encargos que se devem (1) redistribuir ou 

(2) fornecer (tomar) de uma pessoa (ou grupo) para que possa tornar a distribuição igualitária. 

 

Neste sentido, a igualdade material constitucional, intimamente ligada à idéia de 

igualdade substancial, que pode ser expressa, inclusive, por uma norma implícita, seria capaz 

de aprofundar as regras de isonomia e implementá-las com efetividade, aproximando as 

pessoas envolvidas na análise da igual atribuição de direitos fundamentais. Portanto, somente 

em termos de uma igualdade material haveria possibilidade de falarmos em proteção de certos 

grupos sociais, como acontece com os moradores em situação de rua, estabelecendo-se 

medidas de compensação, que têm por objetivo concretizar, ao menos em parte92, uma 

igualdade de oportunidades com os demais indivíduos que não sofreram as mesmas espécies 

de restrições93, ou seja, o conceito normativo de igualdade material não ocorreria quando todo 

o espaço amostral estivesse constituído pelo mesmo peso (com as mesmas quantidades de 

bens a sua disposição), mas sim, quando pelo menos uma parte deste espectro analisado, 

tivesse chegado a um nivelamento completo de seus bens, nas mesmas condições em que se 

encontrasse o elemento comparativo externo ao grupo.  

 

Desta maneira, um nivelamento completo de bens jurídicos constitucionais (em 

especial os direitos sociais), conquanto almejável, seria geralmente tido por utópico.94 

Igualdade material, portanto, propõe de forma cinética o nivelamento de bens jurídicos (uma 

regra de distribuição que deixe intactas as desigualdades de benefícios ou ônus anteriores, ou 

até as aumente, será inigualitária). Aliás, em condições normais esta igualdade material 

mesmo que atingida em determinado momento veria suas diferenças reaparecerem depressa, 

isto porque os próprios homens são desiguais no que tange às características pessoais, sem 

falarmos do poder e da influência se que acham necessariamente distribuídos de forma 

desigual em todos os sistemas sociais. A igualdade material, na prática, estaria bastante inter-

relacionada com aquilo que a interpretação judicial viesse a buscar e decidir como 

necessidades máximas de cada grupo social (tendo todas as pessoas as mesmas 

possibilidades). 

 

                                                 
92 Ibid. pág. 602/603. 
93 LENZA, Pedro. Direito constitucional esquematizado. São Paulo: Saraiva, 2012, pág. 975. 
94 BOBBIO, Norberto. Dicionário de Política, 5ª edição. Brasília: Ed. UNB, 2000, pág. 603. 
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Já a igualdade formal, positivada na Constituição de forma explícita, apesar de 

possuir força normativa, não tem conseguido garantir que todos os cidadãos brasileiros 

possam ter as mesmas condições de participação social e de oportunidades dentro da 

sociedade, ensejando, pois, um grupo de indivíduos sobrantes, que foram descartados no 

interior do processo de nivelamento por distribuição e/ou redistribuição. A este tipo de 

igualdade os doutrinadores passaram a chamar texto constitucional nominal, tendo em vista 

tratar-se de letra seca, incapaz de implantar verdadeira eficácia social. 

 

Necessário, aliás, numa análise da igualdade material, a junção entre propriedades 

das regras de distribuição e propriedades das situações no caso concreto. A tentativa única 

de buscar-se equilibrar indícios potenciais de situações relevantes, estabelecidas em uma 

ordem político-jurídica suscetível de apreciação, regulamentação ou mesmo de 

complementação normativa (equilibrar as oportunidades) sozinha, jamais conseguiria 

formalizar igualdade plena. 

 

Convém destacarmos que o processo de igualdade proporcional sempre acontecerá 

dentro do fenômeno da competição, que implanta oportunidades de satisfação das 

necessidades fundamentais daquele grupo (ou pessoa), passando a se formar outro, em função 

do nivelamento feito pela sociedade analisada (mais radical ou mais suave) e pela 

discricionariedade hermenêutica, capaz de transformar o dever-ser constitucional em, 

efetivamente, um ser.  

 

A partir daí implementar-se-ia, em parte, a igualdade material, deduzidos das 

generalizações destes fatos os membros que se encontram em igualdade formal 

(inigualitarismo) que, posteriormente, se reintegrariam ao processo de satisfação das 

necessidades e, via de consequência, reiterariam a busca pelo alcance da igualdade material. 

Em cada fenômeno de satisfação alcançado surgiria um novo grupo em condições de 

igualdade material (com certa estabilidade) e outro com membros desiguais que tornariam a 

buscar, futuramente, o equilíbrio social. 

 

De qualquer forma, para que haja validade legal e eficácia jurídica (ambos tópicos 

analisados anteriormente) deverá sempre ocorrer uma coexistência entre igualdade formal e 

material, em meio a um processo de aperfeiçoamento de fases. Para que se supere a etapa da 

igualdade formal e se possa ser assegurada a igualdade material do grupo (de modo 
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substancial) salutar a todo o tempo a interferência do Estado (Poder Judiciário, em especial) 

de modo a se conseguir superar ofensas lacunosas, implementar substantividade ao ser 

humano e, por fim, fazer uma análise avaliatória de quais direitos (como e em que grau) 

deverão ser sopesados dentro do processo de nivelamento. Para que este processo se configure 

deverão ser levadas em consideração as particularidades que desigualam os indivíduos, isto no 

sentido de propiciar condições que busquem realizar, pelo menos, uma igualização das 

condições desiguais, não somente perante a lei, mas perante as dimensões valorativas da 

justiça, como parâmetro de escopo social e político, enquanto princípio de oportunidades e de 

condições reais de vida dos excluídos. 

 

2.3. A delimitação legislativa do morador em situação de rua 

 

De acordo com as legislações que serão a seguir analisadas poderá se perceber a 

importância do tratamento desta temática e que a garantia das soluções almejadas somente 

ocorrerá com a atuação paralela Estado/Sociedade Civil. Ademais, a Constituição Federal, 

especialmente em seus artigos 3º, 5º e 6º, mereceu destaque anterior para que pudéssemos 

agora compreender as diretrizes dos documentos legislativos infraconstitucionais a seguir 

referenciados. Além disso, os artigos 170, 19495/195, 203 e 204, também se reputam 

indispensáveis ao entendimento do assunto. Sem prejuízo, merecem destaque, ainda, o 

Estatuto do Idoso, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Política para Promoção da 

Igualdade Racial, o Plano Nacional de Políticas para Mulheres, o Plano Nacional de 

Convivência Familiar e Comunitária e outros que se entrecruzam na realidade da população 

das ruas. A par destes instrumentos, não podemos nos olvidar de essenciais intersecções da 

Política Nacional com legislações locais, políticas públicas afeitas e estatutos que integrem 

ações efetivas de resgate social (exemplarmente o programa de renda mínima de Campinas). 

 

                                                 
95 BRASIL. CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Acessado em 18/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constitui%C3%A7ao.htm] Art. 194. A seguridade 
social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, 
destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Parágrafo 
único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a seguridade social, com base nos 
seguintes objetivos: I - universalidade da cobertura e do atendimento; II - uniformidade e 
equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais; III - seletividade e 
distributividade na prestação dos benefícios e serviços; IV - irredutibilidade do valor dos benefícios; 
V - eqüidade na forma de participação no custeio; VI - diversidade da base de financiamento; VII - 
caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos 
colegiados. 
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2.3.1. O Decreto Presidencial nº 7.053/09 

 

Através do Decreto Presidencial nº 7.05396, promulgado pelo presidente Luiz Inácio 

Lula da Silva em 23 de dezembro do ano de 2.009, instituiu-se a Política Nacional para a 

População em Situação de Rua, criando-se, conjuntamente, o Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento deste grupo populacional.97 Compôs sua banca de 

estudiosos o grupo formado por membros do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate 

à Fome, Ministério das Cidades, Ministério da Educação, Ministério da Cultura, Ministério 

da Saúde, Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Justiça, Secretaria Especial de 

Direitos Humanos e Defensoria Pública da União, além da participação de representantes 

específicos do Movimento Nacional de População de Rua (MNPR), da Pastoral do Povo da 

Rua (CNBB) e do Colegiado Nacional dos Gestores Municipais da Assistência Social 

(CONGEMAS), representando a sociedade civil organizada. As reflexões e colocações 

fundamentadas por este grupo de trabalho viabilizaram-se em conclusões normativo-jurídicas 

que ensejaram no ano de 2.009 a feitura do Decreto presidencial autônomo98, uma espécie de 

lei de circunstância a que Faria99 (2004) chama de regulamento de necessidade (leis editadas 

com base no poder regulamentar do Executivo, submetidas à ratificação convalidatória por 

parte do Legislativo) e que agora se abordará. 

 

Resumidamente, traçaremos numa primeira fase de análise a interpretação 

estritamente jurídica, artigo a artigo, dos elementos que compõem o Decreto (item “a”). 

Posteriormente, analisaremos o conteúdo normativo sob a visão da distribuição de justiça, de 

sua conexão com os anseios da população diretamente interessada, se no processo 

implementador da norma tem havido efetividade, ou seja, vamos apontar nesta segunda fase 

(item “b”) se a formação da vontade racional (que ocorre com a proteção do efetivo bem-estar 

                                                 
96 Em nosso entender, apesar da boa intenção de resguardo dos desfavorecidos, até maio de 2012 ainda 
não houve a conversão em lei desta “política” estabelecida por meio de decreto presidencial, sob o 
risco de poder a mesma ser revogada por iniciativa do Executivo a qualquer momento. 
97 Advindo do Decreto s/nº, que trata especificamente sobre o tema, datado de 25 de outubro de 2.006 e 
que foi elaborado pelo Grupo de Trabalho Interministerial formado, exclusivamente, para a produção 
desta ação governamental. 
98 O Decreto Presidencial autônomo, ao contrário do que acontece com o mero decreto 
regulamentador, permite ao Chefe do Poder Executivo inovar (art. 84, inc. VI da CF) e não apenas 
complementar a política tratada no ato normativo (Emenda Constitucional 32/2001). Porém, ambos 
sujeitam-se a controle de constitucionalidade abstrato.  
99 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004, pág. 130. 
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da comunidade), parafraseando Habermas, ocorre no mundo da vida, ou seja, quando 

indivíduos socializados têm respeitados seus direitos100, tem sido alcançada. 

 

a. O decreto 7053/09 anotado artigo a artigo: (vide anexo III) 

 

Em termos práticos, o referido decreto segundo o conteúdo do art. 1º busca 

concretizar a formação de uma Política Nacional para defesa dos moradores em situação de 

rua, implementando princípios basilares, diretrizes e objetivos em sua proteção. Aliás, cabe 

destacar que em seu parágrafo único vem conceituar população em situação de rua: 

 

Grupo populacional heterogêneo (mas uno) 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. 
 

Já o art. 2º vem propor que esta Política Nacional seja implementada de forma 

descentralizada e articulada entre União e Estados-membros que aderirem a ela por 

instrumentos específicos. Nestas hipóteses de convênios deverão ser instituídos Comitês 

Gestores Intersetoriais, com representantes de áreas afins à proteção dos moradores em 

situação de rua, mediante fóruns, movimentos e entidades representativas (art. 3º). A estes 

convênios públicos, aliás, sem prejuízo ao Executivo Federal, poderão ser aglutinados outros, 

de modo que as entidades públicas passem a pactuar com entidades privadas o 

desenvolvimento e execução de projetos específicos em benefício da população das ruas101 

(art. 4º). 

 

Respectivamente, nos artigos 5º, 6º e 7º são traçados os princípios gerais da Política 

Nacional sobre a população em situação de rua, suas diretrizes e seus objetivos. Os cinco 

princípios elencados ressaltam, sem prejuízo àqueles elencados no texto constitucional, o 

respeito à dignidade da pessoa humana, o direito à convivência familiar e comunitária, a 

                                                 
100HABERMAS, J. Justice and Solidarity apud OLIVEIRA LIMA, Luiz Antônio. Alternativas éticas 
ao neoliberalismo: as propostas de Rawls e Habermas. SCIELO: Revista Lua Nova nº 28/29. São 
Paulo: abril de 1993. Acesso em 08/05/12 in [http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-
64451993000100017&script=sci_arttext]. 
101 Nos dias 19, 20 e 21 de março de 2012 foi realizado em Salvador (BA) o 1º Congresso do 
Movimento Nacional de População de Rua: Protagonizando histórias e garantindo direitos. O evento 
contou com cerca de 300 participantes, representando diversos Estados brasileiros, sendo a maioria de 
pessoas em situação ou com trajetórias de rua. 
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valorização e respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e universalizado e o 

respeito às condições sociais e diferenças das mais diversas categorias (origem, raça, idade, 

orientação, etc.), todos eles abordando a questão de maneira generalizada ao defender as 

formas de vida colocadas em perigo. 

 

Em relação às diretrizes destacam-se a promoção dos direitos civis, políticos, 

econômicos, sociais, culturais e ambientais; a responsabilidade do Poder Público pela sua 

elaboração e financiamento; articulação das Políticas Públicas federais, estaduais, municipais 

e do Distrito Federal e integração destas em cada nível de governo; integração da sociedade 

civil para execução, acompanhamento e monitoramento destas políticas por meio de 

entidades, fóruns e organizações; a população de rua participando das políticas públicas 

através do controle social, monitoramento e avaliação, implantação de ações educativas para 

superação do preconceito e democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços 

públicos. O foco de cada diretriz converge basicamente para um tópico central: meios de 

atuação do Poder Público em implementar políticas públicas, seu conseqüente controle e 

análise. Neste sentido, cabe ponderarmos que se tratam de hipóteses consideradas meramente 

exemplificativas e que admitem, consequentemente, sua extrapolação o que possibilita o 

reconhecimento daquilo que se torna necessário à vontade dos interessados e poderá ser 

incrementada, através da ação governamental, em prol da universalização dos interesses 

sociais. De qualquer maneira, em que pese a preocupação do Decreto acerca da elaboração de 

políticas específicas elaboradas em âmbito nacional pôde-se verificar que elas ainda ocorrem 

em quantidade e qualidade insuficientes para com a realidade brasileira, ora tentando atuar 

com exclusividade de maneira universalista (nos ditames constitucionais), ora agindo de 

maneira exclusivamente focalizada (geralmente com transferência de rendas e redistribuição, 

inclusive sem contraprestação de ação) sem tentar uma união entre ambas que possa acentuar 

a extensão da cobertura dos programas sociais. 

 

Atinente aos objetivos cabe destacarmos os mais imediatos quanto à contenção da 

exclusão do grupo: o acesso amplo, simplificado e seguro aos serviços e programas que 

integram as políticas públicas de saúde (acesso ao Sistema Único de Assistência Social - 

SUAS), previdência, assistência social, moradia, segurança, trabalho e renda com a garantia 

da formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para atuação intersetoriais, 

transversais e intergovernamentais direcionadas às pessoas em situação de rua. Merece, 

também, destaque a preocupação com a formalização do grupo protegido, as formas de 
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divulgação de dados censitários e pesquisas sobre o povo das ruas e posterior disseminação de 

dados e indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a rede existente de cobertura de 

serviços públicos para esta população no país. Este artigo assevera, ainda, sobre o 

desenvolvimento de ações educativas permanentes, que contribuam para a formação de 

cultura de respeito, ética e solidariedade entre a população em situação de rua e os demais 

grupos sociais, de modo a resguardar observância aos direitos humanos, além de outros 

objetivos essenciais à proteção, segurança, qualidade de vida, pugnando pela redução das 

desigualdades e afirmação dos direitos sociais constantes do art. 6º da Constituição Federal. 

 

O art. 8º aborda a questão da rede de atendimento temporário, sua reestruturação e 

ampliação através da transferência de rendas entre os membros da União por intermédio da 

Secretaria Nacional de Assistência Social (através do Conselho Nacional de Assistência 

Social (CNAS) e o Ministério do Desenvolvimento Social (MDS da Presidência da 

República). Trata, ainda, da articulação dos moradores de maneira preferencial nos programas 

de moradia popular102 promovidos pelo Estado. Esta rede de atendimento temporário, 

baseada no conceito de abrigamento, teve sua formalização iniciada no conteúdo da Política 

Nacional de Abrigamento de Mulheres em Situação de Violência103 (2004/08) e se compõe, 

basicamente, por albergues, casas de passagem, casas-abrigo, casas de acolhimento provisório 

de curta duração, dentre outros. Abrigamento, expressão genérica (gênero) não se refere, 

portanto, apenas aos serviços propriamente ditos, mas também inclui outras medidas de 

acolhimento que podem constituir-se em programas e benefícios (benefício eventual, por 

exemplo, para os casos de vulnerabilidade temporária) que assegurem o bem-estar físico, 

psicológico e social das mulheres em situação de violência, assim como sua segurança pessoal 

e familiar. Apesar de existirem varias espécies, basicamente o abrigamento nestes casos 

ocorrerá ou em casas-abrigo, ou em casas de acolhimento, hoje as que efetivamente se 

encontram em condições de uso e mais adaptadas à realidade das mulheres em situação de 

rua. Podemos destacar as diferenças entre casa-abrigo e casa de acolhimento por suas 

                                                 
102 No Brasil há poucas políticas habitacionais específicas para os moradores em situação de rua. 
Merece destaque a política OCUPACENTRO, existente em SP. 
103 Esta Política tem por marcos legais a Lei 11340/06, o Decreto nº 6387/08 (II Plano Nacional de 
Políticas para as Mulheres), a Resolução nº 109/09 do Conselho Nacional de Assistência Social, a 
Convenção de Palermo e a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência 
contra a Mulher (Convenção de Belém do Pará - 1994). As diretrizes previstas neste documento 
também constituem fruto de discussões realizadas no ano de 2009 em Brasília, Encontro da Região 
Sudeste para discussão da Central de Abrigamento (maio de 2009) e Workshop da Política Nacional de 
Abrigamento (novembro de 2009). 
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características formais de estruturação e pelo tempo necessário de afastamento da vítima (ou 

excluída) da situação geradora do conflito. Deste modo, a própria política vem determinar a 

formatação de uma e de outra nos seguintes parâmetros: 

 

TABELA 07  – Diferenciação casa-abrigo e casa de acolhimento para mulheres 

 
  

 
 

CASA ABRIGO 

 
 
 

CASA DE 
ACOLHIMENTO 

 
 
 

Nomenclatura na tipificação sócio-
assistencial 

Serviço de Acolhimento 
Institucional para mulheres 
em situação de violência 

(Resolução CNAS nº. 
109/2009) 

 
Serviço não incorporado 

aos serviços sócio-
assistenciais 

 
Natureza 

 
Serviço público, de longa 

duração (de 90 a 180 dias) e, 
em geral, sigiloso. 

 

 
Serviço público, de curta 

duração (até 15 dias) e não 
sigiloso. 

 
 
 
 

Público-alvo 

Mulheres em situação de 
violência doméstica e 

familiar sob risco de morte 
(acompanhadas ou não de 

seus filhos/as) 

Mulheres em situação de 
violência de gênero (em 
especial de doméstica e 

familiar e vítimas do tráfico 
de pessoas), que não 

estejam sob risco de morte 
(acompanhadas ou não de 

seus filhos/as) 
 
 

 
Objetivo do Serviço 

- Garantir a integridade física 
emocional das mulheres; - 
Auxiliar no processo de 

reorganização da vida das 
mulheres e no resgate de sua 

auto-estima. 

- Garantir a integridade 
física e emocional das 
mulheres - Realizar 

diagnóstico da situação da 
mulher para 

encaminhamentos 
necessários 

 
Fonte:  
[http://www.mulherecidadania.al.gov.br/cavcrime/artigos/TextoBase%20da%20Politica%20Nacional
%20de%20Abrigamento%20de%20Mulheres%20em%20situacao%20de%20Violencia.pdf] 
Acessado em 24/01/2012. Com adaptações do Autor desta dissertação 
 

Corrobora para indicar existir uma baixa efetividade destes sistemas de abrigamento o 

número atualizado de instituições em funcionamento pelo território nacional, tudo conforme 

podemos depreender das informações constantes do gráfico a seguir colacionado: 
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GRÁFICO 05 - Distribuição de Casas-abrigo por região brasileira – 2.009/2010 

 
Fonte:  
[http://www.mulherecidadania.al.gov.br/cavcrime/artigos/TextoBase%20da%20Politica%20Nacional
%20de%20Abrigamento%20de%20Mulheres%20em%20situacao%20de%20Violencia.pdf] 
Acessado em 24/01/2012. 

 

A partir do art. 9º o referido decreto passa a tratar, especificamente, acerca da 

formatação e entidades representativas do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 

Monitoramento da Política Nacional para a população em situação de rua, cuja constituição 

perpetra-se por representantes da Sociedade Civil e por um representante e respectivo 

suplente da Secretaria Especial dos Direitos Humanos (Presidência da República), do Ministério 

do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), Ministério da Justiça, da Saúde, da 

Educação, das Cidades, do Trabalho e Emprego, dos Esportes e da Cultura. Frise-se que os 

representantes da Sociedade Civil serão em número de nove, sendo cinco provenientes de 

organizações de âmbito nacional da população em situação de rua e quatro de entidades que 

tenham como finalidade o trabalho com esta população. A atuação do referido Comitê tem 

sido bastante destacada na defesa dos moradores das ruas, tendo, inclusive, em abril de 2.012, 

juntamente com representantes do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) e 

membros da Presidência da República, representados pela Secretaria dos Direitos Humanos, 

formalizado uma Carta de Repúdio aos crimes cometidos contra esta população no período 

abril de 2.011 e abril de 2.012104, endereçada a toda população e órgãos públicos 

responsáveis. 

                                                 
104 Segundo dados repassados ao Comitê pelo Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da 
População em Situação de Rua e Catadores (CNDH), criado em 2011, foram mortos neste período 
165 pessoas em condições de rua. Em 113 dos casos os processos foram arquivados, sob a 
fundamentação policial em relatório de Inquérito Policial, alegando-se a impossibilidade de 
conhecimento da autoria do delito. In [http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2012-03-15/dados-do-
cnddh-mostram-que-165-moradores-de-rua-foram-mortos-no-pais-desde-abril-de-2011]. Acessado em 
23/02/12. 
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O art. 10 apresenta as atribuições do referido Comitê, podendo ser destacadas: o 

acompanhamento e monitoramento do desenvolvimento da Política Nacional; o 

desenvolvimento em conjunto com os órgãos federais, para avaliação das ações da Política 

Nacional; a propositura de medidas que assegurem a articulação intersetorial das políticas 

públicas federais; a proposição de formas e mecanismos para a divulgação da Política 

Nacional e a instituição de grupos de trabalho temáticos, em especial, para discutir as 

desvantagens sociais a que a população em situação de rua foi submetida historicamente no 

Brasil, analisando-se as formas para sua inclusão e compensação social, dentre outras 

atribuições elencadas. Ainda que de caráter pouco prático, em termos de efetivação de direitos 

a estes excluídos, a intenção de fomentar a discussão acerca do assunto entre órgãos estatais e 

entidades privadas, tem incentivado a formulação de denúncias, principalmente sobre abuso 

de poder e atitudes higienistas perpetradas pelos Poderes Públicos, o que era antes da criação 

do Comitê inexpressivo, até porque as informações provindas dos movimentos de defesa que 

despontavam não tinham endereçamento direcionado (não havia um órgão especifico 

incumbido das apurações dos delitos), fazendo com que se perdessem em meio a outras 

informações irrelevantes e estatísticas governamentais.  

 

Os artigos 11, 12, 13 e 14 certificam o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) como entidades oficiais de 

apoio ao monitoramento da população, ficando, ainda facultado ao Comitê convidar gestores, 

especialistas de destaque no assunto e representantes da população (especialistas no assunto 

que será tratado) para participar de suas atividades. Além disso, deixa claro que a participação 

no Comitê não será considerada trabalho remunerado, dado o caráter de prestação de serviço 

público relevante e que seu apoio técnico, logístico e administrativo ficará a cargo da 

Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República.105 Busca-se, 

portanto, articular políticas sociais e legislações (descentralizando atividades), mas sob o 

comando deste Comitê Intersetorial, como forma de melhor apurar informações. 

 

Derradeiramente, em seu art. 15, trata-se acerca da instituição do Centro Nacional de 

Defesa dos Direitos Humanos para a População em situação de Rua, que tem como objetivo 

assegurar a promoção e defesa dos direitos humanos das pessoas que se encontram em 

situação de rua e submetidas a diversas formas de violência. Entre as principais atribuições 

                                                 
105 Para maiores detalhes vide [http://www.sedh.gov.br/]. Acesso em 18/04/12. 
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poderíamos destacar: divulgação e incentivo da criação de serviços, programas e canais de 

comunicação para denúncias de maus tratos e para o recebimento de sugestões para políticas 

voltadas à população em situação de rua, garantindo-se o anonimato dos denunciantes; apoio 

à criação de centros de defesa dos direitos humanos em âmbito local; produção e divulgação 

de conhecimentos sobre o tema, contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude 

étnico-racial, sexual, de gênero e geracional nas diversas áreas e, ainda, a pesquisa e 

acompanhamento de processos judiciais em andamento que tratem de crimes contra membros 

desta população.  

 

b. Comentários à legislação supracitada: 

 

Do ponto de vista da adequação para uma legitimação normativa, acreditamos que o 

referido diploma em comento buscou sua textualidade sob uma ótica fundamentalmente 

habermasiana, procurando fazer com que todos os afetados pelas situações descritas na norma 

pudessem vir a se manifestar (efeito discursivo) dentro do processo dialógico-comunicativo 

acerca da proteção social. Voltado em fundamentar uma agenda democrática de reforma 

social propõe, inclusive, um reordenamento das políticas sociais, concentrando informações 

por meio do Comitê Intersetorial, também criado nesta mesma oportunidade. Ao mesmo 

tempo em que procura ampliar a rede de cobertura dos programas e efetivação do 

universalismo, combate problemas como o atendimento temporário para mulheres vitimizadas 

(onde se incluem as moradoras das ruas) que tiveram sua integridade física e psicológica 

atingidas, passando a atuar, por fim e, desafortunadamente, com exclusividade de políticas 

focalizadas. Salutar a interseção de políticas públicas neste sentido, mas, ainda, insuficientes 

em termos de uma reforma mínima, conforme pudemos comprovar através dos índices sociais 

e econômicos colacionados por todo este trabalho e, em especial, no capítulo 1 (índice de 

exclusão, renda per-capita, índice gini, dentre vários outros). Apontamos como causa da 

ineficiência dos programas estatais almejados pelo Decreto a burocratização e centralização 

ainda excessivas no aparelho estatal, que impedem a formação de uma Sociedade Civil que se 

aproxime aos moldes propostos por Habermas (participação política das massas, na 

possibilidade da universalização de interesses, que nasce de um contexto discursivo em que 

todos participem) e onde também ainda prolifera a formatação de programas sociais para 

atender a grupos lobistas. Na prática, temos visto que o Comitê tem incentivado a troca de 

informações por meio de Congressos, formação de Centros Estaduais de Defesa dos Direitos 

Humanos e neste sentido, tem conseguido implementar, ainda que modestamente, as diretrizes 
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básicas da norma analisada. Por fim, temos percebido que a escolha pelas entidades apontadas 

pelo Decreto como únicas certificadoras em termos de apuração de dados e análises 

estatísticas sobre censos da população de rua, não vem sendo respeitada; conforme, aliás, se 

apurou no item 1.4, no caso de ambos os censos analisados, onde as entidades responsáveis 

pela realização (Instituto Meta e FIPE) não foram escolhidas como entidades oficiais pela 

norma presidencial. 

 

2.3.2. A Lei nº 12.316/97 do Município de São Paulo e seu Decreto 

Regulamentador 40.232/01 

 

Através da Lei 12.316 publicada em 16 de abril de 1.997106 e regulamentada 

posteriormente pelo Decreto Regulamentador nº 40.232 de 02 de janeiro de 2.001, ambos, 

aliás, fundamentados sob os artigos constitucionais atinentes, especialmente artigos 203 e 

204107; com base na Lei Federal 8.742/93, Lei Orgânica da Assistência Social108 (LOAS); e na 

Lei Orgânica do Município de São Paulo109 (LOMSP), especialmente alicerçada por seu art. 

221110, sem prejuízo, por fim, da complementação por todos os demais instrumentos legais 

                                                 
106 Projeto de Lei nº 207/94 de autoria da vereadora Aldaíza Sposati (ex-Secretária Municipal de 
Assistência e Desenvolvimento Social da Cidade de São Paulo). 
107 Remeta-se o Leitor às notas de rodapé nº 31 e nº 32 deste capítulo. 
108 Integridade da LOAS in [http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm]. Acesso 19/04/12. 
109 Integralidade da LOMSP in [http://www.nossasaopaulo.org.br/portal/files/LeiOrganica.pdf]. 
Acessado em 19/04/12.  
110 Art. 221 - A assistência social, política de seguridade social, que afiança proteção social como 
direito de cidadania de acordo com os artigos 203 e 204 da Constituição Federal, regulamentados pela 
Lei Federal 8.742/93, deve ser garantida pelo município cabendo-lhe: I - estabelecer a assistência 
social no Município como política de direitos de proteção social a ser gerida e operada através de: 
comando único com ação descentralizada nas regiões administrativas do Município; reconhecimento 
do Conselho Municipal da Assistência Social e do Fundo Municipal de Assistência Social dentre 
outras formas participativas; subordinação a Plano Municipal de Assistência Social aprovado pelo 
Conselho Municipal; integração e adequação das ações estaduais e federais no campo da assistência 
social no âmbito da cidade; articulação intersetorial com as demais políticas sociais, urbanas, culturais 
e de desenvolvimento econômico do Município; manutenção da primazia da responsabilidade pública 
face às organizações sem fins lucrativos; II - garantir políticas de proteção social não contributivas 
através de benefícios, serviços, programas e projetos que assegurem a todos os cidadãos mínimos de 
cidadania, além dos obtidos pela via do trabalho, mantendo sistema de vigilância das exclusões sociais 
e dos riscos sociais de pessoas e segmentos fragilizados e sem acesso a bens e serviços produzidos 
pela sociedade; III - regulamentar e prover recursos para manter o sistema não contributivo de 
transferência de renda através de benefícios a quem dele necessitar, tais como: a) para 
complementação de renda pessoal e familiar; b) apoio à família com crianças e adolescentes em risco 
pessoal e social; c) complementação a programas e projetos sociais dirigidos a adolescentes, jovens, 
desempregados, população em situação de abandono e desabrigo; d) benefícios em caráter eventual 
para situações de emergência como: decorrentes de calamidades públicas, morte familiar (auxílio-
funeral) e necessidades circunstanciais consideradas de risco pessoal e social; e) auxílio-natalidade 
para famílias mono e multinucleares em situação de risco; IV - manter diretamente ou através de 
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supracitados no tópico 2.3, determinou-se a obrigatoriedade jurídica de o Poder Público 

Municipal de São Paulo prestar atendimento à população em estado de abandono e 

marginalidade, prioritariamente, à população em situação de rua locomovente por esta 

Capital. 

 

a. A lei 12.316/97 e o Decreto 40.232/01 anotados artigo a artigo: (vide anexos IV e V) 

 

Consta, basicamente, do corpo da Lei nº 12.1316/97, formalizada por apenas oito 

artigos, que o objetivo maior almejado pelo Poder Público Municipal será o de manter ativos 

e operacionais na Cidade de São Paulo serviços e programas de atenção à população em 

estado de abandono e marginalidade, em especial, à população de rua (homens, mulheres e 

crianças), garantindo padrões éticos de dignidade e não violência na concretização de 

mínimos sociais e direitos de cidadania, exatamente conforme podemos depreender dos 

delineamentos constantes de seu art. 1º. 

 

 Em relação aos programas direcionados a esta população ficou determinado pelo art. 

2º que serão realizados pela rede municipal e/ou por contratos e convênios de prestação de 

serviços com associações civis de assistência social. Em similitude à legislação federal, em 

caso de associações civis que se unam conjuntamente à Pessoa Jurídica de Direito Público 

ser-lhes-á transferido o caráter público de atendimento, podendo na complementariedade de 

funções utilizar-se de equipamentos, instalações, serviços e pessoal pertencentes à maquina 

estatal.  

 

Os princípios de proteção e respeito à população das ruas vêm insculpidos no art. 3º e, 

praticamente, se equivalem àqueles constantes do Decreto federal retro-comentado, como 

                                                                                                                                                         
relação conveniada de parceria rede qualificada de serviços sócio-assistenciais para acolhida, convívio 
e desenvolvimento de capacidades de autonomia aos diversos segmentos sociais, atendendo o direito à 
eqüidade e ao acesso em igualdade às políticas e serviços municipais; V - manter programas e projetos 
integrados e complementares a outras áreas de ação municipal para qualificar e incentivar processos de 
inclusão social; VI - estabelecer relação conveniada, transparente e participativa com organizações 
sem fins lucrativos, assegurando padrão de qualidade no atendimento e garantia do caráter público na 
ação; VII - manter sistema de informações da política de assistência social da cidade, publicizando e 
subsidiando a ação do Conselho Municipal, as Conferências Municipais, a rede sócio-assistencial. 
Compor tal sistema com: indicadores sobre a realidade social da cidade, índices de desigualdade, 
risco, vulnerabilidade e exclusão social; avaliação da efetividade e eficácia da ação desenvolvida; 
cadastro informatizado da rede sócio-assistencial da cidade com acesso pela rede mundial de 
computadores. (Alterado pela Emenda 24/01). 
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também àqueles notadamente inseridos na Constituição de 1.988, atinentes, em especial, ao 

direito à vida e à proteção da dignidade da pessoa humana, complementados, 

especificamente, quanto à supressão de atos violentos e atitudes vexatórias, tratamento 

degradante ou humilhante, aos moradores em situação de rua, direito de participação em 

organizações representivas de defesa de seus direitos e garantia à capacitação e treinamento 

dos recursos humanos. 

 

Em relação aos serviços de abrigamento o art. 4º, diferentemente ao disposto no 

Decreto federal, que tomou como base a política específica de Mulheres em situação de 

violência, a Lei 12.316/97 em sentido inovador, consagrou a implantação e manutenção de: 

(1) Abrigos Emergenciais; (2) Albergues para situações de contingência, onde serão 

fornecidos serviço de documentação, condições para higiene pessoal, alimentação, guarda de 

volumes; (3) Centros de serviços com oferecimento, durante o dia, de alimentação e local 

para o tratamento das necessidades básicas (inclusive ambulatorial) e guarda de pertences 

(carrinhos) quando for o caso; (4) Restaurantes Comunitários com fornecimento de 

alimentação a baixos custos; (5) Casas de Convivência para socialização e organização grupal 

(atividades ocupacionais, culturais, educacionais, etc.); (6) Moradias Provisórias com 

capacidade de uso temporário por até quinze pessoas que estejam vivenciando fases de 

reinserção social; (7) Vagas de Abrigo e Recuperação para atendimento de pessoas em 

abandono extremo e indivíduos portadores de doenças infecto-contagiosas, doença mental e 

deficiência física; (8) Soluções Habitacionais Definitivas complementadas por auxílio-

moradia e financiamento de construções em regime de mutirão; (9) Oficinas, Cooperativas de 

Trabalho e Comunidades Produtivas com formas de capacitação profissional, 

encaminhamento a empregos, associações e cooperativas de produção e geração de renda e 

manutenção de projetos agrícolas; (10) Programas e Projetos Sociais realizados com 

educadores capacitados, motivados de pedagogia própria para o trabalho com o povo das ruas. 

Pelo menos em termos teóricos as inovações da lei paulistana têm muito a ensinar aos demais 

projetos atuantes no mesmo sentido, inclusive, fundamentando outras legislações por todo o 

Brasil. 

 

O art. 5º aborda a necessidade de se manter um fórum para gestão participativa 

(secretarias, representantes do legislativo municipal, associações envolvidas) dos programas e 

serviços que interagem na atenção à população em situação de rua, sendo abordado em seu 
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art. 6º acerca do tema da dotação orçamentária municipal autônoma, direcionada, 

especificamente, à política de atendimento deste seguimento populacional. 

 

A lei ainda trata acerca da obrigatoriedade de um censo anual oficial da população de 

rua, conforme reza seu art. 7º, determinando sua realização pelo Poder Executivo e que sejam 

publicados seus resultados no Diário Oficial do Município, sempre tendo em vista a 

comparação de vagas ofertadas pelo mercado e as verdadeiras necessidades existentes. 

Infelizmente, este regramento ainda não vem sendo cumprido em sua integralidade, tendo em 

vista o último censo municipal ter ocorrido no ano de 2.009. 

 

Resumidamente, o Decreto Regulamentador da legislação municipal, Decreto 

40.232/01, estipulou em seu art. 1º as competências dos membros do Poder Executivo 

habilitados a implantar a ação social de defesa dos moradores em situação de rua. O art. 2º 

relacionando-se diretamente com o art. 1º, inciso III da Lei 12.316/97 busca estabelecer o 

procedimental de fornecimento de serviços e programas, inclusive o que deveria ser 

fornecido, como e onde aos moradores das ruas. O art. 3º reporta-se aos mesmos convênios de 

que trata o art. 2º da lei ordinária e incumbe à Prefeitura do Município a condição de 

operacionalizá-los, conjuntamente com o Conselho Municipal de Assistência Social. O art. 4º, 

por sua vez, torna a elencar os princípios protetivos de direitos do povo da rua, remetendo-se, 

quase que expressamente, aos mesmos dizeres insculpidos no art. 3º da lei. O art. 5º aborda 

todas as espécies de programas de abrigamento elencados na lei, traçando-lhes detalhes 

específicos e pormenorizando quais atividades serão prestadas, a quem, quando, de que 

forma. O art. 6º especifica o padrão de qualidade dos serviços que deverão ser prestados 

segundo a legislação (forma, espaço físico mínimo, padrão nutricional para estes tipos de 

programas de fornecimento de alimentos, padrão de higiene e fornecimento de produtos de 

limpeza, remédios e roupas de cama. O art. 7º remete-se aos artigos 7º e 8º da lei municipal, 

vez que também trata acerca dos órgãos responsáveis pela coordenação da política de atenção 

à população de rua, estipulando, inclusive, caber à Secretaria Municipal de Assistência Social 

a responsabilidade de administração do programa. Os artigos 8º e 9º fazem menção aos 

recenseamentos obrigatórios: onde deverão ocorrer, quando, e a quem cabe a capacitação 

destes procedimentos. Por fim, o art. 10, réplica do art. 6º da legislação, aborda a formulação 

de receitas para implantação do programa de forma específica em Lei municipal, mas, 

diferentemente daquilo que ocorre em nível federal, neste caso, ficaria facultada a indicação 
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pela Secretaria Municipal de Assistência Social de posterior suplantação de valores 

financeiros para atuação, desde que comprovada sua necessidade. 

 

b. comentários à legislação supracitada: 

 

Todas as especificações e detalhes faltantes, acerca dos serviços e programas 

direcionados pelas referidas normas (Lei 12.316/97 e seu decreto regulamentador 40.232/01) 

podem ser resolvidas e complementadas através da análise da exposição de motivos 

constantes do Plano de Assistência Social do Município de São Paulo111 (PLAS) período 

2009/2012, elaborado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) da 

cidade. 

 

Na prática, entendemos que a falha a se apontar em relação ao tratamento com os 

moradores em situação de rua da cidade de São Paulo, especificamente pelas Autoridades que 

representam os Poderes Públicos Municipal e Estadual, seria a forma como os visualizam e, 

consequentemente, problematizam a questão da atuação pública. Basicamente, não os vêem 

como um problema social e sim como caso de segurança pública e polícia e daí, por exemplo, 

a não existir diferenciação entre políticas sociais que tratam da questão de egressos dos 

sistemas prisionais e ações de reinserção da população das ruas no convívio social.   

 

Neste sentido, por meio de observações diretas e contatos pessoais com esta 

população, podemos ressaltar a baixa implementação de espaços coletivos de negociação, 

cultural e de mediação de conflitos pessoais e grupais a que se refere o art. 4º, inciso IX da 

legislação, inviabilizando, portanto, redes relacionais fortalecidas e em caráter permanente, 

conforme almejado pelo art. 1º, inciso I, do diploma. Ademais, os albergues municipais, que 

vêm sendo desativados rotineiramente pela Prefeitura de São Paulo, como forma de 

abrigamento, elencados no art. 4º, inciso II, também não têm sido bem vistos pelos próprios 

moradores da região central de São Paulo. Corroboram ao fortalecimento destas alegações as 

respostas dos próprios moradores em situação de rua que nos foram fornecidas e o  

                                                 
111 O conteúdo do referido documento poderá ser visualizado em sua integralidade in 
[http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/upload/assistencia_social/comas/arquivos/plas/plas
_2009-2012.pdf]. Acessado em 19/04/12. 
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depoimento, concedido a terceiro entrevistador, por Robson César Correia de Mendonça112, 

fundador do Movimento Estadual da População em Situação de Rua de São Paulo e ex-

morador de rua:  

 

“são verdadeiros depósitos de seres humanos. Eles não fazem nenhum tipo de 
encaminhamento. Não auxiliam na aquisição de documentos, não encaminham para 
empregos, as assistentes sociais não têm o menor interesse em se envolver com os trabalhos. 
Apenas fazem uma triagem perguntando o seu nome, de onde é e a que veio. Avisam que você 
poderá utilizar o albergue durante 90 dias e depois terá que sair. Não realizam um trabalho 
de inclusão social, tentando descobrir a verdadeira causa que o levou a ficar na rua e ajudá-
lo.”  
 

Em relação aos abrigos emergenciais de que trata o art. 4º, inciso I, não obtivemos 

informações dos próprios moradores, mas novamente, por meio de depoimentos a terceiros 

por representantes dos moradores das ruas, nos parece haver uma crítica generalizada quanto 

ao alcance de programas similares, como acontece com o programa casa aberta, 

implementado desde 2.009113 pelo governo municipal. Merecem destaque positivo, os 

restaurantes comunitários, elencados no art. 4º, inciso IV da legislação, conhecidos em São 

Paulo como restaurantes populares – bom prato114 instituídos pelo Decreto Estadual (SP) 

número 45.547/2.000. 

 

                                                 
112 O ex-morador de rua, Robson César Correia de Mendonça, após ter sido proibido de entrar na 
Câmara Municipal de São Paulo, se juntou a companheiros de vários albergues da região central de 
São Paulo (Jacareí, Arsenal da Esperança e Lívia Jardim) e criou no ano 2000 o Movimento pelos 
Direitos da População em Situação de Rua de São Paulo com base na Lei 12.316/97, instituindo a 
Política Municipal de Atendimento à População de Rua na Cidade de São Paulo. Para maiores 
detalhes acesse a matéria in [http://tribunadomusico.blogspot.com.br/2009/10/curso-de-musica-para-
pessoas-em.html]. Acesso em 19/04/12. 
113 O mesmo Robson de Mendonça após visitar o local sem se identificar, teria constatado que o 
espaço disponibilizava televisão, jornais e entretenimento, ao invés de apoio para os encaminhamentos 
necessários. Como se ainda fosse um morador em situação de rua teria ido até a instalação, solicitado 
encaminhamentos para documentação, ou realização de cursos profissionalizantes e finalmente pedido 
algo para comer. Também lhe disseram que não havia nenhum tipo de encaminhamento neste sentido. 
Por fim, chegou à conclusão de que nada estava sendo feito. Para maiores detalhes acesse a matéria 
jornalística em sua integralidade in [http://tribunadomusico.blogspot.com.br/2009/10/curso-de-
musica-para-pessoas-em.html]. Acessado em 19/04/12. 
114 Até quando pudemos verificar, maio de 2012, o Programa Bom Prato estava disponível em 33 
unidades situadas na região metropolitana de São Paulo, capital, litoral e interior paulista, onde eram 
oferecidos, em média, 47 mil pratos por dia, que começavam a ser servidos às 11h da manhã. O 
cidadão pagava o valor de 1 real pela refeição, enquanto que R$ 2,50 era subsidiado pelo Governo do 
Estado de São Paulo e R$ 0,50 pelo café da manhã, cujo valor total seria R$ 1,30, com o governo 
estadual subsidiando R$ 0,80. Fonte: endereço eletrônico da Secretaria de Estado de Desenvolvimento 
Social (SEDS) do governo estadual/SP. Acesso em 19/05/12. 
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CAPITULO III  
POLÍTICAS PÚBLICAS E SOCIEDADE CIVIL RESGATANDO A C IDADANIA DOS 
MORADORES EM SITUAÇÃO DE RUA 
 

A resposta que se busca encontrar neste capítulo diz respeito à importância das 

políticas públicas e atuação da sociedade civil na concretização dos direitos sociais. Neste 

sentido, até que ponto uma ação governamental institucionalizada ou uma participação de 

grupos mobilizados seria capaz de suprir a deficiência legislativa que trata da defesa dos 

moradores em situação de rua? 

 

Talvez a complementaridade de ações legislativas (intrínseca à caminhada positivista 

que teve início no Século XIX) e pela via das políticas públicas seja a solução, mas não se há 

de olvidar, atualmente no Brasil, a grande dificuldade também desta implementação. Através 

da via das políticas públicas, determinados arranjos, talvez mais especificamente 

universalizados, possam levar à criação dos novos direitos, que, desde já, parecem estar 

renascendo, em especial através de ações dos operadores do Direito.1 O problema atual 

encontra-se, justamente, neste enfrentamento da esterilização do direito2 em sua missão de 

organização das relações sociais, processo que decorre do distanciamento de uma realidade 

cambiante e dinâmica. 

 

Segundo Bucci (2009), pautados apenas sobre a visão da Ciência Política e do 

Direito não conseguiríamos vislumbrar toda a dimensão que está por trás da idealização de 

uma ação governamental e daí a necessidade de um arranjo que envolvesse não apenas o 

Direito, mas parte da gestão pública, a questão da economia, a dimensão política: uma 

perspectiva que reunisse outras várias dimensões.3 

 

Nos estudos atinentes aos moradores em situação de rua, que se submetem ao 

processo de segregação pela pobreza, particularidades afeitas à desigualdade e à questão 

social não podem sair do foco da discussão. Arraigou-se, todavia, no Brasil a idéia de que a 

                                                 
1 BUCCI, Maria Paula Dallari. O futuro das políticas públicas no Brasil. Revista do Movimento do 
Ministério Público Democrático. Ano V, nº 27. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, outubro de 
2009, pág.12. 
2 BUCCI, Maria Paula Dallari et al. Direitos humanos e políticas públicas. São Paulo: Cadernos Polis, 
nº 02, 2001, pág. 05. 
3Ibid. nota de rodapé 1 acima, pág.12/13. 
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estratégia ideal para a inclusão social destas redes sociais4 de excluídos, obrigatoriamente, 

deveria ocorrer através da criação de uma legislação específica. Com efeito, a lei merece 

destaque especial e a aceitação de uma legislação que trate do tema com caráter de 

vinculação poderia tornar-se mais atrativa que a idéia de políticas públicas, cujo perfil 

discricionário ainda tendia a gerar certa desconfiança em sua aceitação efetiva pela população 

envolvida. 

 

 Neste sentido, a abordagem dos programas sociais, que deveriam ser aplicados ao 

povo da rua, poderiam, por excelência, adentrar às instituições políticas (cujo ator principal 

seria o governo), valorizando a gestão, a cooperação e a solidariedade, como formas de 

solução e combate eficazes dos efeitos da exclusão. E esta união, conseguida, sobretudo, 

através da legislação, necessitaria estar amparada de perto, em sua formatação moderna, pelas 

políticas públicas. Aliás, os programas sociais desenvolvidos para a elaboração destas 

políticas, fossem eles desenvolvimentistas, emancipatórios ou redistributivos (estruturais e 

compensatórios) serviriam, posteriormente, de alicerce para iniciativas de quaisquer das Casas 

Legislativas exercerem a formatação legal dos direitos fundamentais almejados por parte do 

Estado, funcionando como motivadores diretos do sistema legislativo. 

 

Basicamente, políticas desenvolvimentistas representam as chamadas políticas de 

crescimento, que intensificam a dinâmica econômica e social do país. Em termos do nosso 

objeto de estudos, a luta contra a pobreza seria o imperativo a ser alcançado para 

concretização da cidadania e justiça social do morador das ruas. As Políticas emancipatórias, 

também desencadeadas a partir de políticas voltadas para a superação da pobreza, exigem 

novos arranjos institucionais capazes de promover a articulação entre políticas setoriais e 

formas mais amplas de participação do público. No caso do povo das ruas, o território, 

moradia e trabalho podem se mostrar como elementos fundamentais para uma estratégia 

otimizadora de potencialidades e sustentabilidade nas ações desenvolvidas por estas políticas. 

Políticas redistributivas se dividem em políticas estruturais e compensatórias e segundo 

Barros5 (2000) as redistributivas estruturais combinam políticas a partir da redistribuição de 

ativos (acesso ao crédito e têm impacto de médio e longo prazo) enquanto as redistributivas 

                                                 
4 MARQUES, Eduardo. Redes sociais, segregação e pobreza. São Paulo: Editora UNESP; Centro de 
estudos da metrópole, 2010, pág. 27. 
5 BARROS, Ricardo Paes de; HENRIQUES, Ricardo; MENDONÇA Rosane; FARIA, Vilmar E.; 
VILLALOBOS, Verônica Silva; SCHWEICKERT, Rainer. Pobreza e Política Social. São Paulo: 
Fundação Konrad Adenauer, 2000, pág. 28/29. 
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compensatórias corrigem, temporariamente, as desigualdades a posteriori, com impacto de 

curto prazo. 

 

Cabe destacar que o Município de São Paulo, com o objetivo de coordenar políticas 

públicas de enfrentamento da pobreza fundamentadas na geração de ocupação e renda, através 

da Secretaria de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade, vem tentando implementar 

algumas ações específicas de combate à exclusão do morador das ruas. Baseadas em 

políticas horizontais, focadas na (re)distribuição de renda e verticais, focadas na 

autonomização da população em situação de vulnerabilidade social, ambas intrinsecamente 

ligadas à recuperação do espaço econômico do Município, vem desenvolvendo programas de 

inclusão, conforme elencados na figura abaixo: 

 

ESQUEMA 03 – Programas de inclusão social – Município de São Paulo 

 

Fonte: POCHMANN, Márcio. Políticas de inclusão social – resultados e avaliação. São Paulo: 
Cortez, 2004, pág. 17. 

 

Cabe, ainda, asseverar a importância da participação civil como fator aglutinador na 

relação eficiência/efetividade das políticas públicas, atuando como mecanismo de disparo do 

sistema legislativo, vez que mais próxima da população representada, num caminho 
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condizente para com o enfrentamento dos problemas da exclusão.  Aliás, destaque-se que no 

Brasil esta participação desde o final da década de 1.960 e início dos anos 70, por meio dos 

movimentos populares ligados ao combate da pobreza, ganharam peso e aumentaram os 

questionamentos quanto às formas de gestão do dinheiro público, conseguindo, aumentar, 

consequentemente, as formas de pressão sobre os governos. 

 

Em que pese a idéia de participação ter ganhado importância a partir dos 60/70, nos 

Estados-membros somente em 1.982, com as eleições estaduais, foram introduzidos nos 

projetos administrativos e de descentralização política, mecanismos de participação na gestão 

pública. Nesta oportunidade, a população civil articulada, representantes de serviços privados, 

juntamente com o Poder Público, passariam a deliberar sobre políticas a serem adotadas nos 

conselhos setoriais, prenunciando o surgimento de políticas específicas que deliberassem 

sobre os moradores das ruas. 

 

Como veremos, as políticas públicas podem atuar como pré-requisitos defensivos no 

combate à espoliação do povo da rua (verticais) e, consequentemente, ensejar situações mais 

dinâmicas e práticas de atuação, que permitam uma aproximação deste povo com idéias de 

ressocialização, recuperação de auto-estima, assimilando-lhes as histórias de vida, tanto 

antes como depois do pertencimento a uma comunidade de excluídos (horizontais), 

fornecendo aos legisladores, por fim, subsídios para a criação de instrumentos legislativos que 

atuem na defesa/implementação de suas reivindicações. 

 

3.1. Políticas Públicas no resgate da cidadania de grupos vulneráveis 

 

No Brasil, a grande problemática acerca da aceitação de políticas públicas, que 

versam sobre a pobreza como forma de exclusão, ocorre pela suposição de lhes ser intrínseca 

e de maneira desvirtuada o fator discricionariedade, desde a formulação até a sua 

implementação, o que acabaria por gerar certa desconfiança dos sujeitos que nelas se 

enquadram, seja como agentes implementadores, seja como agentes que delas irão se 

beneficiar. 

 

Neste sentido, a idéia de que a legislação positivada poderia ter um caráter protetivo 

mais acentuado e garantidor de direitos atinentes aos moradores das ruas, vez que mais 

articulada, universal e não clientelista, ocasionaria certo indesejo pela formalização de 
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políticas públicas sociais. Sob este enfoque, segundo Barroso (2009) políticas públicas podem 

conceder privilégios a alguns em detrimento da generalidade da cidadania.6 Infelizmente, 

somos obrigados a concordar que esta postura não deixa de ter fundamento. A participação 

efetiva junto a entidades sociais que atuam como parceiras do Poder Público, ofertando 

programas regulares de atendimento às pessoas que vivem nas ruas, fiscalizados pelos 

Conselhos de Assistência Social ainda tem sido muito reduzida. Em termos financeiros, 

também percebemos que não existe uma fonte de recursos federais destinados à área (vindos 

geralmente por meio de repasses), como também que os Estados-membros têm relutância em 

assumir a tarefa de destinar recursos para as necessidades variadas de atendimento. Assim, 

caberia, por fim, aos próprios Municípios o financiamento de programas para a população das 

ruas. Em face desta cadeia restrita de financiamentos, entidades sociais que se poderiam 

propor à prestação de serviços assistenciais, freqüentemente, não têm encontrado fontes 

sustentáveis de investimento dadas pelos Poderes Públicos.  

 

Em termos de implementação de políticas públicas, portanto, além do baixo 

incentivo financeiro, os próprios beneficiários supõem que na elaboração das leis os 

parâmetros de proteção e garantias dos cidadãos excluídos seriam bem mais rígidos que 

aqueles analisados em ações governamentais e, portanto, fatores como estes têm, atualmente, 

incrementado uma certa redução da atuação governamental direta. Através da legislação, no 

íntimo desta classe subalternizada, conseguir-se-ia perfazer uma análise mais acurada dos 

direitos fundamentais (teoricamente se aprofundando os regramentos constantes do art. 1º da 

Constituição da República, dignidade da pessoa humana; os direitos e garantias fundamentais 

afeitos à espécie, tratados pelos artigos 5º e 6º, inclusive o direito à moradia; além do art. 7º, 

inciso IV e do art. 24, inciso IX), o que tem feito com que aceitem a diminuta dose de 

discricionariedade técnica7, normalmente existente na via normativa, acreditando ser-lhes 

menos prejudicial. 

 

Há de se destacar que esta garantia, via legislação, padece de inúmeras outras 

deficiências tal como ocorre na elaboração das políticas públicas, tendo em vista que nos 

                                                 
6 BARROSO, Luiz Roberto apud CONSOLINI, Mirella. A importância do MP na implementação das 
políticas públicas. Revista do Movimento do Ministério Público Democrático. Ano V, nº 27. São 
Paulo: Imprensa Oficial do Estado, outubro de 2009, pág. 06. 
7 DAL BOSCO, Maria Goretti. Garantia de Direitos Fundamentais Sociais diante do principio da 
eficiência nas políticas públicas.  Revista do Movimento do Ministério Público Democrático. Ano V, 
nº 27. São Paulo: Imprensa Oficial do Estado, outubro de 2009, pág. 32. 
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moldes brasileiros de democracia, apresentada sob a forma de um regime representativo, onde 

a representação de defesa dos direitos ficaria muito restrito à pessoa física do candidato eleito 

(representante) e suas convicções, poderia existir uma tendência à fragilidade da inserção 

destas minorias no cenário político. De qualquer forma, as leis, mais que as políticas públicas 

sociais, ainda seriam mais bem capacitadas, no entendimento dos excluídos, para se conseguir 

afastar características indesejadas como patrimonialismo, personalismo e clientelismo, todas 

mais facilmente realizáveis em ações governamentais. 

 

Sposati (1999) discorda desta postura de atuação via legislação como forma 

preferencial de inclusão, acreditando ser possível através de uma política pública de 

assistência social séria ofertar-se um conjunto de seguranças à população alvo, ao que chama 

de segurança de convivência8, idéia de que os membros mais de perto compartilhem em um 

espaço coletivo, identificação e troca de experiências dos problemas comuns. 

Desafortunadamente, ao mesmo tempo pontua ter consciência de que estas estratégias, às 

quais a maioria estaria mais tendente a se condicionar, passariam hoje por estágios de 

alternativas individualistas, onde o valor da convivência coletiva encontra-se em desuso no 

conjunto da sociedade. 

 

De qualquer forma, ainda que a idéia de Welfare State esteja presente no Brasil9 (o 

Estado como agente da promoção social e organizador da economia, opondo-se ao livre 

mercado como regulador da vida social) as tradicionais formas de inclusão (que atuam sobre 

os pobres e não a pobreza) já não seriam mais aceitas nas contemporâneas redes de combate. 

Este enfrentamento, através da via das políticas sociais, políticas estas, tomadas como 

investimentos e não mais como custos, que agem com foco produtivista e não apenas meras 

transferências de rendas, ensejando, inicialmente, políticas universais (sem a necessidade de 

cadastramento baseado na renda) e, posteriormente, agindo com cunho focalizador 

                                                 
8 SPOSATI, Aldaíza. Mínimos e Seguridade. MPAS Secretaria de Estado da Assistência Social. 
Mínimos sociais: Questões, conceitos opções e estratégias. São Paulo: Fundap, 1999, pág. 95/96. 
9 Célia Lessa Kerstenetzky em palestra proferida na Universidade de São Paulo, Faculdade de Ciências 
Sociais em 17 de novembro de 2011, pontuou que ainda faz sentido falarmos em um estado de bem 
estar social no Brasil (Welfare State Brasileiro). Para tanto a professora se utiliza de três indicadores 
que demonstram se o país se move dentro desta idéia de Welfare: mínimo de 3% do PIB em políticas 
sociais, políticas sociais constitucionalizadas e caráter universal. Nestas condições o Brasil se 
enquadraria hoje dentro da idéia de Estado de bem-estar social, tendo em vista que, segundo o IPEA, 
em 2009 houve destinação de 15,8% do PIB às políticas sociais, incluindo-se educação. Destaque-se 
que a Dinamarca no mesmo ano destinou aproximadamente 31% a estas políticas, ainda omitindo o 
percentual destinado à educação (conforme dados apresentados nesta mesma palestra).  
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(programas específicos10, cuja idéia seria a privatização das políticas sem perder a relação 

com o Estado, como vem ocorrendo nos países escandinavos - Welfare State corporativo) 

poderia ser a solução para o enfrentamento, com maior precisão, em pleno século XXI, das 

causas da pobreza e da exclusão da população em situação de rua brasileira. 

 

3.1.1. A polarização das Políticas Sociais: focalização e universalização 

 

Para que possamos compreender qual a melhor política social aplicável ao caso 

brasileiro dos moradores das ruas, primordial agrupá-las em torno de duas instituições que 

capacitam o entendimento da distribuição dos resultados econômicos em função da justiça 

social: o mercado e o Estado. 

 

No caso da justiça social pelo mercado atribui-se a ele a função de distribuição das 

vantagens econômicas, cabendo ao Estado apenas zelar pela lei e ordem necessárias ao seu 

correto funcionamento (cunho liberal ou neoliberal). Nestes casos, segundo Kerstenetzky11 

(2006) por um lado a liberdade de escolha dos indivíduos seria maximizada, por outro, a 

eficiência econômica seria promovida, já que a alocação de recursos seria induzida 

exclusivamente pelos incentivos do mercado. Cabe salutar destaque de que nesta vertente 

incorporar-se-ia, ainda, o viés da accountability, na medida em que “ganhos diferenciados” 

meramente ecoariam recompensas e punições a escolhas mais ou menos responsáveis. 

 

Portanto, nesta discussão, a que Kerstenetzky denomina de concepção fina ou 

mercadocêntrica, a eficiência econômica, por si própria, seria capaz de beneficiar as 

desigualdades, o que em última análise seria capaz de favorecer os mais pobres, tendo em 

vista que haveria uma maior eficiência do mercado, que se traduziria em um crescimento 

econômico e, consequentemente, emprego e renda aos menos favorecidos. Ao contrário, numa 

concepção espessa de justiça social pelo Estado – estadocêntrica, caracterizar-se-ia não 

apenas a combinação complexa de valores, mas também a liberdade política (participação nos 

processos de decisão coletiva, cujos resultados afetam as chances individuais de realização), a 

                                                 
10 Levando-se em consideração que políticas focalizadas rápidas e limitadas por um tempo curto de 
atuação não seriam capazes de produzir mudanças de hábitos nos moradores em situação de rua, tendo 
em vista que a saída da rua é um processo lento e gradual, especialmente para aqueles que já se 
encontram a mais tempo envolto nestas condições degradantes.  
11 KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas sociais: focalização ou universalização? Revista de 
Economia Política, vol. 26, nº 04, (104), pág. 564/74, out.-dez./2006. Citação em comento na pág. 565. 
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liberdade social (acesso saúde, educação e trabalho) e a igualdade econômica (renda e 

riqueza) e neste sentido: mesmo concedendo ao mercado primazia na alocação de recursos 

econômicos esta concepção arroga uma importante função complementar: a (re)distribuição 

de vantagens socioeconômicas ao Estado.12 

 

Baseados nestas noções de justiça social, em contrapartida à desigualdade brasileira, 

crescente nos dias de hoje (vide tabelas do atlas da exclusão anexadas) ações públicas 

intentadas na solução desta problemática vêm tentando nortear instrumentos pautados em 

duas propostas de implementação alternativas, quando não complementares, de políticas: a 

visão focalista e a visão universalista. 

 

Infelizmente, já pudemos notar que a Constituição de 1.988 definiu, quase que com 

exclusividade, a universalidade do sistema de proteção social (políticas sociais como um 

direito humano, democratização como universalização) ao passo em que os governos pós-

Constituinte vêm adotando políticas focalizadas de transferência de rendas. 

 

Isto porque conforme a visão dos neoliberais do início dos anos 90 os recursos 

nacionais sempre foram suficientes para a área social no Brasil, faltando apenas alocação 

eficaz e eficiente. A idéia central nas políticas de cunho neoliberal seria, portanto, o 

fortalecimento da mercantilização (mercado livre) dos serviços sociais, sob o argumento de 

que tais políticas por si só causariam distorções benéficas nas regras do livre funcionamento 

do mercado, onde as pessoas deveriam, efetivamente, pagar pelos serviços (sociais), de modo 

a valorizá-los. 

 

 Despontam, pois, como formas de solução para a questão social, idéias de políticas 

públicas focalizadas (intrinsecamente mercadocêntrica) baseadas em transferência de rendas 

aos pobres e necessitados. Esta noção de focalização, que desperta uma reação negativa da 

parte dos interlocutores, insurge-se de encontro ao texto constitucional de 88, que apontava 

para uma gradativa busca pela ampliação dos direitos sociais às camadas mais pobres da 

população, formalizando uma idéia de política social como instrumento de inclusão social, 

assistência e, consequentemente, de políticas universalistas. Sob a ótica de direcionamento da 

política social de cunho neoliberal, o Estado deveria manter o mercado funcionando 

                                                 
12 Ibid. pág. 566. Redistribuição: via transferência (Dinamarca), via tributos (EUA).  
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livremente das contenções jurídico-institucionais e estas políticas funcionariam como ações 

complementares da capacidade alocativa do próprio Estado.  A verdadeira política social seria 

a política econômica (de mercado). Todavia, segundo Theodoro13 (2003): 

 

Os principais argumentos utilizados no discurso focalista escondem a evidência de que, sem 
mecanismos de controle efetivos, sem as amarras necessárias, o mercado tende a reproduzir 
cumulativamente distorções e iniqüidades, privilegiando os mais bem localizados, os mais 
bem instalados, os mais bem servidos. 

  

Segundo esta visão, concepção fina de justiça social (mercadocêntrica nas palavras 

de Kerstenetzky) entende como justa a distribuição de meras vantagens econômicas 

resultantes de transações livres de mercados, onde a política social teria um lugar de mera 

provisão de um seguro contra dificuldades imprevisíveis da vida – política social residual. 

 

Há de se destacar que a focalização pode não ter o viés exclusivista da residualidade 

dentro da concepção de justiça social de mercado, haja vista que a perspectiva focalista 

também poderá se apresentar no sentido de (1) condicionalidade ou de (2) ação reparatória. 

A primeira trataria do problema típico da tecnologia social; nas palavras de Kerstenetzky: 

para obter A é melhor gastar em X ou Y? Neste caso o estudo da eficiência do gasto social 

passaria a ser fundamental na implementação da política social, pois dela irá depender a 

existência de recursos a serem gastos em outras áreas carentes. A outra, a ação reparatória, diz 

respeito à focalização de ação/política/programa14 direcionada aos grupos sociais cujos 

direitos foram perdidos como resultado das injustiças passadas e perpetuadas com o tempo 

na desigualdade de recursos e de capacidades. Esta política de reparação focalizada 

complementaria políticas públicas de caráter universal, por meio da oferta de um plus de 

retificação em que liberdades formais para se converterem em liberdades reais requerem 

distribuição reparatória de oportunidades.15Subdividem-se, aliás, em políticas redistributivas 

compensatórias e redistributivas estruturais; aquelas, preocupadas com o resguardo e 

proteção da vida; estas, alinhadas no resguardo de todos os demais direitos sensíveis às 

desigualdades socioeconômicas. 

                                                 
13 THEODORO, Mario; DELGADO, Guilherme. Boletim de Políticas Sociais, acompanhamento e 
análises. Brasília: IPEA, ago/2003. Documento na íntegra poderá ser consultado em 
[http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/politicas_sociais/bps_07.pdf]. Acessado em 
12/12/11. Citação em comento na pág. 125. 
14 KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas sociais: focalização ou universalização? Revista de 
Economia Política, vol. 26, nº 04, (104), pág. 564/74, out.-dez./2006. Citação em comento na pág. 570. 
15 Ibid. pág. 571. 
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Nestes últimos dois sentidos afeitos à perspectiva focalista, melhores condições para 

aplicação de gastos sociais e de retificação, haveria possibilidade, aliás, de em ocorrendo 

uma certa complementaridade com políticas de perspectiva universalista, se conseguir 

alcançar, através da ação pela prática, a verdadeira justiça distributiva; portanto, plausíveis de 

existência no mundo real. Ao contrário, políticas sociais vislumbradas, exclusivamente, sob o 

viés do residualismo impossibilitariam, hoje, qualquer eficiência de justiça social e daí a 

concepção negativa de uma justiça com exclusividade residual pela focalização no mercado. 

 

Os debates acerca dos rumos das políticas públicas universalistas merecem 

diferenciadas considerações. Na universalização, diferentemente do que vimos ocorrer na 

focalização, o mercado não estaria imune à ação regulatória do Estado, tanto nas políticas 

econômicas como nas sociais, não podendo, exclusivamente, unir-se à política de combate à 

pobreza (por condicionalidade e/ou reparatória) ou associar-se, exclusivamente, a direitos 

sociais (residualista). Políticas universais, ao contrário, deverão atuar de forma amplificada e 

em obediência aos direitos sociais: (1) na garantia destes direitos sociais básicos, 

estruturados no aparelho do Estado; (2) na garantia destes direitos sociais previstos 

expressamente na Constituição e, diferentemente daquilo que acontece nas políticas 

focalizadas, estas dependem da iniciativa dos governos (ações e programas) para que os 

cidadãos possam exercitar os direitos ali designados (aliás, nestes casos os recursos 

orçamentários estariam vinculados constitucionalmente e protegidos dos cortes, conforme 

declarado na Lei de Responsabilidade Fiscal) e (3) nas situações emergenciais e de projetos 

transitórios de grande demanda social, não estruturadas no aparelho do Estado, e na defesa 

de grupos sociais, que não se encaixam nas situações elencadas em (2). 

 

Para Theodoro (2003): na universalização forma-se um conjunto de políticas que 

conjuga de forma diferenciada o atendimento a direitos, a garantia de oportunidades e o 

enfrentamento de carências e de situações de vulnerabilidades sociais16, isto porque atuam 

como parte de uma estratégia efetiva de combate à desigualdade social. 

 

Sem prejuízo das diretrizes para uma universalização, que aumente a eficiência na 

alocação de recursos de políticas sociais, a necessidade de um regime fiscal e tributário capaz 
                                                 
16 THEODORO, Mario; DELGADO, Guilherme. Boletim de Políticas Sociais, acompanhamento e 
análises. Brasília: IPEA, ago/2003. Documento na íntegra poderá ser consultado em 
[http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/politicas_sociais/bps_07.pdf]. Acessado em 
12/12/11. Citação em comento na pág. 126. 
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de suportar uma justiça social distributiva e de desenvolvimento seria merecedor de destaque, 

funcionando como mecanismo incrementador de políticas efetivas. Aliás, como temos 

destacado a todo o tempo, necessitam ser adicionados a estes fatores os atores representantes 

da participação civil (inclusive em hipóteses de políticas focalizadas), ligando moradores em 

situação de rua, por exemplo, aos programas de governo. 

 

Resumidamente, entendemos que uma perspectiva que tentasse desmantelar a 

reprodução da pobreza e da desigualdade através, única e exclusivamente, por meio de 

programas de transferência de renda e assistencialismo direto, sob a argumentação de recursos 

suficientes e apenas mal alocados (justificação de um Estado mínimo e um mercado que se 

impõe como principal articulador) não poderia ser diretriz de uma política social de redução 

efetiva de desigualdades. Descartamos, ademais, qualquer idéia que se baseie numa política 

focalizada estritamente residual, pois focalização e universalização são opostas e ao mesmo 

tempo complementares. As demais políticas focalizadas de que tratamos (por 

condicionalidades e por retificação), desde que haja eficiência social, poderiam ser 

aventadas. Políticas universalistas seriam as mais relevantes, do ponto de vista da concepção 

de justiça social plena, porém esta situação ideal tenderia a se viabilizar, tanto quanto mais 

próximo estivéssemos da conciliação proveniente das diretrizes focalistas e das diretrizes 

universalistas e aí, tanto mais perto nos encontraríamos da justiça social no Brasil. Por fim, 

Kerstenetzky nos apresenta, sintetizadamente, várias combinações possíveis entre focalização 

e universalização, partindo das denominadas justiças fina e espessa a que nos referimos:  

 

ESQUEMA 04 – Concepção de justiça – visão focalizada e universalizada 

 
Concepção fina de justiça com ênfase na focalização: residualismo, ou seja, rede de proteção 
social mínima — como parece ser a experiência norte- americana. 
Concepção fina de justiça com ênfase na universalização: seguridade social, educação e saúde 
básicas — como parece ser a experiência inglesa. 
Concepção espessa de justiça com ênfase na universalização: seguridade social, educação e saúde 
universais e generosas — como parece ser a experiência escandinava. 
Concepção espessa de justiça com ênfase na focalização: alocação redistributiva de recursos para 
geração de oportunidades sociais e econômicas para os grupos sociais em desvantagem relativa — 
cenário hipotético, porém plausível. (Na prática, o conjunto de intervenções do Estado, 
implementando as distintas visões aqui elencadas, tem efeitos redistributivos. A variação no 
conjunto é, entretanto, perceptível em termos da profundidade desses efeitos, envolvendo, ao que 
parece, distintas presunções quanto ao arranjo distributivo ideal). 

 
Fonte: KERSTENETZKY, Célia Lessa. Políticas sociais: focalização ou universalização? Revista de 
Economia Política, vol. 26, nº 04, (104), pág. 564/574, 2006. Colacionado da pág. 572 com 
adaptações do Autor desta dissertação. 



 141
 

3.1.2. Objetivos almejados na universalização de políticas sociais – o modelo 

educacional 

 

Em se tratando do fenômeno da pobreza avaliar políticas e programas sociais afeitos 

a ela tornou-se um desafio tanto para os pesquisadores, quanto para os governos, 

incentivando, aliás, melhores formas de rastreamento de metodologias refinadas que 

consigam influir de maneira mais realística, nas formatações político-institucionais de 

desenvolvimento dos programas sociais. 

 

Não se pode hoje conceber mais a idéia de avaliar somente para constatar uma 

realidade. Torna-se necessário medir as desigualdades, levantar dados e convertê-los em 

informações que permitam o diagnóstico de uma dada situação, possibilitando a partir daí a 

correção de deficiências e eliminação ou modificação dos processos indesejáveis. Somente 

com avaliações pormenorizadas, em todos os níveis, poder-se-á constituir um verdadeiro 

processo de formulações e implementações de políticas públicas efetivas. 

 

Na ânsia de aperfeiçoamento por universalização das políticas sociais, que suplante a 

via focalizada de atuação ordinária, o governo do Município de São Paulo vem efetuando sua 

sistemática de defesa dos excluídos tomando em grande parte de suas formulações os mesmos 

modelos e diretrizes já reiteradamente consagrados e utilizados na tomada de decisões da 

política pública educacional básica, realizada em nível nacional. Política esta desenvolvida 

para crianças, cujas famílias não conseguissem suportar os gastos financeiros de manutenção 

de estudos, o que em muitos pontos vem assemelhar-se às dificuldades de implementação de 

políticas sociais direcionadas aos moradores em situação de rua. 

 

Guardadas as devidas proporções entre estes diferentes segmentos sociais, mas tendo 

em vista que ambos vêm sendo atingidos diretamente pelo fenômeno da pobreza, as técnicas e 

estratégias de inclusão social poderiam ser conciliadas numa busca por soluções. No caso 

educacional as decisões para um novo direcionamento no tratamento das questões vêm sendo 

desenvolvidas pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Sistema Nacional de Avaliação das 

Escolas Públicas (SAEP) desde 1.992, cujos objetivos, enfoques, dimensões, indicadores e 

variáveis em muito se assemelham à sistemática para implementação de uma política social 

aplicável ao caso dos excluídos viventes das ruas.   
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Neste sentido, segundo Melo Rico17 (1998) os principais quesitos que mereceriam ser 

observados na formulação de políticas educacionais e buscados nas políticas de inclusão, 

dentro das condições anteriormente expostas, seriam: (1) visibilidade social; (2) 

responsabilidade compartilhada; (3) legitimidade; (4) continuidade; (5) qualidade; (6) 

equidade e (7) eficiência. Portanto, o que tentaremos fazer a partir de agora será adaptar as 

políticas destinadas aos indivíduos que vivem em situação de rua às mesmas formulações já 

utilizadas na análise dos sete critérios que fundamentaram a criação de políticas educacionais, 

extrapolando-as em termos de fatores complementares das políticas sociais de inclusão. 

 

Quanto à visibilidade social no caso de políticas para moradores em situação de rua 

devemos reconhecer, por primeiro, o direito à dignidade e a moradia como direitos subjetivos 

de todo ser humano, que além de expressamente garantidos em nível constitucional deverão 

também ser reconhecidos dentro de um processo ético. Políticas para este grupo necessitarão, 

portanto, identificar e apresentar para os gestores e administradores, os familiares dos 

moradores, seus companheiros de rua, membros das entidades de defesa que lhes prestam 

auxílio, inclusive, através de pesquisas e dados censitários colhidos, no sentido de sinalizar os 

caminhos que devem ser percorridos em termos de reincluí-los à sociedade. 

 

Em termos de responsabilidade compartilhada a junção dos mais variados atores 

sociais na contribuição pela obtenção de resultados positivos (Poder Público em todas as 

esferas, Igrejas, Frentes parlamentares18, OAB, etc.) deverá ser assumida como característica 

fundamental para o alcance da solidariedade. Ademais, esta incorporação de agentes pró-

ativos no processo inclusivo do povo da rua deverá objetivar o comprometimento duradouro 

(e não de gestão política) de ações corretivas no aperfeiçoamento das políticas sociais. 

                                                 
17 PESTANA, Maria Inês Gomes de Sá. Avaliação Educacional – O sistema nacional de avaliação da 
educação básica, pág. 53/63 in MELO RICO, Elizabeth et al.. Avaliação de políticas sociais: uma 
questão em debate. São Paulo: Cortez, 1998, pág. 61. 
18 O projeto de Resolução nº 03-0027/09 de autoria do Vereador Chico Macena do PT/SP lido na 
sessão 064-SO da Câmara de Vereadores do Município de São Paulo e publicado em 21/08/09 foi 
aprovado e promulgado sob a forma de resolução da CMSP nº 12 de 02/12/09 e instituiu a Frente 
Parlamentar na Cidade de São Paulo por Políticas Publicas para a População em situação de Rua. 
Aderiram à Frente os seguintes vereadores: Alfredinho (PT), Arselino Tatto (PT), José Américo (PT), 
Marcelo Aguiar (PSC), Senival Moura (PT), Francisco Chagas (PT), Zelão (PT), João Antônio (PT), 
Juliana Cardoso (PT), Gilberto Natalini (PSDB), José Police Neto (PSDB), Penna (PV), Gabriel 
Chalita (PSB), Floriano Pesaro (PSDB), Sandra Tadeu, Mara Gabrilli (PSDB), Quito Formiga (PR), 
Antônio Donato (PT), Claudio Prado (PDT), Wadih Mutran (PP), Paulo Frange (PTB), Antonio Carlos 
Rodrigues (PR), Aurélio Miguel (PR), Netinho de Paula, Jamil Murad (PCdoB), Ítalo Cardoso (PT) e 
Toninho Paiva (PR). Para consulta na íntegra vide ANEXO VI.   
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A legitimidade, por sua vez, locupleta-se através de uma busca com apresentação 

clara das regras, rigor metodológico das pesquisas e censos demográficos que se utilizem dos 

mesmos parâmetros de observação na análise crítica consciente das dificuldades, evitando-se, 

assim, conclusões superficiais, imprecisas e irracionais. O aproveitamento de dados já 

coletados anteriormente, aliás, capacita sobremaneira o reaproveitamento de formulações, até 

certo ponto já desenvolvidas, de modo a se conseguir um aperfeiçoamento dos instrumentos 

jurídicos e políticas existentes, complementando-os com informações e diagnósticos atuais, 

válidos e confiáveis. Neste sentido, a continuidade dos sistemas de implementação destas 

políticas, que deve se repetir em ciclos de observação de dados, deverá sempre partir do 

aperfeiçoamento daquelas análises já existentes, de modo que a evolução dos seguimentos do 

sistema de moradia, trabalho e capacitação possam ser universalizados para novas medidas 

corretivas e, de novo, submeterem-se às condições de inovação. 

 

A qualidade, como medida do rendimento proveniente do processo de inclusão do 

morador de rua, dentro das diversas formas de atuação das políticas, será verificado por meio 

de análises que apurem a dedicação, adaptação, aprendizagem, habilidades adquiridas pelos 

moradores em atuações em Oficinas profissionais de todo o gênero, todos fatores que após 

verificados viabilizarão a manutenção das condições, suas reformas, ou até mesmo a extinção 

dos instrumentos e políticas já em aplicação. 

 

A eqüidade como fator de equilíbrio, que leve o morador em situação de rua a uma 

igualdade material, deverá buscar a comparação entre resultados obtidos pelos indivíduos em 

estagio de igualdade formal e aqueles que se submeteram aos direcionamentos emanados da 

política posta em prática. O limite desta igualdade proporcional deverá ser analisado em 

termos de aprendizagem, competência, características posteriores e grau de inclusão social, 

até porque como já vimos no novo ciclo de igualdade tenderão a retomar conceitos e 

conhecimentos perdidos na fase anterior. Por fim, a eficiência destas políticas sociais deverá 

ser analisada comparando-se os resultados da relação entre a qualidade, por meio de índices 

de rendimento do fator inclusão e os processos que os atores sociais utilizaram para obtê-la. 

 

Ou seja, em termos gerais, as características monitoradas em políticas sociais ligadas 

à educação, poderiam, perfeitamente, ser aproveitadas no aperfeiçoamento das políticas 

sociais inclusivas do morador em situação rua, até porque, como já salientamos, há maior 

quantidade de resultados conhecidos das políticas educacionais, suas falhas e acertos e com 



 144
 

isso aumentam-se as chances de redirecionamento das linhas de atuação, inclusive alterando 

graus e modalidades, das políticas de inclusão. 

 

3.1.3. A política federal de inclusão social no atual governo PT (2010)  

 

Segundo pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) no ano de 2.010 vivem no Brasil em condições de extrema pobreza, 

aproximadamente, 16 milhões de nacionais.19 A pesquisa confrontou dados do último censo 

nacional, realizado neste mesmo ano, e informações fornecidas pela Organização das Nações 

Unidas (ONU).  Segundo os parâmetros da ONU seriam considerados em extrema pobreza 

aqueles indivíduos cujo rendimento diário não ultrapassasse US $1,25 (dólares americanos) o 

que daria aproximadamente R$ 68,00 (sessenta e oito reais) mensais segundo a cotação de 

outubro de 2.011. O Brasil hoje (2011), diferentemente do que aconteceu no início dos anos 

80, cuja cifra de pobres chegou a ultrapassar a 50 % da população, possuiria uma taxa de 

pobreza por volta de 10% da população nacional, indicadora, ainda, de uma magnitude de 

pobreza incompatível com contornos mínimos para a elevação do bem-estar social. Nosso 

país, apesar de ser relativamente rico20, continuaria sendo um país extremamente desigual. 

 

Todas as pessoas contabilizadas pelo censo e que foram consideradas pelo plano de 

metas do atual Governo Federal (2010) extremamente pobres deverão ser alvos de suas 

políticas para inclusão social. Segundo dados da Presidência da República as políticas 

                                                 
19 O IBGE cruzou os dados de renda com informações de vulnerabilidade (domicílios sem banheiro, 
famílias com indivíduos analfabetos, moradias sem acesso à iluminação ou rede de distribuição de 
água) indicando um total de 4,8 milhões de pessoas sem rendimento. Os outros 11,4 milhões têm 
rendimento médio domiciliar per capita entre R$ 1,00 e R$ 70,00. Dados obtidos: A maior parte dos 
16,27 milhões de “extremamente pobres” no país estão na região Nordeste, que reúne 9,61 milhões 
de pessoas nesta condição (59,1% do total). Destes, 56,4% moram no campo e os outros 43,6% nas 
cidades. No Sudeste estão 2,75 milhões de habitantes em situação de “extrema pobreza”, enquanto a 
região Norte concentra 2,6 milhões. Em seguida aparece o Sul do País, com 715 mil pessoas e o 
Centro-Oeste, com 557 mil. Os indígenas, que totalizam quase 818 mil, contabilizam quatro em cada 
dez como “extremamente pobres.” Para maiores informações vide o site do Governo Federal in 
[http://www.brasil.gov.br/sobre/cidadania/brasil-sem-miseria/publico-alvo]. Acesso em 25/05/12. 
20 O nível de renda per capita do Brasil (soma dos salários de toda a população dividido pelo número 
de habitantes, ou seja, a divisão da renda nacional (PIB) por sua população) o credencia a não ser 
generalizadamente classificado como um país pobre no cenário internacional. Em termos numéricos, o 
IBGE informou (em junho de 2011) que o PIB brasileiro cresceu 7,5% em 2010 em relação a 2009, 
atingindo R$ 3,675 trilhões pelo câmbio médio no ano e que em 2011 (informado em abril de 2012) 
alcançou R$ 4,143 trilhões. Portanto, o PIB per capita subiu para R$ 19.016,00 ou aproximadamente 
US$ 10.814,00. Em dólares, o PIB per capita do Brasil está entre os quatro mais altos da América 
Latina ao lado de Chile, México e Uruguai, segundo o Banco Mundial. Maiores detalhes vide 
[http://data.worldbank.org/country/brazil]. Acesso em 08/05/12. 
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públicas federais do atual governo PT vêm afrontando o problema da exclusão pela pobreza 

sob três vieses: (1) garantia de renda, (2) acesso a serviços públicos e (3) inclusão produtiva. 

Indicadores, aliás, que merecem ser analisados simultaneamente com gastos públicos, 

disponibilizados pelo Estado, para elaboração das ações governamentais. Os quesitos mais 

bem adaptados à análise de gastos implementadores das políticas sociais do Governo Federal 

seriam: (a) direção, (b) magnitude e (c) natureza.  

 

Para Fagnani21 (1996) o quesito direção do gasto social indicaria para onde foram 

dirigidos os recursos aplicados em determinada política ou programa social que se está 

avaliando. Seu estudo permitiria, portanto, que se obtivesse conhecimento acerca do tipo de 

articulação existente entre a política pública estudada e os setores privados fornecedores de 

bens e serviços. Também forneceria indícios sobre outros desvios de atuação estatal, como a 

utilização de programas sociais para fins eleitorais, clientelistas ou fisiológicos. Quanto ao 

quesito magnitude do gasto, contribuiria para esclarecer se os recursos previstos seriam 

compatíveis com a dimensão das carências sociais objetos de intervenção governamental que 

se estaria avaliando. E, por fim, o indicador natureza das fontes de financiamento por gastos 

sociais se subdividiria em três formas de financiamento: (c.1) recursos fiscais (receitas de 

impostos e taxas aplicadas a fundo perdido), (c.2) recursos auto-sustentados (aplicações 

financeiras – FGTS, Caderneta de Poupança e empréstimos e financiamentos concedidos por 

instituições de fomento nacionais e internacionais BNDES, BID) e (c.3) contribuições sociais 

(recursos parafiscais custeados por trabalhadores e/ou empresas – salário-educação, 

contribuições previdenciárias). Portanto esta análise preliminar, acerca dos gastos 

disponibilizados pelo Estado para implementação de políticas sociais, tem razão de existir, 

vez que verificaria essencialidade e efetividade das políticas sociais implantadas pelo 

Governo Federal. 

 

No que tange à garantia de renda o governo tem buscado ampliar o Programa Bolsa 

Família – PBF (que tem um fundo de política focalizada com cunho universalista) já 

existente, criando o Cadastro Único dos Programas Sociais do Governo Federal (CUPS), 

unificando as diferentes bases de dados e cadastros existentes, bem como aperfeiçoando 

informações sobre identificação e caracterização das famílias pobres e extremamente pobres 

                                                 
21 FAGNANI, Eduardo. Avaliação do ponto de vista do gasto e financiamento das políticas públicas. 
In MELO RICO, Elizabeth et al.. Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate. São Paulo: 
Cortez, 1998, pág. 121/123.  
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existentes no território nacional. Estipula como meta a busca de famílias até agora não 

alcançadas pelo direito a este benefício, incluindo catadores de materiais recicláveis, 

população em situação de rua e aquelas que vivem em áreas rurais, como beneficiários. Vem 

também ampliando o Benefício de Prestação Continuada (BPC) assegurando um salário 

mínimo mensal ao idoso com idade de 65 anos ou mais e à pessoa com deficiência, de 

qualquer idade, incapacitada para a vida independente e para o trabalho, desde que 

comprovado não possuir meios de garantir o próprio sustento, nem o ter provido por membros 

da família. Em ambos os casos do BPC, será necessário que a renda mensal bruta familiar per 

capita seja inferior a um quarto do salário mínimo vigente. 

 

Quanto ao acesso a serviços públicos objetivam as políticas federais a qualificação e 

a potencialização dos serviços ofertados nas áreas de segurança alimentar e nutricional, 

assistência social, habitação e saneamento, educação e saúde, promovendo serviços mais 

focados nos territórios de maior vulnerabilidade social, de acordo com dados e pesquisas 

disponíveis e atendendo, preferencialmente, às necessidades das populações mais pobres. 

 

A inclusão produtiva deverá estabelecer de forma intersetorial ações voltadas à 

geração de emprego, renda e inclusão, dirigidas às famílias beneficiárias, preferencialmente 

incluídas no PBF, visando à promoção social deste segmento da população. Deverá, portanto, 

acentuar a formação de cursos profissionalizantes para pessoas em situação de vulnerabilidade 

e conveniá-las com instituições privadas na busca de geração rápida de emprego.22 

 

Percebe-se que desde a promulgação da Constituição vem ocorrendo uma redefinição 

dos critérios de avaliação das políticas sociais implementadas pelos governos. Introduz-se, via 

de consequência, na agenda pública, intimamente ligada ao principio democrático, a 

participação civil como pré-requisito necessário para o aperfeiçoamento do modus operandi 

das políticas que antes do final da década de oitenta vinham sendo produzidas. 

                                                 
22 Destaca-se em região da Grande São Paulo o Programa Osasco Solidária da Secretaria de 
Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão da Prefeitura Municipal de Osasco. O programa objetiva 
apoiar e fomentar iniciativas de geração de trabalho através de modelos nos valores da economia 
solidária: Programas da Juventude (ajuda financeira para jovens desempregados ou em estado de 
vulnerabilidade social); o Osasco Digital (centros de inclusão digital em pontos da cidade - internet 
gratuita e cursos de capacitação em informática); Osasco Solidária (apoio na montagem de empresas 
ou cooperativas). Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico 
[http://www.webeasysoft.com.br/portaldotrabalhador/conteudo/page.aspx?ID=26&SubMenu=1&ID
menu=17]. Acessado em 27/01/12. 
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3.2. Sociedade Civil e Movimentos Sociais na defesa dos moradores das ruas 

 

Historicamente, seria na década de 70, nos países capitalistas ditos desenvolvidos, 

que teria início a crise fiscal do Estado e com isso o modelo de bem-estar iniciava seu 

esgotamento. Em meio ao fenômeno da financeirização (reestruturação do mundo da 

produção – humanos x máquinas) surgiria a crise da acumulação mundial, cujas medidas 

formalizadas através do Consenso de Washington desenhariam o cerne da proposta 

neoliberal. Nesta fase de mudanças, surgem no Brasil, idéias de participação com caráter 

mais acentuadamente político, através do surgimento de diversos movimentos populares, que 

combatiam a ditadura e iniciavam uma luta na busca pela redemocratização. Aliás, seria nesta 

época que surgiriam vários novos sujeitos sociais, fundamentais para a reconstrução da 

democracia no país. 

 

Estas idéias candentes de participação, que preconizaram e intensificaram o direito à 

liberdade individual, reduziram ou, por vezes, eliminaram a acentuada intervenção do Estado 

em diversas áreas e atividades sociais essenciais. Dentro deste contexto, Netto (1999) fala em 

sabotagem das políticas sociais23 no momento em que passaria a existir redução de provisões 

diretas e a transferência de responsabilidades do Estado para “empregadores” e setores não 

mercantis. De qualquer forma, sobressaem-se as uniões por meio de parcerias advindas da 

sociedade civil (terceiros intervenientes) e dos movimentos sociais (partes no processo de 

intervenção) incentivando o desenvolvimento de mecanismos de defesa dos excluídos. 

 

Desafortunadamente, o modelo neoliberal não procurou intensificar a mobilização da 

sociedade civil, incentivando o trabalho na perspectiva da solidariedade, mas sim transferindo 

para iniciativas particularizadas e substituindo o Estado pelo mercado, de forma exagerada, no 

enfrentamento dos problemas sociais. Silveira Fagundes24 (2006) pondera que ressurge neste 

momento o apelo à filantropia e a revalorização do setor voluntário, o que coloca Estado e 

sociedade como competidores de uma nova divisão do bem-estar. E, desta forma:  

 
quando o Estado deixa de cumprir a sua função básica de gerar políticas públicas, 
implicando a retração estatal, transferindo responsabilidades suas para a sociedade civil, 
ressurge o apelo à filantropia, para o enfrentamento da questão social. Neste caso, ocorre 

                                                 
23 NETTO, José Paulo. FHC e a política social: um desastre para as massas trabalhadoras. In 
LESBAUPIN, Ivo. O desmonte da nação: balanço do governo FHC. Petrópolis: Vozes, 1999, pág. 46. 
24 SILVEIRA FAGUNDES, Helenara. O voluntariado, a solidariedade e as políticas sociais. Revista 
Textos e Contextos, nº 06, ano V, dezembro de 2006. Citação em comento na pág. 08.  



 148
 

um desmantelamento das políticas sociais, a mercantilização dos serviços sociais e a 
seletividade nos atendimentos, em detrimento do caráter universalizante dos direitos sociais, 
garantidos constitucionalmente. 

 

Bulla25 (2004) destaca, porém, o papel integrador que estas entidades da sociedade 

civil poderiam representar na vida dos moradores em situação de rua, uma vez que o espaço 

da rua nunca é o espaço privado de alguém, nem mesmo de quem quer e precisa conviver 

coletivamente. Neste sentido, a função acolhedora, supostamente exercida por funcionários 

destas entidades seria decisiva na construção de projetos individuais e coletivos de inclusão. 

 

3.2.1. A sociedade civil como um todo 

 

Já dissemos que a partir do final da década de 80 e início da década de 90, com a 

promulgação da Constituição Federal de 1.988, os direitos sociais passaram a ser 

considerados de maneira mais significativa, vez que expressamente delineados como direitos 

fundamentais de todo cidadão. Dentro deste contexto algumas cidades brasileiras, por meio de 

determinados setores da sociedade civil, passaram a se articular em torno da defesa dos 

direitos dos moradores em situação de rua. 

 

Por primeiro, não há de se confundir aquilo que trataremos a partir de agora por 

terceiro setor26 (espécie) daquilo que seja a sociedade civil (gênero). Diferentemente do 

conceito disseminado pelo senso comum, sociedade civil é conceito mais amplo, que não 

pode, ademais, ser caracterizada pela existência de uma dicotomia entre Estado e 

organizações representadas por membros civis, ou seja, pelo contrário, um (Estado) não pode 

viver sem o outro (Sociedade Civil) e vice-versa. 

 

                                                 
25 BULLA, Leônia Capaverde et al. As múltiplas formas de exclusão social. Porto Alegre: Editora da 
PUC/RS, 1997, pág. 158. 
26 Conforme consta do endereço eletrônico da Rebrates (Rede Brasileira do Terceiro Setor): O 
primeiro setor seria representado pelo Governo, responsável pelas questões sociais. O segundo setor 
seria o privado, responsável pelas questões individuais. Com a perda do poder de ingerência do 
Estado nas políticas sociais, o setor privado começou a “ajudar” nas questões sociais, através das 
inúmeras instituições que compõem o chamado terceiro setor, ou seja, o terceiro setor seria 
constituído por organizações sem fins lucrativos e não governamentais, que tem como objetivo gerar 
serviços de caráter público. Primeiro Setor: dinheiro público para fins públicos; Segundo Setor: 
dinheiro privado para fins privados; Terceiro Setor: dinheiro privado para fins públicos (nada 
impede, todavia, que o Poder Público destine verbas para o Terceiro Setor. Acessado em 08/03/12 in 
[http://www.terceirosetor.org.br/quemsomos/index.cfm?page=terceiro]. 
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Para que possamos estudar as peculiaridades da sociedade civil na formação do 

Estado salutar um embate inicial entre os pressupostos jusnaturalistas (Hobbes, Rousseau, 

Kant, Hegel, etc.) e os pressupostos marxistas (Marx e Engels) no que tange ao assunto. 

Neste sentido, utilizamo-nos das formulações de Hegel ditadas por Bobbio (1999) para o 

entendimento dos pressupostos jusnaturalistas de sociedade civil: Hegel pensava o Estado em 

relação a uma sociedade que vivia em estado da natureza, ou seja, o Estado seria uma 

sociedade racional, que se confundiria com o processo de estatização da razão e necessidade 

(o Estado como conservação e superação da sociedade pré-estatal27). Esta racionalização do 

Estado, considerada a compreensão das necessidades dentro de um movimento histórico real, 

não seria, como pode parecer, apenas um ideal, mas também um acontecimento da história. 

Desafortunadamente, sobressai-se nesta formulação o fator passivo de atuação, de modo que 

ao analisarmos tal corrente compreendemo-la como tendente a tratar a sociedade civil como 

uma instância separada do Estado e da Economia, uma base operacional de iniciativas não 

comprometidas com instituições políticas e organizações de classe. Como a única lei 

verdadeira seria a força do mais forte e nestas condições o Estado ainda se sobrepunha, 

descarta-se a necessidade de atuação da sociedade civil na tomada de decisões. 

 

Contrariamente, Marx, ditado também por Bobbio (1999) nos aponta que o Estado 

deveria ser o reflexo da sociedade civil, vez que o Estado contém a sociedade civil, ou seja, a 

sociedade que o Estado regula não seria mais natural, excluir-se-ia nesta formatação o estado 

de natureza hegeliano, onde os indivíduos viviam isolados e vigia o poder da força (da lei da 

selva), surgindo a característica de ser ela (sociedade) historicamente determinada e 

perpetuada através de uma luta de classes – fator ativo e aí a sociedade civil corresponde, 

simultaneamente, às relações de produção e das forças produtivas, determinadas 

historicamente num momento estrutural28 – a sociedade civil reconhecida agora como o 

momento das relações econômicas seria admitida como parte orgânica do Estado, com 

especificidade de atuação e integrada a uma totalidade histórico-social29 de ação. 

 

                                                 
27 BOBBIO, Norberto. Ensaios sobre Gramsci e o conceito de sociedade civil. Trad. Marco Aurélio 
Nogueira. São Paulo: Paz e Terra, 1999, pág. 45. 
28 Ibid. pág. 46. 
29 NOGUEIRA, Marco Aurélio. Sociedade Civil – entre o político-estatal e o universo gerencial. 
Revista Brasileira de Ciências Sociais, vol. 18, nº 52, pág. 185-202, junho de 2003. Acessado 21/03/12 
em SCIELO [http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-69092003000200010]. 
Citação na pág. 187. 
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Modernamente, em que pese a tentativa de fusão sociedade civil e Estado, segundo 

Nogueira30 (2003), aquela ainda não seria uma extensão mecânica da cidadania política ou da 

vida democrática, pois: 

 

longe de ser um âmbito universal, é um território de interesses que se contrapõem e só 
podem se compor mediante ações políticas deliberadas. Não é uma área social organizada 
exclusivamente pelos bons valores ou pelos interesses mais justos, mas um terreno que 
também abriga interesses escusos, idéias perversas e valores egoísticos, no qual podem se 
desenvolver muitas atitudes e condutas incivis. 
 

De qualquer forma, a sociedade civil brasileira atual tende a formalizar posturas 

indicativas de igualdade material em contraposição à igualdade formal pré-Constituinte. Neste 

sentido, Avritzer 31 (s.d.), entende que o panorama associativo no Brasil teve verdadeiro início 

com o processo de redemocratização, passando a ser composto de três grandes tipos de 

associações: (1) associações religiosas, que expressam uma mudança na forma de atuação da 

Igreja Católica; (2) associações de classe média, que a partir dos anos 90 ficariam conhecidas 

como Ong’s e (3) associações populares, concentradas em áreas como o associativismo 

comunitário e o associativismo ligado a temas específicos32, como moradia e habitação. 

 

Por fim, diz-se um processo de inclusão aquele em que o departamento do humano, 

nas palavras de Azeredo Rios (1998), possa de verdade fazer parte do processo33, ou seja, o 

processo deve ser efetivado pelos sujeitos que o compõem ou que dele fazem parte. É neste 

sentido que reside a idéia de inclusão participativa, aproximando-se da idéia dos movimentos 

sociais, como forma de estando o sujeito dentro de toda a cadeia do processo, possibilitar o 

engrandecimento de seus objetivos, optando, definindo e se responsabilizando pelos 

comprometimentos da população envolvida. No outro extremo, não há de se olvidar que, 

contemporaneamente, políticas sociais de inclusão participativa não têm sobrevivido com 

efetividade sem o respaldo do Estado, como facilitador, financiador, planejador e provedor 
                                                 
30 Ibid. pág. 195. 
31 AVRITZER, Leonardo. Sociedade civil e participação social no Brasil. DCP – UFMG. (s.d.). Texto 
preparado para a coordenação da área social do Projeto Brasil em três tempos.  Acessado em 21/03/12 
in [http://www.democraciaparticipativa.org/files/AvritzerSociedadeCivilParticipacaoBrasil.pdf]. 
32 O movimento Participação Popular na Constituinte conseguiu a aprovação de emendas populares 
por moradias, ao lado representantes de setores profissionais/universitários e do próprio Poder Público, 
surgindo, posteriormente, o Movimento Nacional pela Reforma Urbana, que originaria, já em nossos 
dias, uma rede de proteção por meio do Fórum Nacional pela Reforma Urbana. Para maiores detalhes 
vide [http://www.forumreformaurbana.org.br/]. Acesso em 21/02/12. 
33 AZEREDO RIOS, Terezinha. Avaliar: ver mais claro para caminhar mais longe. In MELO RICO, 
Elizabeth et al.. Avaliação de políticas sociais: uma questão em debate. São Paulo: Cortez, 1998, pág. 
113. 
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indireto. Aliás, segundo o entendimento de Silveira Fagundes (2006): o que tem sofrido 

restrição não é a ausência do Estado no desenvolvimento da política social, ou a presença de 

mecanismos descentralizadores e participativos, mas a sua intransferível função de garantir 

direitos de cidadania social.34 

 

a. Atores sociais e práticas participativas no auxílio dos moradores das ruas: 

 

Para que possamos falar em proteção das necessidades dos moradores em situação de 

rua dois órgãos públicos representantes do Estado, que atuam em parceria com o terceiro 

setor, compondo o que temos chamado de sociedade civil, merecem, inicialmente, ser 

pontuados: - (a) o Ministério Público Estadual, atuando através de sua Promotoria de 

Inclusão Social e (b) a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, atuando através de seu 

setor de Habitação. Isoladas, estas instituições ficariam tolhidas no sentido de formalizarem 

suas ações, o que vem ensejando um aumento, nos dias de hoje, do número de atividades 

conjuntas realizadas com ONGs, Igreja e as próprias Associações dos moradores das ruas. 

 

A Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de 

São Paulo35 (SMADS) também vem desenvolvendo trabalhos sociais junto à população em 

situação de vulnerabilidade social. Possui foco preventivo de fortalecimento da convivência 

familiar e comunitária para evitar que o indivíduo por algum motivo procure a rua como 

solução de seus problemas. Há, ainda, dentro de suas diretrizes de atuação os projetos 

corretivos, no sentido de se realizar um trabalho de reintegração do morador das ruas à 

família. Todos os trabalhos da Secretaria têm sido desenvolvidos em parceria com Ong’s, o 

que vem reforçando o papel da sociedade civil na luta de contenção da exclusão e pelo fim da 

miséria. Aliás, outra instância da democracia participativa e de controle social de políticas 

públicas ligadas aos moradores das ruas no Município de São Paulo tem ocorrido através do 

Fórum de Assistência Social36 (FAS/SP), constituído por membros da sociedade civil, 

usuários da SMADS, trabalhadores e diversas outras organizações sociais. 

 

                                                 
34 SILVEIRA FAGUNDES, Helenara. O voluntariado, a solidariedade e as políticas sociais. Revista 
Textos e Contextos, nº 06, ano V, dezembro de 2006, pág. 14. 
35Acessado em 09/03/12. Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico 
[http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/]. 
36 Acessado em 01/03/12. Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico [www.fas-
sp.org/]. Ainda: quaisquer informações e envio de documentos sobre a área de assistência social 
podem ser solicitados pelo e-mail: [forum.assistencia.social.sp@gmail.com].   
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Especificamente, ainda no Município de São Paulo, se merece destacar o Serviço 

Franciscano de Solidariedade37 (SEFRAS) que firmou recentemente, em setembro do ano de 

2.011, parceria com a Defensoria Pública Federal, no sentido de oferecer atendimento 

jurídico especializado para a população em situação de rua da cidade. Parceria que tem por 

objetivo a aproximação do povo das ruas com a Justiça38, no sentido de orientar, encaminhar 

e acompanhar esta população, por exemplo, no acesso aos benefícios obtidos por meio da 

Previdência Social ou a regularização de documentos pessoais de que já não mais dispõem. 

Outro grupo de renome, formado por membros da sociedade civil em São Paulo, e que 

empreende, fundamentalmente, o resgate da auto-estima dos moradores em situação de rua, 

objetivando sua reintegração social, denomina-se Anjos da Noite39, que, efetivamente, vem 

realizando trabalhos desde o ano de 1.989, no sentido de doar alimentos, roupas, agasalhos, 

calçados, cobertores e refeição para os excluídos que perambulam nas noites desta cidade. 

 

Em termos nacionais a Organização de Auxílio Fraterno40 (OAF) pode ser 

considerada a principal entidade civil no assessoramento do Movimento Nacional da 

População de Rua (MNPR). Fundada em 1.955 para dar assistência às pessoas em situação de 

risco, vem participando nos dias de hoje, ativamente, junto ao Fórum de Estudos sobre 

População de Rua, articulando-se com a Pastoral de Rua de São Paulo, comandada pela 

Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com o Movimento dos Catadores do 

Estado e a com a Municipalidade de São Paulo. 

 

Merecem relevo, ademais, as formulações e idéias provenientes dos Comitês 

Gestores de Bairro41, como instrumentos participativos de inclusão democrática, pelo fato de 

                                                 
37 Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico [http://www.sefras.org.br/portal/]. 
Acessado em 09/02/12. 
38 Segundo o coordenador Carlos Weis (2011) do Núcleo Especializado de Cidadania e Direitos 
Humanos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo destacam-se como as maiores reclamações 
dos moradores em situação de rua os maus tratos nos albergues, violência policial e falta de 
tratamentos de saúde, exclusão de abrigos sem que se saiba o porquê, falta de vagas, condições 
precárias de higiene e segurança e separação de membros familiares em albergues diferentes. Para 
maiores detalhes vide [http://agenciabrasil.ebc.com.br/noticia/2011-09-01/defensoria-publica-inicia-
atendimento-juridico moradores-de-rua-em-sao-paulo]. Acesso 01/03/12.  
39 Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico [http://www.anjosdanoite.org.br/].  
40 Maiores informações podem ser obtidas no endereço eletrônico [http://www.oafsp.org.br/]. 
Acessado em 05/01/12. 
41 Para maiores informações sobre a metodologia de funcionamento e resultados sobre o caso dos 
Comitês Gestores de Bairro do Programa Nova Baixada/RJ vide a Revista de Administração de 
Empresas RAE-FGV. Gestão participativa como instrumento de inclusão democrática. Volume 48, nº 
3, julho/setembro 2008, pág. 94/103.  
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se tornarem encarregados de apontar as principais necessidades da região, fiscalizando e 

absorvendo informações úteis para a comunidade, passando a interagir diretamente com a 

população das ruas que se contextualiza com a região e, neste sentido, têm estimulado, num 

processo continuado, a propositura de sugestões para atuação/proteção da população, ladeada 

aos Poderes Públicos. 

 

Enfim, o grande desafio que se sobrepõe a todas estas instituições elencadas seria a 

elaboração de alternativas de vida sustentáveis, as quais pudessem se adequar à realidade dos 

já moradores em situação de rua, principalmente, avaliando os estágios em que estas pessoas 

se encontram e, paulatinamente, retomando seus direcionamentos para uma vida digna, de 

forma gradual e continuada, por meio de projetos que recuperassem, em essência, sua 

atividade produtiva laboral. E aí, esta retomada, necessariamente, deveria combinar 

atividade laboral, repasse de renda, acompanhamento social e oferta de espaços 

educativos.42 

 

3.2.2. A participação da Igreja Católica na Constituinte de 1.987/88 

 

Através da Mensagem nº 343/85 e da Emenda Constitucional nº 26/85 o Presidente 

da República à época, José Sarney, convocava a Assembléia Nacional Constituinte. Dois anos 

mais tarde, em 01/02/87, com os discursos de instalação e posse do evento, o Presidente do 

Supremo Tribunal Federal, José Carlos Moreira Alves, declararia eleito o Deputado Ulisses 

Guimarães, presidente da Constituinte. A CNBB, por meio de seu Presidente, Dom Ivo 

Lorscheiter, em 31 de janeiro de 1.987, véspera da instalação do evento, também se 

manifestou: O momento político em que vivemos é de transição de todas as formas…43 

 

A partir daí, o movimento de ação voluntária, perpetrado através da participação da 

Igreja Católica, na concretização da assistência e efetivação da cidadania do morador das ruas, 

passaria a ser direcionado pela espontaneidade e acentuada perspectiva de solidariedade. 

Aliás, esta visão, presente ainda nas discussões atuais de elaboração das políticas sociais, tem, 

inafortunadamente, incentivado uma acentuada dose de filantropização e benemerência, não 

construída a partir de referências políticas, mas baseadas, exclusivamente, na moral de ajuda 
                                                 
42 MOTTA COSTA, Ana Paula. População em situação de rua: contextualização e caracterização. 
Revista Virtual Textos e Contextos, nº 04, ano IV, dez. 2005, pág. 10. 
43Disponível in[http://www.orecado.org/2009/07/promessa-de-uma-assembleia-nacional constituinte/]. 
Acessado em 13/03/12. 
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ao outro e, consequentemente, vem produzindo direitos não passíveis de serem reclamados 

judicialmente. Silveira Fagundes (2006), aliás, assevera que estas políticas, que reforçam a 

caridade e são baseadas em ações descontínuas e fragmentadas, fomentariam a erosão das 

políticas de proteção, preconizadas na Constituição de 1.988.44 Neste sentido, a orientação 

destas políticas sociais, que passariam a ter caráter eminentemente assistencialista, e não de 

assistência social, deixariam de considerar os direitos verdadeiramente positivados, gerando, 

em decorrência, um caráter focalizador acentuado de atendimento aos pobres. 

 

Logicamente, o voluntariado, através da solidariedade, identificado com o resgate de 

importantes valores morais para os excluídos, há de ter reconhecimento e ser fortalecido, 

porém, políticas sociais, mais especificamente as políticas sociais praticadas pela Igreja, não 

podem mais dar exclusividade a esta vertente de sociedade solidária. Silveira Fagundes 

(2006), novamente, contextualiza:  

 
O apelo ao voluntariado e à solidariedade pode indicar o risco de que a discussão sobre as 
políticas sociais se dilua, e o caráter universalizante dos direitos sociais, garantidos 
constitucionalmente, também se dissipem nesse discurso, segundo o qual todos são 
responsáveis, mas ao mesmo tempo ninguém é responsável.45 

 

A par da fragilidade jurídica, em nosso entender, a dimensão da sociedade civil 

politizada também necessita ser incrementada desta perspectiva de valorização das regras 

morais, como maneira de se construir um verdadeiro espaço público democrático. Portanto, 

combater a perda de direitos (insegurança do mercado de trabalho, remuneração abaixo da 

linha de pobreza, lento crescimento econômico, dificuldade de iniciação ou retorno ao 

mercado de trabalho, etc.) e implantar mínimos de subsistência (necessidades sociais básicas, 

como matéria de direito, combatidas por políticas sociais resultantes de decisões coletivas) 

devem ser os desafios das organizações civis de caráter religioso, ao atuarem em parelho com 

o Estado no planejamento e execução de políticas sociais que almejem a justiça social. Aliás, 

na prática, somente com a reconquista dos direitos sociais, através da atuação do Estado, 

numa relação de interdependência com setores não governamentais fortes, como é o caso da 

Igreja Católica, em mesmas proporções de agir, é que se poderão garantir direitos de 

cidadania social aos moradores das ruas. 

 

                                                 
44 SILVEIRA FAGUNDES, Helenara. O voluntariado, a solidariedade e as políticas sociais. Revista 
Textos e Contextos, nº 06, ano V, dezembro de 2006, pág. 12. 
45 Ibid. pág. 16. 
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a. A Confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Constituinte: 

 

Desde a 23ª Assembléia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, 

ocorrida em Itaici (SP) no período de 10 a 19 de abril de 1.985, já se preparavam as 

formulações de intenções atinentes à vindoura Constituinte de 87. Neste sentido, a Presidência 

da CNBB ouvira à época desde leigos a especialistas, objetivando a restauração democrática 

ausente no período da ditadura militar. O relatório a seguir colacionado foi entendido como 

uma verdadeira Carta de Intenções, cujos objetivos eram almejados pela ala menos radical da 

Igreja, no sentido de priorizar a defesa da cidadania dos excluídos:  

 

A PREPARAÇÃO DA CONSTITUINTE E A NOVA CONSTITUIÇÃO 1. Não compete à 
Igreja apresentar um projeto de Constituição nem um projeto de convocação da 
Constituinte. Deve, no entanto, estimular os leigos a exercer sua missão de cidadania 
política; 2. Permanece o direito e até o dever de a Igreja apresentar um conjunto de 
proposições que garantam a aplicação das "Exigências Cristãs de uma Ordem Política", 
inclusive divulgando-as através dos MCS – meios de comunicação social (cf. Diretrizes 
Gerais da Ação Pastoral da Igreja no Brasil, n.° 68; 3. A participação popular no processo 
político deve ser estimulada, em todos os níveis, pela Igreja, por ser um direito fundamental 
do cidadão; 4. A participação popular será mais consciente e eficaz quando exercida em 
grupos organizados, incluindo-se na missão da Igreja colaborar para a formação dos 
quadros intermediários da sociedade civil e conseqüente fortalecimento da organização 
política da Nação; 5. Esta Assembléia delega à Presidência a decisão quanto à 
oportunidade e ao modo de participação da CNBB no processo de preparação da 
Constituinte e na elaboração da Constituição, com ampla presença da sociedade ao lado 
dos partidos políticos; 6. Cabe à Presidência designar uma comissão de leigos e Bispos que, 
de forma permanente, acompanhe todo o processo político em questão, mantenha o 
episcopado devidamente informado e providencie subsídios que conscientizem e ajudem 
nossas comunidades para preparação da Constituinte e elaboração da Constituição.46 

 

Posteriormente, a CNBB viria a atuar de maneira bastante incisiva durante a 

formação da Assembléia Nacional Constituinte no ano de 8747, todavia, sem que suas 

aspirações e as da comunidade cristã alcançassem a representatividade almejada. A opção 

preferencial pelos pobres (entenda-se, não necessariamente os moradores das ruas) fez com 

que as causas em que a CNBB se envolvesse ficassem maculadas por um intenso aspecto de 

indignação (reforma agrária, estabilidade de emprego, defesa das minorias, etc.) o que, via de 
                                                 
46 Acessado em 05/04/2012 in [http://arquidiocesedecampogrande.org.br/arq/formacao/formacao-
igreja/documentos-da-cnbb/5098-doc-35-cnbb-pronunciamentos-da-cnbb.html].  
47 A Assembléia Nacional Constituinte, que se reuniu em 1º de fevereiro de 1987, era composta por 
559 membros – 487 deputados federais e 72 senadores. Entre os constituintes, todos os deputados 
federais e 49 dos senadores haviam sido eleitos no pleito ocorrido em 1986. Os demais 23 senadores 
eram biônicos: tinham sido eleitos indiretamente nas eleições ocorridas em 1982.  
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regra, também atraiu a atenção de deputados de esquerda, que não necessariamente eram 

católicos, o que, consequentemente, teria dificultado a formalização de uma união. Ademais, 

não houve consenso entre os blocos de parlamentares ligados à Igreja católica e aqueles 

ligados a parlamentares evangélicos na defesa dos excluídos. O grupo protestante no 

Congresso Constituinte fez lobby junto a parlamentares que defendiam assuntos mais ligados 

ao aborto, combate a drogas, pornografia e jogos de azar (os mais divulgados pela mídia à 

época) o que afastou uma concentração ideológica sobre questões que mobilizassem 

diretamente a defesa dos pobres e/ou dos moradores em situação das ruas, levando, desta 

maneira, cada grupo religioso a defender a vitória da causa a que se dedicaram. 

 

A grande novidade que desponta, e objeto de grande pressão da CNBB, diria respeito 

à formulação e topologia do sistema de direitos fundamentais, vez que o novel texto 

constitucional passaria a trazer uma estrutura bastante diferenciada de abordagem do tema, ao 

consagrar, inicialmente, estes mesmos direitos; em seguida os princípios fundamentais e, 

posteriormente, a disciplina da organização estatal, desta forma colocada de maneira bastante 

diferenciada, topologicamente, em comparação com as Constituições nacionais anteriores. 

Além dos direitos universais, a Constituição que emergia direcionava suas intenções aos 

direitos sociais, incentivando grande pressão da Igreja Católica em prol, especificamente, da 

proteção dos sujeitos em situação de maior vulnerabilidade social, almejando mais que uma 

mera proclamação de igualdade formal, mas manifestando-se na tentativa de promoção de 

igualdade material, ao acentuar sua preocupação com o reconhecimento humano no que diz 

respeito às diferenças e dentro de um contexto aberto ao multiculturalismo que influenciava a 

nação brasileira daquela época. 

 

Especificamente, envolvendo comissões e subcomissões temáticas ligadas a 

movimentos ou grupos sociais48 foram propostas 122 emendas49, que tratavam dos direitos 

fundamentais e acerca de instrumentos de democracia participativa, sendo que a CNBB 

                                                 
48SENADO FEDERAL. Anais, Assembléia Nac. Constituinte. Ata de comissões. Acessado em 
27/12/11[http://www.senado.gov.br/publicacoes/anais/constituinte/7%20%20COMISS%C3%83O%20
DE%20ORDEM%20SOCIAL.pdf]. Comissão da Ordem Social - Presidente: Constituinte Edme 
Tavares; Primeiro Vice·Presidente: Constituinte Hélio Costa; Segundo Vice-Presidente: Constituinte 
Adylson Moita; Relator: Constituinte Almir Gabriel. 
49 A CNBB conseguiu que fosse inserida no Regimento Interno da Constituinte (art. 23 e 24) uma 
proposta pela qual ficava assegurada a apresentação de emendas ao Projeto de Constituição quando 
subscritas por um mínimo de 30 mil eleitores, em listas organizadas por pelo menos três entidades 
associativas legalmente constituídas. Destas 122 emendas apresentadas, 38 não tiveram o número 
mínimo de 30 mil assinaturas, conforme Jornal da Tarde, São Paulo, 17/08/87. 
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manifestou-se em quase todas as audiências públicas50 51 da Comissão da Ordem Social. Estas 

manifestações públicas mostraram a intensificação da busca pela informação, respaldadas 

pelo conhecimento dado por especialistas e autoridades em cada assunto, bem como o 

chamamento da diversidade brasileira nos reclames e pressões dos segmentos sociais mais 

necessitados, abrindo-se à participação dos cidadãos e das sociedades organizadas. 

 

As propostas enviadas pela CNBB à Constituinte, basicamente, se compuseram de 

emendas subscritas a partir de quatro propostas referentes à educação, ordem econômica, 

liberdade religiosa e direitos da família.52 A preocupação central da CNBB e de todas as 

entidades sintonizadas com as causas populares passaria necessariamente pela questão da 

reforma agrária e sua imediata concretização. Sua representação ficaria a cargo do então 

Deputado Constituinte Plínio de Arruda Sampaio do Partido dos Trabalhadores e membro da 

chamada esquerda católica.53 Em que pesem as tentativas de seu afastamento, teria atuado 

intensamente como articulador da CNBB, inclusive fazendo parte do bloco suprapartidário de 

articulação da Igreja Católica e como membro na Comissão de Acompanhamento da 

Organização do Estado e Subcomissão de Municípios e Regiões. 

 

Aliás, esta Subcomissão de Municípios e Regiões teria ganhado destaque naquela 

oportunidade em face do crescente aumento da população urbana no Brasil e o consequente 

crescimento sem planejamento mais acurado da organização territorial. Acompanhando estas 

reivindicações o direito à moradia foi intensamente demandado pela Instituição Católica para 

que fosse incluído como direito fundamental o que, desafortunadamente, somente viria a 

ocorrer com a emenda 26/2000. 

                                                 
50 Audiências Públicas são instrumentos de democratização da formulação e gestão de programas, 
planos e projetos públicos. A partir da ampla e adequada divulgação e publicização de seus conteúdos 
e informações, a sociedade civil tem a oportunidade de participar diretamente das decisões. 
51 Verifica-se, consultando os Anais, que, em grande número de emendas ao Projeto de Regimento 
Interno, os próprios constituintes também propuseram a realização das audiências públicas. 
52 A emenda popular para a ordem econômica recebeu apenas um terço dos votos que obteve a 
proposta para educação e um pouco mais da metade do que obteve a proposta para os direitos da 
família. Para a obtenção de maiores detalhes vide em Tradição, Família e Propriedade (TFP) in 
[http://www.pliniocorreadeoliveira.info/Constituicao_0305.htm]. Acessado em 27/12/11. 
53 Havia controvérsias sobre a representação da CNBB na Constituinte. Uma ala mais conservadora da 
Igreja Católica afirmava que não se podia mais aceitar como conselheiros nas Assembléias da CNBB, 
muito menos como representantes dela na Constituinte, pessoas como Plínio da Arruda Sampaio, que 
votava pelo aborto e pelo divórcio; ou Hélio Bicudo que, conhecido por posições opostas aos 
princípios cristãos, ameaçava de público levar o Papa ao Tribunal de Haia. Para maiores detalhes vide 
[http://www.providaanapolis.org.br/mortatan.htm]. Acessado em 28/12/11. 
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Em 30 de abril de 1.987 a CNBB em manifestação na Subcomissão dos Municípios, 

através do vice-presidente de sua Comissão de Justiça e Paz, José Geraldo de Souza Junior, 

atuando como consultor legislativo convidado, manifestou-se sobre a proposta instrumentos 

de participação direta e de iniciativas populares como garantia da cidadania, onde defendeu 

o direito à habitação e condições dignas de sobrevivência dos sem-teto, tendo como base a 

desapropriação de terras urbanas ociosas, com destinação específica habitacional. Numa 

abordagem específica, pessoas envolvidas nestas situações depuseram em audiências públicas 

na defesa dos direitos destes indivíduos, conforme se depreende do trecho a seguir 

colacionado: 

 

Sra. Ana Maria Martins Soares – Outra proposta é garantir a produção das unidades 
habitacionais que venham a contribuir para a reestruturação dos espaços urbanos já 
construídos, priorizando o adensamento na implantação dos conjuntos habitacionais, para 
minimizar os custos da infraestrutura e dos serviços urbanos; separar uma quantidade de 
unidades habitacionais a serem construídas para aluguel, com a finalidade de o poder 
público vir a ser regulador do mercado imobiliário de locação. Gostaríamos que houvesse a 
possibilidade de o poder público construir casas populares a serem alugadas; que o 
problema da habitação seja entendido não apenas como a casa, mas também com toda a 
infraestrutura para uma vida digna – saneamento básico, educação, saúde, transporte e 
lazer; destinação de recursos específicos no Orçamento da União, dos estados e 
municípios para habitação popular, no caso de a União garantir 15% do Orçamento. (...) 
Garantir que o poder público possa desapropriar terras urbanas ociosas com destinação 
específica habitacional, pagas a prazo, com título da dívida pública, no prazo de retorno 
das prestações dos adquirentes; garantir mecanismos de taxação progressiva a terrenos não 
ocupados ou prédios e casas em estado de deterioração, a fim de permitir que o poder 
público possa determinar a destinação social do uso e da ocupação dos imóveis 
urbanos.(...).54 
 

 

A Comissão da Ordem Social (comissão VII como apontamos) enfrentaria temáticas 

variadas e importantes em relação à proteção dos excluídos, corroborando com marcante 

incidência no atual texto constitucional, inclusive, sobre assuntos que, posteriormente, viriam 

a ser (re)aventados através de Emendas Constitucionais, mas baseadas em suas proposituras 

iniciais. Suas colocações integram, em nossos dias, os direitos sociais (Título II – Capítulo II) 

e os capítulos I, II, VI e VIII do Título VIII – da ordem social, além de dispositivos dispersos 

por toda a Constituição. 

                                                 
54AUDIÊNCIAS PÚBLICAS na Assembléia Nacional Constituinte: A sociedade na Tribuna. 
Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Centro de documentação e informação. 2009. 
Acesso27/12/09[http://bd.camara.gov.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/1882/audiencias_constituinte_
parte1.pdf?sequence=6]. 
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Destaque-se que esta Comissão foi subdividida, basicamente, em outras três 

subcomissões: (a) Subcomissão dos Direitos dos Trabalhadores e Servidores Públicos: - 

(baixa representação da CNBB). Foi quem formalizou, inicialmente, os direitos sociais na 

Constituição e dentre os itens que não lograram sucesso nestas fases iniciais (dentro do 

processo constituinte) estariam a estabilidade de emprego, jornada de quarenta horas 

semanais e redução da idade para aposentadoria; (b) Subcomissão de Saúde, Seguridade e 

do Meio Ambiente: (em que houve a mais ativa representação da CNBB). O grande problema 

enfrentado por esta Subcomissão teria sido o excesso de especificidade dos temas, tendo em 

vista que cada um dos três tópicos (Saúde, Seguridade e Meio Ambiente) possuía 

complexidades específicas e tratá-los num mesmo comitê teria dificultado bastante os debates; 

(c) Subcomissão dos Negros, Populações Indígenas, Pessoas Deficientes e Minorias: – 

(houve média representação da CNBB). Foram realizadas nove audiências públicas em seu 

plenário, mais uma na aldeia Gorotire dos índios Kayapós e uma visita à Casa de Detenção da 

Papuda, no Distrito Federal. Negros, indígenas e portadores de deficiências (físicas e 

sensoriais) ocuparam a maior parte dos trabalhos da Subcomissão, mas, também foram 

ouvidos representantes de diversas outras minorias ou grupos discriminados. Foi considerada 

a Subcomissão que permitiu a maior expressão de movimentos e grupos que sofriam algum 

tipo de marginalização ou discriminação. 

 

3.2.3. O surgimento dos movimentos na defesa dos direitos sociais 

 

Ao abordarmos o tema dos movimentos sociais em um país marcado pela 

desigualdade, pobreza e exclusão como o Brasil, que de certa forma ainda tem por cultura a 

prática do favor, configurada pela idéia de assistencialismo, não ultrapassando à consciência 

dos direitos de assistência social, utopicamente reconhecidos pela Constituição Federal, 

impossível deixarmos de salientar o empenho dos diversos setores democráticos da sociedade 

civil, como vimos manifestamente insurgentes desde as lutas contra a ditadura militar de 

1.964 e, posteriormente, pela conquista de uma Constituição Federal legítima, baseados em 

ideais de políticas públicas sociais universalizantes. 

 

Historicamente, no país, a forte centralização do Estado Nacional, desde o ano de 

1.930 (Era Vargas), intervindo na economia e nas relações sociais de forma marcante, 

baseado num modelo nacional desenvolvimentista com ação estatal reguladora e forte 

intervenção direta na economia teria propiciado, à época, um acentuado processo de 
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burocratização da Administração, apoiado no autoritarismo e paternalismo. Ao mesmo 

tempo em que se acentuavam os fenômenos da urbanização, com características de um 

crescimento desordenado das cidades e da industrialização em pólos centrais das cidades 

sobrevém o surgimento de uma imensa maioria de trabalhadores informais (urbanos e rurais) 

resguardados através das organizações sindicais (fortemente controladas pelo Estado, que 

considerava a sociedade civil incapaz de se organizar), despontando a base das políticas de 

proteção social corporativas. 

 

A partir daí, ainda que presentes os traços autoritários e conservadores, começaram 

os setores populares a se articular em torno das lutas pelo acesso aos serviços públicos e 

disputa pelos sentidos da cidadania, questionando-se a restrita concepção de participação na 

sociedade brasileira. Neste sentido, Chauí (1994) ponderaria: a sociedade era verticalizada e 

hierarquizada na qual as relações sociais eram sempre realizadas ou sob a forma de 

cumplicidade ou sob a forma de mando e da obediência entre um superior e um inferior.55  

 

No Brasil, com o final do Estado Novo em 1.94556, surgem novas organizações 

protetivas com destaque para a defesa dos direitos das diferenças, por exemplo, direitos dos 

negros e das mulheres e, especificamente, entre os anos 50 e 60, os movimentos que se 

direcionariam na defesa dos camponeses e rurais, passando a surgir as chamadas Ligas 

Camponesas, que priorizavam a defesa contra a violência no campo. 

 

Nos anos 1.960, já na Europa e nos Estados Unidos, ressurgiriam novas formas de 

mobilização, reconhecidas como retorno do movimento operário por reformas de base, o que 

viria a mostrar, posteriormente, bastante peculiaridade, vez que não mais trabalhariam com a 

simples idéia de classes sociais, mas, sobretudo, em valores muito mais amplos como etnia 

(movimento pelos direitos civis); gênero (feminismo) e estilo de vida (pacifismo e 

ambientalismo). Este debate público, que também se extrapolaria para o Brasil, visava a 

integração do poder do Estado à esfera do poder popular (onde aglutinarem-se atores que já 

                                                 
55 CHAUI, Marilena. Raízes teológicas do populismo no Brasil: teocracia dos dominantes, 
messianismo dos dominados in DAGNINO, Evelina. Os anos 90: políticas e sociedade no Brasil. São 
Paulo: Brasiliense, 1994, pág. 27.  
56 Nos quinze anos de ditadura Vargas (1930/45) o Estado Brasileiro passa de uma estrutura de Estado 
federal-oligárquico para um modelo nacional-centralizado. Nota do Autor. 
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estavam presentes no cenário público), a descentralização política e a participação na tomada 

de decisões.57 

 

Resistência esta que viria a provocar o surgimento de novas formas de organização58, 

principalmente alocadas em meio às corporações profissionais da sociedade brasileira, 

gerando a politização de novos espaços de organização social através de verdadeiros 

movimentos sociais, que colocaram em pauta a exigência de direitos civis, sociais e políticos, 

inclusive o direito de participar da definição das políticas que viessem a garantir tais direitos. 

Ademais, como ocorre nas tantas espécies de membros da sociedade civil, os movimentos 

sociais não mais se organizariam para o combate ao Estado, pelo contrário, passariam à 

condição de agentes de pressão social, voltados a persuadir a sociedade como um todo a 

mudar suas orientações valorativas. 

 

Hodiernamente, a partir da participação popular perante a Assembléia Constituinte, 

fazendo surgir uma nova sociedade civil democrática59, composta por movimentos populares 

articulados e associações profissionais, tem-se buscado, aos excluídos, a sistematização de 

suas reivindicações populares por meio de deliberações e sob a forma de políticas públicas 

relacionadas à assistência social, especialmente articuladas através dos chamados Conselhos 

Setoriais. Esta natureza participativa, que marcará presença em todas as esferas, redefinirá 

políticas marcadas tradicionalmente pelo clientelismo, submetendo-as ao controle exercido 

pelos próprios movimentos sociais e demais entidades populares constituídas. 

 

3.2.3.1. Habermas e a idéia de movimentos sociais 

 

O objetivo de se abordar o tema dos moradores em situação de rua sob o olhar da  

                                                 
57 É criada a Central Geral de Trabalhadores (CGT) em 1962, atual Central Geral dos Trabalhadores 
do Brasil (CGTB) com o objetivo de articular a ação dos sindicatos. 
58 A emergência dos chamados novos movimentos sociais, que se caracterizou pela conquista do 
direito a ter direitos, de que já falamos, culminou com o insculpido no art. 1º da CF/88: Todo poder 
emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos (indiretamente - grifamos) ou 
diretamente, nos termos desta Constituição (prevendo-se a participação direta dos cidadãos através 
dos institutos da democracia (seja ela direta ou semi-direta)). Ao longo da década dos 90 torna-se cada 
vez mais claro o objetivo de os movimentos sociais participarem da redefinição dos direitos e da 
gestão da sociedade. Assim, por exemplo, a luta pela elaboração da LOAS no interesse dos excluídos. 
59 A fundação do Partido dos Trabalhadores (PT) em 1980 e da Central Única dos Trabalhadores 
(CUT) em 1983 são frutos da nova mobilização social deste período. Acrescente-se, ainda, em 1984 o 
Movimento pelas Diretas Já e a participação popular no Processo Constituinte em 1986. 
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teoria de Habermas60 justifica-se pela descomplexidade de seu pensamento em termos de 

formação dos movimentos sociais, particularmente, fazendo-se colocar a ele próprio sob a 

visão daqueles que lutam pela efetivação de seus direitos (mais ou menos como a idéia de 

sociologia reflexiva de Alberto Melucci). 

 

Neste sentido, Habermas aborda a modernidade participativa por meio de sua teoria 

da ação comunicativa61, subdividindo-a em uma teoria sistemática (como parte de uma teoria 

da evolução de formações societárias) e em uma teoria normativa, pois passa a analisar, 

criticar e julgar as aquisições da modernidade histórica através de um processo 

burocraticamente organizado e dentro desta idéia, os movimentos sociais contemporâneos 

teriam surgido de potenciais explosivos62 advindos da modernidade cultural. Segundo Alonso 

(2009) estes novos movimentos sociais não mais seriam motivados por questões 

(re)distributivas, mas empenhados numa luta simbólica em torno de definições de qualidade 

de vida, equidade, realização pessoal, participação, direitos humanos e defenderiam formas 

autogestionárias, novos modelos participatórios e a criação de contrainstituições, protegidas 

da influência dos partidos de massa, da indústria cultural e da mídia, nas quais a 

comunicação livre fosse possível 63 - grifamos. 

 

Transportando parte das duas subteorias aos movimentos sociais contemporâneos 

Habermas formula em relação à sistematicidade, que os movimentos seriam elementos mais 

dinâmicos no processo de formação da identidade social e pelo viés da normatividade, que os 

movimentos passariam a ser enxergados como projetos mais democráticos, que têm potencial 

para iniciar outros processos pelos quais a esfera pública possa ser revivida.64 Aliás, por 

                                                 
60 Jürgen Habermas (1929-) filósofo e sociólogo. Destacamos, apenas, para rememorar a associação de 
seu nome à Teoria Crítica da Escola de Frankfurt, cujos principais representantes foram Adorno 
(1903-1969), Marcuse (1898-1979), Hoerkheimer (1895-1973) e Benjamin (1892-1940). Além disso, 
para pontuarmos que seus estudos aprofundaram-se na racionalidade instrumental: organização de 
meios adequados para se atingir determinados fins ou pela escolha entre alternativas estratégicas com 
vistas à consecução de objetivos. 
61Disponível in [http://www.4shared.com/office/LAD6ZSTi/Teoria_da_ao_comunicativa_de_H.html]. 
Acessado em 19/03/12. 
62 Termo utilizado em diversas oportunidades por FREITAG, Bárbara. Habermas e a teoria da 
modernidade. In [http://www.cadernocrh.ufba.br/viewarticle.php?id=326]. Acessado em 22/03/12. 
63 ALONSO, Ângela. As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. Revista de Cultura e 
Política, nº 76, São Paulo, 2009. Acessado em 22/03/2012 in SCIELO: 
[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-64452009000100003&script=sci_arttext]. 
64 PAGOTO, Claudete. Movimentos e práticas sociais no jogo das transformações político-
econômicas. Revista Espaço Acadêmico, nº 57, fevereiro de 2006. Acessado em 21/03/12 in 
[http://www.espacoacademico.com.br/057/57pagotto.htm]. 
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meio de outra conceituação apresentada por ele mesmo a que chama por mundo da vida 

poder-se-ia concluir que uma composição formada pelos elementos dos movimentos sociais 

tenderia a ser sempre mais eficaz, se composta pelos próprios membros da categoria 

defendida. Assim, também, Belmiro dos Santos65 (2009) assevera: eles (os movimentos 

sociais) criam possibilidades de novas relações  sociais e de novas formas de produção, ao 

gerarem processos novos quando da busca de soluções alternativas aos problemas comuns e 

enfrentados por seus participantes – grifamos. 

 

Para Habermas este mundo da vida conteria três componentes estruturais: (1) cultura, 

(2) sociedade e (3) personalidade. Isto porque, no momento em que os atores protagonistas 

dos movimentos sociais se agrupam e concordam sobre suas condições e necessidades 

partilham a tradição cultural (1), movidos através de processos comunicativos de transmissão 

desta cultura. Ato contínuo, na medida em que coordenam suas ações por intermédio de 

normas intersubjetivamente reconhecidas passam a formar um grupo solidário (2), gerando 

integração social. Por fim, estes indivíduos que participam da vida de um grupo com tradições 

culturais específicas, passam a internalizar orientações valorativas próprias daquele segmento, 

adquirindo, consequentemente, competência para desenvolverem identidades individuais e 

sociais (3), num claro processo maior chamado de personalização ou identificação. 

 

Destaque-se que Habermas apresentaria, ainda, uma diferenciação entre seu mundo 

da vida e o sistema. O sistema seria composto por dois subsistemas: Estado e mercado, cujos 

mecanismos de coordenação da ação seriam respectivamente poder e dinheiro, 

caracterizando, portanto, uma ação baseada na racionalidade instrumental estratégica de agir. 

O agir comunicativo, com espaço e oportunidade para a discussão das diferenças, distinguir-

se-ia, acentuadamente, deste caráter estratégico, conforme pontua: 

 

o agir comunicativo distingue-se, pois, do estratégico, uma vez que a coordenação bem 
sucedida da ação não está apoiada na racionalidade teleológica dos planos individuais de 
ação, mas na força racionalmente motivadora dos atos de entendimento, portanto, numa 
racionalidade que se manifeste nas condições requeridas para um acordo obtido 
comunicativamente.66 

                                                 
65 BELMIRO DOS SANTOS, Vanessa. Habermas e o movimento pelos direitos das mulheres. 
Universidade Católica de Pernambuco. 2009. Monografia de especialização em Direitos Humanos. 
Artigo, posteriormente, veiculado pela Asseplan – Assessoria e Planejamento na efetivação de direitos 
humanos in [http://www.asseplan.com.br/index.html]. Acesso 22/03/12. 
66 HABERMAS, Jürgen. Para a reconstrução do materialismo histórico. São Paulo: Brasiliense, 1990, 
pág.72. 
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Portanto, agregados cultura, sociedade e personalidade num processo de 

reconhecimento e dentro de um contexto histórico específico, cujo núcleo definidor de 

prioridades não se encontre mais na economia, os movimentos sociais como instituições de 

caráter não-econômico e, moderadamente, não-estatal (pois como dissemos todas as espécies 

que compõem a sociedade civil necessitam ter relação com o Estado) caracterizar-se-iam por 

ancorar as estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes sociais do mundo 

da vida67, atuando de maneira desvinculada de qualquer demanda por bens ou cargos políticos 

e voltados à afirmação de identidades, preservação da autonomia e defesa das formas de vida, 

afastando-se da ameaça de uma racionalização sistêmica, levada a cabo pelo Estado e pelo 

mercado. Para Alonso (2009), aliás, os movimentos sociais seriam os insurgentes contra a 

colonização do mundo da vida, contra os papéis institucionalizados de consumidor da 

sociedade de mercado, de cliente dos serviços públicos do Welfare State, fazendo a crítica 

das instituições políticas.68 

 

Desta forma, os movimentos sociais como interlocutores da interação mediatizada 

simbolicamente constituem uma forma reivindicatória de suas idéias e ganham força por 

estarem, de certa forma, fora do sistema do agir racional69, onde a razão técnica seria 

preponderante.70 Através da linguagem dos movimentos adquirir-se-á personalidade capaz de 

estabelecer um corpo próprio e autônomo, cujo esquema se molda ao agir comunicativo e 

instrumental, ganhando novas técnicas que os institucionalizam. 

 

Desafortunadamente, este caráter de informalidade da participação que ressaltamos 

ao início deste tópico induziria severos questionamentos por parte dos expertos acerca da 

concepção simplista de democracia deliberativa habermasiana, isto porque uma mera 

combinação de princípios liberais e republicanos não seria capaz de levar a um projeto de 

reformulação mais aprofundado da democracia representativa tradicional. 

                                                 
67 HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade. Rio Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2011, volume II, pág. 99. 
68 ALONSO, Ângela. As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. Revista de Cultura e 
Política, nº 76, São Paulo, 2009. Acessado em 22/03/2012 in SCIELO: 
[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-64452009000100003&script=sci_arttext]. 
69 Para Habermas a idéia formulada sobre o agir racional com respeito aos fins compreenderia duas 
formas de racionalização incidentes no mundo moderno: uma decorrente das mudanças procedidas de 
baixo pra cima na esfera da produção e circulação de mercadorias, a outra, corresponderia às 
modificações ocorridas de cima para baixo, as quais legitimam a dominação, mediante a ideologia 
justificada pela técnica da ciência moderna. 
70 SOARES DA COSTA, César Augusto. Premissas sobre o agir comunicativo de Habermas in 
[www.eumed.net/rev/cccss/09/casc.htm]. 2010. Acessado em 23/03/12. 
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3.2.3.2. Os movimentos que lutam pela efetivação de direitos do povo da rua 

 

Como marco teórico no estudo da participação civil pontuamos a diferenciação entre 

a espécie a que chamamos terceiro setor e a sociedade civil, gênero representativo do todo – 

esfera pública (formalizando organizações não governamentais, fundações empresariais, 

entidades de caráter filantrópico, associações de moradores, etc.). Neste sentido, entendemos 

que a sociedade civil levaria dentro de si as demais espécies, inclusive o próprio terceiro setor, 

representado por terceiros intervenientes que buscassem dar eficácia/efetividade aos direitos 

sociais, funcionando como canais de atuação enquadrados ao orçamento público, mas que 

almejassem, por fim, políticas públicas promotoras de justiça social e ampliação democrática. 

 

A partir deste olhar, entendemos os movimentos sociais como outra espécie atuante 

da sociedade civil, diferenciada, apenas, em termos de articulação de seus espaços 

participativos, haja vista que nesta hipótese seus atores adviriam da própria arquitetura dos 

associados, do próprio grupo formalizador e que luta por seus próprios direitos. Destacamos 

em breve análise que os movimentos sociais, especificamente ligados ao povo da rua, indicam 

um acentuado enfoque teórico oriundo de idéias marxistas na defesa de seus ideais, tendo em 

vista que suas reivindicações, sejam elas ligadas ao espaço urbano, sejam elas ligadas às áreas 

rurais, sempre expressam repúdio às contradições econômicas e sociais neoliberais presentes 

na sociedade brasileira. 

 

Em termos práticos, no caso dos moradores em situação de rua merecem destaque o 

Movimento Nacional da População de Rua (MNPR)71, com atuação em nível federal e muito 

bem articulado com setores da sociedade civil e do Estado72 e o Movimento do Estado de São  

                                                 
71 Entre os anos de 1980/90 já se percebiam antecedentes desta organização de maneira rarefeita em 
São Paulo, Porto Alegre e Belo Horizonte. Parcerias futuras se traduziriam em Encontros; Fóruns de 
Discussões e de Debates; manifestações em Dias de Luta das pessoas em situação de rua; nos 
Conselhos de Assistência Social e de Monitoramento, e no período mais recente, no Conselho 
Nacional de Assistência Social (CNAS). Para maiores informações vide [www.falarua.org]. Acessado 
em 20/03/12. Para acessar o MNPR de São Paulo [http://www.rederua.org/]. Acessado em 23/03/12. 
72 Dentre os espaços políticos ocupados por membros do MNPR podemos destacar: Conselho 
Nacional de Assistência Social; Comitê Técnico de Saúde; Comitê Intersetorial de Acompanhamento e 
Monitoramento da Política Nacional da População de Rua; Projeto de Capacitação e Fortalecimento 
da População em Situação de Rua em parceria MDS/Unesco/Instituto Polis; Plenárias FalaRua em 
várias cidades brasileiras; Fórum de Assistência Social em São Paulo; Fórum Permanente e Conselho 
de Monitoramento das Políticas Públicas em São Paulo. 
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Paulo da População de Rua (MEPSRSP)73, surgido em 2.005 durante o 1º Seminário de 

População de Rua ocorrido na Câmara Municipal de São Paulo. Ambos os movimentos 

podem se gabar pelo sucesso na aprovação de leis esparsas em defesa de seus membros, 

porém, desafortunadamente, na prática, continuam vivenciando de perto problemas quanto à 

discriminação e violência, inclusive através de medidas higienistas praticadas pelos 

representantes do Estado.74 Mais bem aparelhado juridicamente, aliás, o Regimento Interno 

do MNPR em São Paulo75 dispõe de maneira bastante técnica sobre sua organização, tendo 

como princípios fundamentais ação direta, apartidarismo, apoio mútuo interno, 

solidariedade com as causas sociais, não violência, honestidade e transparência, 

compromisso pessoal, igualdade, justiça e o controle social. 

 

Em relação às iniciativas de trabalho e geração de renda promovidas pela própria 

população de rua, em alguns casos com o apoio de entidades públicas e privadas, o MNPR 

tem se destacado pela elaboração do programa denominado grupos produtivos; composto de 

(1) oficinas concentradas na elaboração de diferentes formas de artesanato (bijuterias, 

luminárias, bolsas, espelhos, mosaico, etc.) e (2) cooperativas de catação (separação e venda 

de materiais recicláveis), cuja venda tem funcionado como uma das possibilidades de resposta 

às necessidades de sobrevivência da população em situação de rua.  Além das cooperativas de 

catadores, existem também iniciativas chamadas núcleos de inserção produtiva, que 

capacitam e encaminham os indivíduos para o trabalho nas cooperativas. De qualquer forma a 

intenção tem sido sempre a recolocação no mercado formal de trabalho, voltando esforços 

para a profissionalização e/ou encaminhamento para instituições que forneçam a estes 

                                                 
73 Desde 03/01/2011constituída sob a forma de uma organização não governamental e liderada por 
Robson Mendonça (ex-morador de rua) tem seu escritório atuante na região central da cidade de São 
Paulo na Rua José Bonifácio, nº 389, Sé, São Paulo, SP, CEP 01003-001. Para maiores informações 
vide o endereço eletrônico [http://jeffersonritchelly.wordpress.com/2011/06/15/movimento-estadual-
da-populacao-em-situacao-de-rua-de-sao-paulo/] Acessado em 20/03/12. 
74Em 15 de fevereiro de 2012, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, moradores em 
situação de rua foram encaminhados ao CEPOL (Centro de Especialidades Policiais) em clara 
atividade higienista, segundo caracteriza o Movimento Nacional de Direitos Humanos - intenção de 
“limpar” as ruas da cidade com “a retirada dos mendigos (flanelinhas, malabaristas e moradores de 
rua em geral). Desafortunadamente, a ação foi coordenada pela Procuradoria da Cidadania do 
Estado. Maiores detalhes podem ser obtidos em [http://www.mndh.org.br]. Acesso em 21/03/12. 
75 In [http://www.falarua.org/index.php?option=com_content&view=article&id=72&Itemid=90]. 
Acesso em 22/03/12. 
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membros emprego regular em empresas privadas que aceitem abrir vagas para a população 

em situação de rua.76 

 

Conforme vimos anteriormente, um grande problema na orientação de políticas 

públicas para a defesa do povo da rua diz respeito às metodologias de pesquisa e coleta de 

dados sobre os membros da população. Afortunadamente, grande amparo na construção da 

prática social e da identidade destes indivíduos, advindo do Movimento Nacional, vem 

ocorrendo mediante estudos desenvolvidos desde 2.010 pelo Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para População em Situação de 

Rua (CIAMPRua), que formalizado num relatório preliminar durante o Seminário 

Internacional de Metodologias para Pesquisa sobre a População em Situação de Rua77 

(2011), com apoio da Secretaria de Direitos Humanos (Presidência da República) e da 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) vem auxiliando 

levantamentos fidedignos de fatores presentes nas condições de vida deste segmento da 

sociedade. Merece destaque ao lado dos estudos ora apontados ao MNPR sua biblioteca por 

contar com mais de quinhentas obras, teses, dissertações, iniciações científicas e trabalhos de 

conclusão de curso78, que abordam, especificamente, o tema dos moradores em situação de 

rua. 

 

3.2.4. A participação civil como instrumento de inclusão: contrapontos em 

Habermas e Melucci 

 

Em termos de participação civil, como complemento do processo democrático, já 

nos manifestamos em várias oportunidades neste trabalho. Desde a visão habermasiana, que 

liga a idéia de sociedade civil ao fluxo de poder regulado pelo Estado de Direito e, 

consequentemente, capacita um certo grau de mobilização de convicções (ao que ele chama 

                                                 
76 O Projeto de Capacitação e Fortalecimento Institucional da População em Situação de Rua, 
desenvolvido a partir de 2010, tem como objetivo, além de contribuir para o fortalecimento da 
organização da população em situação de rua, promover a formação de lideranças. Tal projeto foi 
resultado de um acordo firmado entre a representação da UNESCO no Brasil e o Polis - Instituto de 
Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Públicas, por meio de licitação nº. 0974/2008 - Projeto 
914BRA3026 – MDS - Contrato de Serviços SA - 4580/2009.    
77 In [http://falarua.org/textos/pdfs/relatoriopreliminarseminariointernacionalmetpesqpoprua20jul.pdf]. 
Acessado em 21/03/12. 
78 In [http://falarua.org/images/files/Bibliografiajaneiro2010Portal%20do%20MNPR.PDF]. Acesso em 
25/01/12. 
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de comunicação entre estranhos79) que, futuramente, tenderão a se estabilizar num peculiar 

caráter auto-referencial da prática comunicacional da sociedade80, até Alonso81 (2009) que 

enxergaria nos movimentos sociais uma insurgência contra a forma de colonização das 

sociedades de mercado, onde tendemos a ser todos meros consumidores, situação advinda do 

neoliberalismo mundial. Partimos a partir de agora para a análise de uma visão donde, 

primordialmente, as dimensões subjetivas, afetivas e culturais passem a ser tomadas como 

indissociáveis dos contextos políticos e sócio-históricos, distinguindo-se de antigas 

conceituações restritivas para os movimentos, apenas focados em controle do poder e 

organização do trabalho. Contrapontos a estas posturas podem ser muito bem representados, 

novamente, por Jürgen Habermas e complementados por Alberto Melucci. 

 

Portanto, adentraremos ao campo daquilo que o sociólogo italiano Melucci (2004), 

numa visão que ele próprio intitula pós-modernista, passaria a chamar de novos movimentos 

sociais descentrados82, assim chamados porque, como veremos, escapam à regra ordinária, 

caracterizados como formas de ação coletiva nas quais as dimensões da solidariedade, do 

conflito e da ruptura com a lógica do sistema social se inter-relacionam. Assim pontua: 

graças à solidariedade que nos liga aos outros, podemos nos afirmar como sujeitos de nossa 

ação e suportar a ruptura que o conflito insere nas relações sociais.83  

 

Neste sentido, passaríamos a enxergar a participação como instrumento de inclusão 

de uma minoria que deseja complementar os espaços políticos alternativos de oposição 

popular de uma forma diferenciada, ou seja, analisando-o sob o ponto de vista do próprio 

indivíduo. Assim formalizado, em muito se difere da sociedade civil como uma decorrência 

puramente democrática que colocaria o indivíduo em meio ao processo de união de esforços, 

                                                 
79 HABERMAS, J. Direito e democracia. Vol. II. Trad. Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Ed. 
Tempo Brasileiro, 2011, pág. 99. 
80 Ibid. pág. 103. 
81 ALONSO, Ângela. As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. Revista de Cultura e 
Política, nº 76, São Paulo, 2009. Acessado em 02/05/2012 in SCIELO: 
[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-64452009000100003&script=sci_arttext]. 
82 Segundo Melucci os movimentos nas sociedades complexas seriam redes submersas de grupos, de 
pontos de encontro, de circuitos de solidariedade que diferem profundamente da imagem do ator 
coletivo politicamente organizado. Trata-se de uma transformação profunda do modelo organizativo 
que se apresenta como uma estrutura qualificante e específica das formas emergentes do conflito 
em sociedades de alta complexidade in MELUCCI, Alberto. A invenção do presente. Petrópolis: 
Vozes, 2001, pág. 97. 
83 MELUCCI, Alberto. O jogo do eu: A mudança de si em uma sociedade global. São Leopoldo. 
Coleção Focus - Unisinos, 2004, pág. 49. 
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vez que passaria a acentuar a faceta da dimensão reflexiva, aquela em que o próprio indivíduo 

buscaria seu pertencimento a um grupo com o qual tenha identidade. 

 

Em termos referenciais, buscaremos aproximar as idéias de Jürgen Habermas à 

democracia e as de Alberto Melucci à cidadania, de modo que no estudo daquele, embora 

também se vislumbrem vantagens em termos de ganhos realistas advindos da comunicação 

mútua dentro dos processos de negociação, também visualizamos uma intrínseca afinidade 

dos movimentos sociais com a racionalidade advinda de uma nova forma democrática, onde 

os conjuntos de indivíduos interagiriam em função das expectativas racionais de sucesso, ao 

terem o processo de democratização como direcionador do desempenho dos movimentos. 

Nestes casos, o processo democrático que adviria seria cíclico: a própria redefinição da 

democracia emerge da luta dos movimentos e os movimentos decorrem do processo 

democrático, o que afastaria, por fim, a idéia de uma mobilização definida pela luta contra um 

adversário, para a apropriação e o controle de recursos valorizados por ambos. Dentro desta 

abordagem os movimentos passariam a ser meramente reivindicatórios e não opositores, no 

sentido de complementarem as necessidades do cidadão.  

 

Em sentido contrário, conforme Melucci nos aponta ao abordar o que entende por 

antigos movimentos: se o conflito e a ruptura das regras ocorrem no interior de um sistema 

organizativo, caracterizado por papéis e funções, parece-me oportuno falar de um movimento 

reivindicativo.84 Os movimentos tradicionais, portanto, reivindicavam distribuição dos 

recursos, lutavam por um funcionamento mais eficiente do aparato do Estado, mas não se 

confrontavam com o poder do governo em termos de mudanças efetivas que impusessem, por 

exemplo, regras e formas de divisão do trabalho.  

 

A influência dos movimentos sociais como medida da capacidade de fazer aflorar os 

conflitos públicos e coletivos, em termos de inclusão social, seria mais salutar quando 

abordada sob a visão do exercício da cidadania (entendemos como a ótica de Melucci), tendo 

em vista que nestas hipóteses a possibilidade de produção da emancipação, preceito 

desencadeador para a superação dos indivíduos, capaz de mudar sua condição e atuar como 

verdadeira forma de inclusão social, se colocaria de maneira mais presente. Julgamos assim 

                                                 
84 Ibid. pág. 41. 
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porque, apesar de ambos85 serem teóricos que definem os modernos movimentos sociais, tanto 

Habermas como Melucci, possuem visões diferenciadas quanto ao término do processo 

participativo. Justificamos, pois, nossa postura comungada a de Melucci uma vez que a 

entendemos mais efetiva em termos de um pretenso fechamento de inclusão da identidade 

coletiva.  

 

A visão de Habermas em termos de movimentos sociais, ou qualquer forma de 

participação civil, ainda nos parece um pouco mais distante e restrita 86 em termos de alcance 

dos objetivos práticos finalísticos aos indivíduos que a de Melucci. Isto porque, o movimento 

civil habermasiano limitar-se-ia a manifestar um conflito, não tendo a obrigação de levar suas 

intenções para além dos limites do sistema de relações sociais a que se destina e assim não 

transporia por completo a última fase de implementação dos desafios sociais, colocando 

apenas em questão a legitimidade do poder possível de estabelecer novas relações no 

diálogo. 

 

Todavia, seguindo o pensamento de Melucci estaríamos mais próximos daquilo a que 

ele denomina cidadania inclusiva efetiva, em função do surgimento de uma relação que 

ultrapassaria meras expectativas funcionais do movimento. Conforme seu entendimento, 

portanto, a questão giraria em torno de uma justiça distributiva, em termos de recompensas 

proporcionadas pela sociedade, ou seja, condizente com o que a sociedade daquele tempo 

poderia oferecer de real. Tal ação seria resultante de objetivos, recursos e limites, isto é, uma 

orientação finalizada que se constrói por meio de relações sociais no interior de um campo 

de oportunidades e vínculos.87 

                                                 
85 Segundo ALONSO, Ângela.  As teorias dos movimentos sociais: um balanço do debate. Lua Nova: 
Revista de Cultura e Política, nº 76, São Paulo, 2009. Acessado em 02/05/2012 in SCIELO 
[http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S010264452009000100003&script=sci_artte]: Tanto Habermas 
como Melucci são críticos da ortodoxia marxista, mas mantêm o enquadramento macro-histórico e a 
associação entre mudança social e formas de conflitos. Embora cada qual tenha sua própria teoria da 
modernidade, compartilham mais ou menos o mesmo argumento central. Em nosso entender Melucci 
teria melhor captado a idéia de que ao longo do século XX, uma mudança macroestrutural teria 
alterado a natureza do capitalismo, cujo centro teria deixado de ser a produção industrial e o 
trabalho e que uma nova sociedade se vislumbraria, dando lugar também a novos temas e agentes 
para as mobilizações coletivas que precisam de oportunidades reais. 
86 Em Direito e Democracia, muito mais que em Ação Comunicativa, Habermas se atenta para a 
necessidade de outros mecanismos de agregação social, afastando-se, até certo ponto, do utopismo 
vigente em sua obra mais antiga. Ainda assim suas idéias seriam mais restritas que as de Melucci. 
87 MELUCCI, Alberto. A invenção do presente. Petrópolis: Vozes, 2001, pág. 46. 
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Destacamos, ainda, em termos das formulações diferenciadas de Melucci a peculiar 

idéia de identização, a qual passaria a existir como um grau superior em termos de identidade 

reflexiva. Neste sentido, todo grupo participativo possuiria identidade, mas nem todos 

possuiriam identização. A identidade seria um mero sistema de relações e representações que 

se configuraria como: um sistema de vetores em tensão entre si, à constante procura de um 

equilíbrio entre a identificação que operamos e aquela realizada pelos outros, entre a 

diferença como a afirmamos e como ela é reconhecida pelos outros88 – grifamos. A 

identidade reflexiva de cada indivíduo pode gerar a identidade reflexiva do grupo e 

finalmente poderia ocorrer o fenômeno da identização, única possibilidade de se justificar o 

alcance da solidariedade de maneira concreta - viver a inquietação de regularmente 

renunciar, deixar de lado o que não é possível ou viável, em termos de se perpetrar a inclusão 

de minorias. 

 

Uma última diferenciação, em termos de análise da participação civil, diz respeito à 

postura habermasiana de apegar-se à necessidade da comunicação. Melucci também mostra 

preocupação neste sentido, aprofundando-se, acreditamos, em termos prático-objetivos, ao 

fazer introduzir o conteúdo dado pela informação; - recurso mais importante que a mera 

comunicação dentro das sociedades contemporâneas, pois passa a acentuar bastante a 

dimensão reflexiva da vida social. De acordo com o próprio Melucci: - tradução livre (t.l.) 

 

para que a informação seja reconhecida como recurso crucial e tenha valor seria necessário 
que a esfera simbólica da ação humana se fizesse autônoma a respeito de seus vínculos 
materiais. Não é apenas a existência de comunicação, o que a converte em um recurso, mas 
sim, é o nosso domínio dos códigos que organizam esses signos, as informações e as dá 
sentido.89 
 

 Portanto, aqui, novamente, entendemos intentar Melucci um aperfeiçoamento da 

idéia de comunicação de Habermas, com a qual se identifica, mas que busca aperfeiçoá-la 

segundo idéias mais precisas: a maior parte de nossas atividades cotidianas são afetadas por 

estas transformações na esfera da informação, posto que dependem cada vez mais dela.(t.l.)90 

 

                                                 
88 MELUCCI, Alberto. O jogo do eu: A mudança de si em uma sociedade global. São Leopoldo. 
Coleção Focus - Unisinos, 2004, pág. 49/51. 
89 MELUCCI, Alberto. Vivencia y convivencia – teoría social para una era de la información. Madri: 
Editorial Trotta, 2001, pág. 67. 
90 Ibid. pág. 65/68. 
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CAPITULO IV 
A FRAGILIDADE  DO ESTADO NACIONAL BRASILEIRO NO COMBATE À 
EXCLUSAO  
 

4.1. A constitucionalização dos direitos sociais e seu caráter programático 

 

Em nossos dias, as idéias acerca do neoconstitucionalismo passaram a incentivar as 

tomadas de decisões políticas através de um número acentuado de manifestações do Poder 

Judiciário (o papel do Judiciário ao lado da sociedade realizando a implementação da 

efetividade das normas constitucionais) e, neste sentido, a busca de declarações jurídicas às 

cobranças advindas da moderna sociedade tem difundido uma perspectiva bastante realista de 

proteção aos direitos humanos dos excluídos, aliás, o que em certa medida tem afastado a 

ultrapassada idéia de dirigismo estatal, evoluindo à faceta de dirigismo comunitário dentro 

daquilo que Bulos1 (2003) chama de constitucionalismo globalizado, apontando que este 

totalitarismo constitucional2, que se manifesta no neoconstitucionalismo contemporâneo, 

sedimenta um importante conteúdo social (ainda que estabelecendo normas programáticas) 

acentuadamente destacado na Constituição Federal de 1.988. 

 

Como vimos anteriormente, tanto a produção legislativa, como a complementaridade 

pela via das políticas públicas, vêm preenchendo espaços normativos abertos, com vistas a se 

alcançar efetividade na proteção dos excluídos. Poderíamos, portanto, classificar esta 

locupletação da norma por meio de normas-objetivo (outras leis ou mudanças na própria lei) e 

normas-programáticas (inclusive políticas), assim chamadas devido à reduzida abstração e 

generalidade dadas às primeiras. Desafortunadamente, existem também leis positivadas, 

inclusive proposições constitucionais, que padecem destas deficiências. José Afonso da Silva3 

(s.d.), neste sentido, nos informa que estas normas declamadas por programáticas:  

 

seriam aquelas que em vez de regular direta e imediatamente determinados interesses, 
limitou-se a lhes traçar os princípios para serem cumpridos pelos seus órgãos (legislativos, 
executivos, jurisdicionais e administrativos) como programas das respectivas atividades, 
visando a realização dos fins sociais do Estado.  

                                                 
1 BULOS, Uadi Lammêgo. Constituição Federal Anotada, 5ª edição. São Paulo: Editora Saraiva, 2003, 
pág. 16. 
2 Ibid. pág. 18. 
3 AFONSO DA SILVA, José apud BUCCI, Maria Paula Dallari. Buscando um conceito de políticas 
públicas para a concretização dos direitos humanos. São Paulo: Caderno Polis, nº 02, 2001. Citação 
encontrada a pág. 11. 



 173
 

Portanto, normas programáticas definem fins a serem cumpridos, sem que delas, 

inicialmente, se integrem medidas executórias. A concretização de políticas sociais, baseadas 

em componentes finalísticos de evolução, que assegurem a plenitude de gozo da esfera da 

liberdade, da dignidade da pessoa humana, de solidariedade para com o outro, como deveria 

ocorrer em essência naquelas direcionadas aos moradores em situação de rua, pode, ainda 

hoje, ser considerada bastante inoperante em termos de consecução real. Como temos visto, 

tais políticas sociais específicas para que surtam efeitos na realidade social moderna, ainda 

necessitariam de maiores aperfeiçoamentos no que tange a: (a) planejamento estratégico, (b) 

eleição prioritária de fins, (c) objetivos determinados e (d) escolha dos meios mais 

adequados, em termos de consecução por parte dos responsáveis por implementá-las, sem que 

nos olvidemos de outras informações próprias do tipo: condições pessoais, familiares, de 

emprego, etc., fornecidas por parte dos próprios beneficiários. 

 

Ramos Tavares (2000) enaltece o constitucionalismo da verdade, ou seja, aquele que 

busque dar sentido à Constituição, superando seu caráter meramente retórico, encontrando 

mecanismos para a real e efetiva concretização de seus preceitos. Neste sentido, identifica 

duas categorias de normas programáticas: aquelas que jamais passarão de programáticas, 

pois são, praticamente, inalcançáveis pela maioria dos Estados e aquelas que não são 

implantadas por simples falta de motivação política dos administradores e governantes 

responsáveis.4 As normas inatingíveis precisariam ser descartadas de pronto dos corpos 

constitucionais, enquanto aquelas não implementadas pelos responsáveis a fazê-lo, como 

ocorre com a maioria das normas ligadas à assistência social, necessitariam ser cobradas com 

mais força do Poder Público, o que envolve em muitos casos a participação da sociedade na 

gestão das verbas públicas e atuação de organismos de controle e cobrança na preservação 

da ordem jurídica e consecução do interesse público vertido nas cláusulas constitucionais.5 

 

4.2. Novas características das Políticas Sociais de enfrentamento da exclusão e 

seus limites 

 

Desigualdade, pobreza e exclusão são dimensões que sempre procuraram direcionar e 

influenciar o papel das políticas sociais no Brasil. Ademais, em especial, a erradicação da 
                                                 
4 RAMOS TAVARES, André. As tendências do direito público: no limiar de um novo milênio. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2000, pág. 54 e segs. 
5 RAMOS TAVARES, André. Curso de Direito Constitucional, 8ª edição revista e atualizada. São 
Paulo: Editora Saraiva, 2010, pág. 37. 
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pobreza e a redução das desigualdades sociais, objetivos fundamentais da República 

Federativa do Brasil (art.3º da CF/88), sempre estiveram intrinsecamente relacionadas com o 

bem-estar e a participação dos cidadãos no cotidiano social. 

 

Nesta cadeia de fatos, a idéia de redução da pobreza vem, evolutivamente, se 

mantendo associada a dois fatores socioeconômicos: crescimento econômico e diminuição do 

grau de desigualdade do povo. Destaque-se que no Brasil o grau de pobreza, que atingiu seus 

valores máximos durante a recessão do início dos anos 80, quando a porcentagem de pobres 

entre os anos de 1.983/84 ultrapassara 50% da população6, com renda inferior à linha de 

pobreza e sobrevivência digna, vem diminuindo em nossos dias encontrando-se hoje no 

patamar de 30% (2000 e 9% em 2011), magnitude, ainda, extremamente alta e incompatível 

com a de contornos mínimos para a elevação do bem–estar no país. Dois outros subfatores 

explicariam a perversa estrutura de pobreza brasileira em termos de crescimento econômico: 

desigualdade na distribuição de renda e escassez de oportunidades no mercado de trabalho. 

 

Neste sentido, o geógrafo britânico David Harvey (2011) nos aponta que todos estes 

fatores e subfatores configurariam características de transposição da modernidade à pós-

modernidade na cultura contemporânea7, levando em consideração, especificamente no caso 

das formas de organização do trabalho e suas influências sobre o grau de pobreza, a 

reestruturação produtiva (político-econômica) do capitalismo no final do século XX, passando 

do modelo fordista ao modelo de acumulação flexível. Fica evidente, observando-se de hoje 

para ontem, que a partir de um dado momento uma severa ruptura tornou clara a incapacidade 

do fordismo e do keynesianismo de conter as tradições inerentes ao capitalismo, baseando as 

dificuldades em um único entendimento: a rigidez do sistema. Assim, a acumulação flexível 

que surge tenderia a se apoiar na flexibilidade dos processos de trabalho, dos mercados, 

produtos e padrões de consumo, fazendo surgir setores de produção inteiramente novos, 

dotados de maneiras de fornecimento de serviços financeiros, novos mercados, sobretudo, 

taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e organizacional.8 

 

                                                 
6 Fonte: Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio (PNAD). Para maiores dados sobre a evolução 
temporal da pobreza no Brasil consultar tabela 1 de PAES DE BARROS, Ricardo et al.. Pobreza e 
política social in Evolução recente da pobreza e da desigualdade: marcos preliminares para a política 
social no Brasil. Artigo do mesmo Autor. São Paulo: Cadernos Adenauer, nº 01, 2000, pág. 15. 
7 HARVEY, David. Condição pós-moderna: uma pesquisa sobre as origens da mudança cultural. Trad. 
Adail U. Sobral e Maria S. Gonçalves. São Paulo: Loyola, 21ª edição de 2011, pág. 13/19. 
8 Ibid. pág. 140. 
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Justamente neste sentido, as mudanças econômicas advindas da condição pós-

moderna exigiriam transformações nos discursos que davam sustentação à natureza 

ideológica do trabalho, que a partir de agora somente poderia ser entendido por meio das 

experiências de espaço-tempo9, referindo-se às mudanças decorrentes estruturalmente das 

transformações tecnológicas, políticas e sociais, desde o início da modernidade, até a sua 

retratação na pós-modernidade. Por meio desta reestruturação pondera que, ao contrário do 

momento iluminista, onde a noção do vir-a-ser10 teria uma importância central na percepção 

social do tempo e do espaço, na condição pós-moderna, ao afastar-se desta busca e instaurar a 

hegemonia do ser, o que surgiria seriam as crises de representação, que dinamizadas pela 

lógica da acumulação flexível, passariam a equiparar potencialidades econômicas e 

necessidades humanas.11 

 

Resumidamente, para que isto pudesse acontecer, Harvey vislumbra quatro desafios a 

serem enfrentados na pós-modernidade, em plena era de acumulação flexível: (1) reforço no 

tratamento da alteridade (para com o outro) como algo que deve estar presente em toda 

tentativa de mudança social; (2) reconhecimento e análise da produção de imagens, discursos, 

práticas estéticas e culturais como atos importantes na reprodução e transformação de toda 

ordem simbólica; (3) reconhecimento das dimensões do espaço/tempo e do materialismo 

histórico ao se aplicar as geografias da ação social no âmbito da lógica global do 

desenvolvimento capitalista; (4) interpretação do materialismo histórico-geográfico não como 

uma afirmação de verdade total, mas sim, como uma tentativa de se chegar a um acordo com 

as verdades históricas e geográficas que caracterizam o capitalismo. 

 

Retomando a idéia das características das políticas sociais de enfrentamento da 

exclusão: o primeiro fator, crescimento econômico, representaria, ainda, uma das vias mais 

importantes para combate da pobreza. Segundo Paes de Barros (2000) um crescimento de 3% 

ao ano na renda per-capita tende a reduzir a pobreza em um valor aproximado de um ponto 

percentual a cada dois anos12, demonstrando duas situações opostas: que a via do 

                                                 
9 Ibid. pág. 187. 
10 Ibid. pág. 303. 
11 Ibid. pág. 305/309. 
12 PAES DE BARROS, Ricardo et.al.. Evolução recente da pobreza e da desigualdade: marcos 
preliminares para a política social no Brasil in Pobreza e política social. São Paulo: Cadernos 
Adenauer, nº 01, 2000, pág. 27.  
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crescimento econômico, apesar de conduzir à redução da pobreza, necessita durar um longo 

período de tempo para produzir uma transformação relevante em sua magnitude. 

 

O segundo fator, diminuição do grau de desigualdade do povo, conforme visto no 

capítulo primeiro deste trabalho, representado pelo nível de renda per-capita nacional, não 

credencia o Brasil, como já dissemos, a ser considerado um país pobre no cenário 

internacional, todavia, apesar de ser relativamente rico também há de ser considerado um país 

extremamente desigual, pelos consideráveis índices apontados. Destaque-se que o mais alto 

grau de desigualdade dos últimos tempos ocorreu em 1.998, com índices bastante similares 

aos observados no final da década de 70, que sem qualquer tendência de declínio apontou no 

ano de 2.010, para uma perversa simetria social deslocada, onde o 1% mais rico da população 

detém uma parcela de renda superior à apropriada por metade de toda a população brasileira. 

 

Quais seriam, portanto, as novas formas de enfrentamento da exclusão brasileira? 

Como devem ser as atuais políticas sociais para que possam ser portadoras de certa dose de 

efetividade? 

 

As receitas crescimento e diminuição das desigualdades não podem ser tomadas como 

as únicas formas de combate à pobreza, sob pena de se inviabilizar quaisquer outras 

estratégias para se obter uma parcial equidade social. A estratégia de combate à pobreza, 

além do crescimento econômico, que tem efeitos muito lentos e vem sendo insuficiente para 

atingir em tempo a diminuição da pobreza e das oportunidades de participação dos cidadãos 

excluídos, necessita combinar políticas públicas redistributivas estruturais (acesso a créditos) 

com políticas redistributivas compensatórias (programas de renda mínima) como concepções 

do papel do Estado benfeitor e provedor de meios que permitam à população satisfazer suas 

necessidades básicas. 

 

Ao mesmo tempo, dentro da concepção neoliberal de aumento do papel da iniciativa 

privada e do mercado como subsídios para a demanda social, a idéia de políticas de 

focalização, que concentram os recursos disponíveis naqueles que apresentam as maiores 

carências, implementadas através de instrumentos setoriais13, altamente especializadas em 

                                                 
13 Atualmente fala-se em programas intersetoriais, que intensificam/desafiam a estrutura 
classicamente setorial do Estado, buscando desenvolver a gestão social diferente, com uma política de 
desconcentração e descentralização, sem que haja competitividade entre instituições público-privadas. 
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suas respectivas matérias e orientadas pela necessidade, merecem ser coadunadas às políticas 

universais. Logicamente, por fim, tais políticas com caráter promovedor precisariam ser 

harmonizadas com entidades de resguardo e auxílio advindas da sociedade civil, em especial, 

dos movimentos sociais dos próprios grupos sociais prioritários, ou seja, em condições de 

acentuada vulnerabilidade social.  

 

Toda esta modernização do século XXI no âmbito social amplia e aprofunda os 

mecanismos democráticos na tomada de decisões, em especial, no controle de gestão social, 

tanto em nível nacional, como local. Neste sentido Villalobos (2000) já sustentava no início 

deste século a necessária análise das diferentes características sociais, para que tais políticas 

sociais pudessem aproximar-se da efetividade. Tais políticas, portanto, sempre dependeriam 

dos objetivos que se queriam alcançar, bem como do grupo específico ao qual se dirigiam, de 

modo que assim vem propor conforme o esquema a seguir colacionado, uma análise das 

políticas sociais a partir do ponto de vista das estratégias de intervenção: 

 

a) Política compensatória: caracterizada por objetivos que tenderiam a tratar 

paliativamente necessidades básicas insatisfeitas. Ações do tipo assistenciais que, 

geralmente, se concentram em uma área de necessidade; 

b) Política normalizadora: também de cunho assistencial, difere-se da primeira devido 

ao que chama de discriminação positiva.14 As ações assistenciais poderiam ser 

complementadas com outras ações (até mesmo paliativas) e através do fator de 

satisfação dos membros do grupo atendido, passariam a oferecer oportunidades para 

que as pessoas pudessem melhorar, por si sós, suas condições de vida; 

c) Política habilitadora: ainda dentro de uma linha evolutiva, atuaria como um 

aperfeiçoamento da política normalizadora, no sentido de que também seriam 

transferidas aos beneficiários a habilitação efetiva do grupo e sua autonomia para 

resolver, por si mesmos, seus problemas e necessidades. Política própria, com seus 

próprios critérios de seletividade;   

d) Política integrativa: caráter eminentemente promovedor. Com suas capacidades 

implementadas participaria de ações conexas de investimento social, com vistas a 

                                                 
14 VILLALOBOS, Verônica Silva. O Estado de bem-estar social na America Latina: necessidade de 
redefinição in Pobreza e Política Social. São Paulo: Cadernos Adenauer, nº 01, 2000, pág. 62.  
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favorecer a autonomia plena dos sujeitos e sua reinserção social. Estratégia 

uniformizadora, que integraria além da mera superação das condições de 

vulnerabilidade (que ocorrem com a transferência de capacidade), aquelas que 

tendessem a causar a exclusão posterior dos grupos atendidos.  

 

ESQUEMA 05 – Políticas sociais por estratégias de intervenção 

 

 

 
Fonte: VILLALOBOS, Verônica Silva. O Estado de bem-estar social na America Latina: necessidade 
de redefinição in Pobreza e Política Social. São Paulo: Cadernos Adenauer, nº 1, 2000, pág. 61.  

 

No mesmo sentido proporia, ainda, um esquema em que caracteriza as políticas 

sociais a partir do ponto de vista dos modelos de gestão, sendo que o modelo de gestão de 

uma política social passaria a levar em conta o arcabouço institucional que o sustenta e as 

condições principais das etapas do ciclo de vida da política: 

 

a) Política tradicional: o projeto e a execução ficariam a cargo da Administração central 

do Estado, em sendo aplicada setorialmente, utilizar-se-ia dos critérios de focalização 

discricionários (estes critérios coincidem com a distribuição sócio-demográfica dos 

grupos que se pretende atender) e operacionalizada através de oferta programática 

regular, que já estaria consolidada no Estado;  

b) Política estratégica: a partir da demanda social a lógica setorial tradicional seria 

substituída por uma articulação do tipo multissetorial, cuja execução tenderia a se 
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radicar no nível local. As diferentes ofertas seriam articuladas e convergiriam para o 

grupo alvo que compartilham; 

c) Política dirigida: o critério primordial, em nível de planejamento, seria tomar-se como 

ponto de partida o grupo e não a oferta programática existente, como ocorreu nos 

casos anteriores (a) e (b). Política que atingiria explicitamente um dado grupo e 

operaria dentro de um setor específico tradicional;  

d) Política focalizada: oferta definida a partir de peculiaridades que o grupo-alvo 

apresenta numa intervenção programática direcionada em que o modelo de gestão não 

seria tipicamente setorial, concretizando-se em uma articulação dinâmica entre 

diferentes setores.   

 

ESQUEMA 06 – Políticas sociais por modelos de gestão 

 

 

 
Fonte: VILLALOBOS, Verônica Silva. O Estado de bem-estar social na America Latina: necessidade 
de redefinição in Pobreza e Política Social. São Paulo: Cadernos Adenauer, nº 1, 2000, pág. 64.  

 

 

Neste sentido, para se garantir a eficiência e eficácia da ação social do Estado com 

políticas universalizantes (propostas constitucionalmente) necessário privilegiá-las com a 

complementaridade das ações desenvolvidas pelos diferentes setores público-privados em 

políticas focalizadas e dentro de uma visão neoliberal de atuação numa profunda inter-

relação, capaz de atingir os grupos de excluídos, inclusive os moradores em situação de rua, 

afetados, especificamente, por diferenças sociais e territoriais. Sem prejuízo, tais ações 

necessitarão ser articuladas pela sociedade civil e todos os demais atores estratégicos que 

possam contribuir para a consecução dos objetivos da política social formulada.  
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Na tentativa de operacionalização das políticas sociais, quais os atuais limitadores 

que dificultam sua execução?  

 

Três limitadores, pelo menos, podem ser apontados, conforme veremos a seguir. 

 

4.2.1. Limitador de caráter econômico: desvirtuamento do fundo público 

 

O fundo público15 sempre socorreu as instituições financeiras falidas durante as 

crises bancárias, através de cobrança de impostos pagos pelos cidadãos. Neste sentido, as 

atuais propostas neoliberais têm transferido, de forma velada ou às claras, a proteção social do 

âmbito do Estado para o mercado financeiro, numa forma de liberalização financeira, ou 

através da transferência de generosos incentivos fiscais e isenções de tributos aos particulares, 

o que por fim atinge e enseja uma espécie de privatização dos benefícios da seguridade 

social. 

 

Aliás, este fenômeno não seria tão recente quanto pode parecer. Desde o momento 

em que o Estado se acoplou às políticas de cunho keynesiano, especificamente, após a 

Segunda Guerra Mundial, teria surgido na sociedade uma intensificação de interesses de todas 

as diferentes forças, na busca por recursos do fundo público no âmbito do orçamento estatal, 

no intuito e sob a justificativa de que executariam suas intenções.  Portanto, o fundo público 

passaria a ocupar não só um relevante papel na articulação de políticas sociais (diretamente), 

como também em sua relação com a reprodução do capital (indiretamente) como pressuposto 

do financiamento da reprodução da força de trabalho pelos grupos que dominavam o poder, 

inclusive o mercado. 

 

Segundo Salvador (2010) o fundo público estaria presente na reprodução do capital 

por que:  

 

 

                                                 
15 O fundo público envolve toda a capacidade de mobilização de recursos que o Estado tem para 
intervir na Economia, além do próprio orçamento, as empresas estatais, a política monetária 
comandada pelo Banco Central para socorrer instituições financeiras, etc. No Brasil os recursos do 
orçamento do Estado são expressos na Lei Orçamentária Anual (LOA) aprovada pelo Congresso 
Nacional. Maiores detalhes in SALVADOR, Evilásio. Fundo Público e políticas sociais na crise do 
capitalismo. SCIELO. Revista de Serviço Social e Sociedade, nº 104, pág. 605/631, out/dez de 2010. 
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Atua por meio de subsídios, de desonerações tributárias, por incentivos fiscais, por 
redução da base tributária da renda do capital como base de financiamento integral ou 
parcial dos meios de produção; viabiliza a reprodução da força de trabalho, por meio de 
salários indiretos, reduzindo o custo do capitalista na sua aquisição; garante vultosos 
recursos do orçamento para investimentos em meios de transporte e infraestrutura, nos 
gastos com investigação e pesquisa, além dos subsídios e renúncias fiscais para as 
empresas; responsável por uma transferência de recursos sob a forma de juros e 
amortização da dívida pública para o capital financeiro, em especial para as classes dos 
rentistas.16 
 

Aliás, a própria formação do capitalismo já estaria intrinsecamente ligada ao uso 

dos recursos públicos, como forma de se assegurar condições gerais de produção e reprodução 

da mais-valia.17 Desafortunadamente, no cenário econômico mundial atual esta finaceirização 

da riqueza, por meio da utilização desvirtuada do fundo público, vem trazendo prejuízos 

acentuados sobre a proteção social e incrementando a crise do próprio capitalismo. 

 

Com o declínio a partir dos 70 da institucionalização de um Estado social puro a 

nova fase de acumulação do capital passaria a ser comandada pela esfera financeira, 

afastando-se das remanescentes idéias do liberalismo tradicional, assumindo, como vimos, 

uma nova roupagem chamada de neoliberalismo (reação do capital – Estados emergentes x 

Estado social). Segundo Salvador18 (2010) a queda na rentabilidade levaria a uma fuga do 

capital do setor produtivo para a esfera financeira, agindo de forma especulativa, 

oportunidade em que seriam criados novos produtos financeiros (securitização das dívidas e 

derivativos). 

 

A partir daí políticas liberalizantes passaram a ser imperativas e o fenômeno da 

globalização (econômica, em especial) viria a intensificar ainda mais o processo de 

acumulação do capital e maior instabilidade econômica surgiria, com dependência acentuada 

nos investimentos de fluxos internacionais de capitais, o que passou a trazer consequências 

negativas para o mundo do trabalho. Isto propiciaria a acumulação de capital pelas famílias 

mais ricas, que passariam a comandar os mercados especulativos ainda mais, o que 

incrementaria o enriquecimento privado, desencorajando o investimento produtivo. Estes 

                                                 
16 Ibid. pág. 622. 
17 Definição dada por Karl Marx em O Capital, cujo termo representa a diferença entre o valor da 
mercadoria produzida e a soma do valor dos meios de produção e do valor do trabalho, que seria a 
base do lucro no sistema capitalista. Para maiores detalhes vide CATANI, Afrânio Mendes. O que é 
capitalismo. São Paulo: Brasiliense, 1998, pág. 33/40. 
18 SALVADOR, Evilásio. Fundo Público e políticas sociais na crise do capitalismo. SCIELO. Revista 
de Serviço Social e Sociedade, nº 104, pág. 605/631, out/dez de 2010. Citação na pág. 609. 
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recursos centralizados, cativos dos mercados financeiros, passariam a exercer severa pressão 

sobre os mais diversos grupos da sociedade, impondo novas regras de rentabilidade e 

exigências de redução de custos salariais (busca por aumento na produtividade com maior 

flexibilização nas relações de trabalho). 

 

Seguindo estes moldes, a liberalização financeira (onde a fragilidade decorrente da 

especulação e da instabilidade eram inevitáveis) foi marcada por sucessivas crises 

econômicas, resultados diretos, a partir da década de 90, da desregulamentação comercial e 

privatização dos sistemas produtivos dos países (acentuadamente nos desenvolvidos e 

subdesenvolvidos) e onde a crise econômica no pagamento de juros passaria a limitar a 

expansão de despesas orçamentárias com políticas sociais. Durante as crises que se 

instalaram, idéias de defesa da eficiência do mercado, da privatização e desregulamentação 

foram esquecidas, necessitando-se chamar para solucionar estes problemas o Estado, ou 

melhor, nas palavras de Salvador (2010), o fundo público para socializar os prejuízos.19  

 

Desafortunadamente no Brasil de hoje, ao contrário daquilo que deve ser o mote do 

mecanismo, a aplicação dos fundos públicos no acesso a serviços públicos básicos aos 

necessitados, agindo-se, em especial, através da tributação sobre os mais ricos20 e 

transferências de recursos dos fundos para os mais pobres, não tem funcionado como aparelho 

de redistribuição de renda. Sob condições em que a Lei Orçamentária Anual (LOA) 

desfavorece, numa clara decisão política, o incentivo social, desguarnecendo à proporção de 

um quarto os valores destinados à seguridade social para pagamento de juros e amortização 

da dívida pública21, ou seja, diminuindo os valores iniciais em forma de finaceirização da 

riqueza (característica regressiva na destinação dos recursos) não se consegue formar fundos 

públicos suficientes para financiar a transferência de renda para a população de menor 

                                                 
19 Ibid. pág. 614. 
20 Para o Boston Consulting Group (BCG) milionários seriam aqueles indivíduos que têm mais de US$ 
1 milhão aplicados no mercado financeiro, aliás, cujos juros decorrentes têm tributação exclusiva e 
bem menor que aqueles aplicados aos menores investidores. Conforme revelou este levantamento o 
número de milionários no Brasil não pára de crescer, aumentando em 6% em 2011 em relação a 2010. 
Em 2010 eles eram 155 mil, ante 146,7 mil em 2009.  Detalhes in [www.bcg.com/]. Acesso em 
28/04/12.  
21 Os dados que comprovam esta afirmação podem ser obtidos pelas cifras fornecidas por 
SALVADOR, Evilásio, op. citado, pág. 607: A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2010 fornece pistas 
dos valores em disputa no fundo público brasileiro: R$ 1.860.428.516.577,00. Excluindo o 
refinanciamento da dívida e orçamento de investimento das empresas estatais, os orçamentos fiscal e 
da seguridade social totalizam R$ 1.170 trilhão. No entanto, quase um quarto desse valor (R$ 271 
bilhões) está previsto para o pagamento de juros e amortização da dívida pública. 
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rendimento, reduzir-se a pobreza nos moldes necessários, nem tão pouco reduzir o 

desemprego e a desigualdade social.  

 

Somente uma frase pode definir as características do orçamento público no país: 

financiado pelos mais pobres e trabalhadores e apropriados pelos mais ricos.22 

 

4.2.2. Limitador de caráter político: política tributária regressiva 

 

Outro fato que merece destaque ao tratarmos acerca da operacionalização de 

políticas sociais no Brasil diz respeito à relação tributação/seguridade social. No país, em 

especial desde 1.995, com as alterações na legislação infraconstitucional que tornaram nulos 

os princípios básicos da reforma realizada na Constituição de 88, a tributação, basicamente, 

tem estado limitada à aplicação sobre os salários, ou incidente sob a forma de tributos 

indiretos (aqueles que incidem sobre o consumo) sob a alegação de viabilizar o processo de 

mundialização do capital financeiro, o que tem afastado, sobremaneira, suas diretrizes da 

idéia de justiça fiscal-social e dos princípios protetivos constantes da Constituição. 

 

Os princípios norteadores do sistema tributário, vislumbrados sob os olhares da 

inclusão social, apontam que os tributos deveriam incidir, preferencialmente, de forma direta 

e com caráter pessoal (art. 145, parágrafo 1º da Constituição Federal), mas esta premissa 

básica não vem sendo cumprida, transferindo-se para a renda do trabalho e para a população 

mais pobre o verdadeiro ônus tributário. O artigo 150, também da Constituição, não deixa de 

ser outra norma frontalmente desrespeitada em seu inciso II, haja vista que os lucros e 

dividendos recebidos pelos sócios capitalistas estariam isentos de imposto de renda desde 

1996, ferindo a isonomia tributária entre as diferentes espécies de rendimento. 

 

Unindo-se esta espécie de contrarreforma aos ideais neoliberais tem-se acentuado, 

de maneira sorrateira em nosso entender, uma transferência de rendas com o aumento das 

fortunas dos mais ricos. Nesta cadeia de ações, em meio à benevolência tributária do Estado, 

os grandes beneficiados têm sido os bancos e instituições financeiras, pelas significativas 

alterações no tratamento tributário das aplicações, favorecendo, consequentemente, 

aplicadores do mercado financeiro e de Bolsas de Valores. 

                                                 
22 SALVADOR, Evilásio. Fundo Público e políticas sociais na crise do capitalismo. SCIELO. Revista 
de Serviço Social e Sociedade, nº 104, pág. 605/631, out/dez de 2010. Citação na pág. 617. 
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Esta estrutura regressiva do sistema tributário tem feito com que o Estado brasileiro 

seja financiado pelas classes de menor poder aquisitivo e pelos trabalhadores, nas palavras de 

Salvador (2010) a população de baixa renda suportando uma elevada tributação indireta23, 

ou seja, a renda dos assalariados de menor poder aquisitivo tem incidência muito maior de 

tributos que aqueles que ganham mais.24 

 

Salvador (2010), novamente, nos aponta em linhas gerais as principais tendências 

do financiamento tributário no Brasil, tendo como prioridade do fundo público o pagamento 

de juros e amortização da dívida do país, repercutindo de maneira a diminuir o orçamento da 

seguridade social. Neste sentido, tem ocorrido:  

 

a) aumento da regressividade da carga tributária com a maior incidência de tributos sobre 
o consumo de bens e serviços; b) apesar da baixa participação da renda dos salários sobre 
o total da renda nacional da economia, a tributação direta no Brasil tem se limitado e 
incidido cada vez mais sobre a renda dos assalariados, usando como mecanismo a não 
correção integral pela inflação da tabela do IR; c) tratamento diferenciado da tributação 
das rendas no país, violando o princípio da isonomia tributária ao tratar com critérios 
diferenciados a renda do capital (lucros, dividendos e juros) e do trabalho, pois há 
concentração cada vez maior de imposto sobre a renda dos trabalhadores assalariados; e 
d) maior beneficiamento do sistema financeiro pelas modificações ocorridas nas 
legislações tributárias do período recente, o que faz com que, assim, seja 
proporcionalmente menos tributado que os trabalhadores e outros setores da economia.25 

 

 

4.2.3. Limitador de caráter fiscal: desvinculação das receitas da União (DRU) 

 

No âmbito das políticas fiscais as medidas adotas pelo governo brasileiro, 

particularmente no que se refere ao orçamento da seguridade social, também têm sido bem 

modestas em termos de proteção. Segundo Salvador (2010) o Brasil em 2.008/09 gastou o 

equivalente a 0,2% do PIB em incentivos fiscais, ficando com o pior desempenho entre os 32 

países que também anunciaram recursos26 o que demonstra um conservadorismo fiscal 

                                                 
23 Ibid. pág. 620. 
24 Segundo POCHMANN, Marcio in O mito da tributação elevada no Brasil. Folha de São Paulo de 
14 set. 2008. Disponível em [http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/fz1409200808.htm]. Acesso 
em 04/04/2012: com base na Pesquisa de orçamento familiar (POF) do IBGE 2002-03, o décimo mais 
pobre da população sofre uma carga total equivalente a 32,8% da sua renda, enquanto o décimo mais 
rico, apenas 22,7%. 
25 SALVADOR, Evilásio. Fundo Público e políticas sociais na crise do capitalismo. SCIELO. Revista 
de Serviço Social e Sociedade, nº 104, pág. 605/631, out/dez de 2010. Citação na pág. 619. 
26 Ibid. pág. 624/625. 
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bastante rígido nos dias atuais e uma forte restrição na ampliação de despesas destinadas a 

garantir os direitos da seguridade social. 

 

Afora isto, o orçamento da seguridade social ainda continua perdendo recursos de 

suas fontes tributárias diretas devido à transferência destes recursos para o orçamento fiscal 

por meio da desvinculação das receitas da União (DRU), transformando os recursos 

destinados ao financiamento da seguridade em recursos fiscais para a composição do 

superávit primário, na tentativa de demonstrar que os tributos arrecadados pelo governo 

seriam maiores que as despesas realizadas e desembocando diretamente no pagamento de 

juros da dívida pública. Salvador (2010) assevera que, com base nestas transferências de 

recursos, já foram surrupiados desde 2000 no Brasil mais de R$ 300 bilhões da seguridade 

social.27 

 

Outra manobra fiscal, que também tem transferido arrecadação tributária com cortes 

no orçamento social, vem ocorrendo através da transferência pela União, para o orçamento da 

seguridade social, de um estoque de gastos com aposentadorias e pensões dos servidores 

públicos federais, as quais deveriam ser arcadas por meio do caixa do orçamento fiscal. Aliás, 

pagamentos estes que têm representado um decréscimo de, aproximadamente, 15% na 

arrecadação orçamentária da assistência social.  

 

Há, portanto, uma mistura de orçamentos, o que tem inviabilizado a justa 

distribuição de renda e riqueza àqueles que efetivamente necessitam como forma de 

sobrevivência. Os princípios constitucionais tributários e aqueles, especificamente, afeitos à 

seguridade social não vêm sendo respeitados. Assim, entendemos necessário e fundamental a 

imediata elaboração de orçamentos da seguridade social e fiscal de maneira específica e 

isolada (art. 165 da Constituição Federal) bem como a extinção da DRU, como forma de 

devolver os recursos para a área social e, por fim, que a integral aplicação do quinhão do 

fundo público destinado à seguridade social seja, efetivamente encaminhado, para esta área, 

sem disputa com o mercado de capitais, por meio dos detentores de poder financeiro, 

conforme rezam os artigos 194 e 195 da Constituição, sob pena de mediante esta 

                                                 
27 Ibid. pág. 626. Postulação fundamentada no relatório resumido da execução orçamentária do 
governo federal e outros demonstrativos, divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional, com dados 
de 2009, revela que a DRU desviou do Orçamento da Seguridade Social para o Orçamento Fiscal o 
montante de R$ 39,2 bilhões. 
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fragmentação e pulverização de recursos esvaírem-se todas as formas de proteção das 

políticas sociais atinentes à seguridade social.    

 

4.3. Crítica à falência do Welfare State: dilemas e desafios do neoliberalismo  

 

Basicamente, a evolução histórica do Estado de Direito pelo mundo pode ser 

representado pelo Estado-Liberal no século XVIII, a partir da Revolução Francesa; passando 

para o Estado-Providência durante o século XIX (que se preocupava com o pobre e não com 

a pobreza); avançando pelo de Bem-estar Social (Welfare State), a partir de meados do século 

XX; para finalmente alcançar o Estado-Neoliberal (1975 até nossos dias), que no Brasil vê-se 

reformulado a partir de 1.988 pela feição de Estado-Constitucional Democrático de Direito 

(aliás, estes dois últimos, a par de conviverem simultaneamente no país, por vezes, mantêm 

uma relação não tão harmoniosa como se desejaria).  

 

Em várias oportunidades já apontamos a falência do Welfare State no ano de 1.975, 

após ter nascido como uma reformulação do capitalismo e em função do esgotamento do 

modelo liberal e do Estado-providência, após salientar os direitos sociais e as exigências de 

prestações positivas do Estado por meio de programas de assistência e proteção dos 

necessitados. Quando entrou em crise, crise esta que para alguns existiu desde sua 

formulação28, emergia em termos mundiais um outro vigoroso movimento denominado 

neoliberalismo, disseminado, basicamente, sob as idéias de (1) reorganização global da 

economia (financeirização da riqueza) e (2) flexibilização das regras atinentes ao trabalho. 

 

                                                 
28 Para alguns pensadores, o Welfare seria o responsável pela constituição de uma cidadania 
dependente do Estado, a causa da dissolução da família, a quebra da ética do trabalho e a redução da 
riqueza e bem-estar das camadas de rendas alta e média. Neste sentido, as atividades estatais deveriam 
ser as menores possíveis, agindo o mercado livre de forma mais intensa. A ação do Estado no campo 
social deveria estar restrita à caridade pública - atendimento aos pobres - de forma complementar à 
caridade privada. Com isso a política social seria entendida como um mero apêndice da política 
econômica. Tal matriz discursiva serviu para a construção da crítica de que a democracia ameaça a 
liberdade. Para maiores detalhes acerca desta postura vide HIRSCHMAN, Albert O. A retórica da 
intransigência - perversidade, futilidade, ameaça. Trad. Tomás Rosa Bueno. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1992, aliás, onde aborda a tese da perversidade, que tem como elemento central a idéia de 
que qualquer ação proposital para melhorar um aspecto da ordem econômica, social ou política só 
serve para exacerbar a situação que deseja remediar (op. cit. pág. 15).  
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De acordo com Bento29 (2003) esta crise do Welfare State, também, não adveio 

exclusivamente da propalada crise fiscal e financeira, como temos insistido em apontar, mas 

sim de uma crise de solidariedade. Isto porque o Estado apresentava-se separado da 

sociedade civil e isolado das relações sociais, de modo que o modelo do Welfare tornava esta 

sociedade incapaz de pensar, de questionar com argumentos, passando a ter uma postura 

passiva de somente reclamar efeitos colaterais. Neste mesmo sentido Giddens30 (1996) 

entende que o Welfare State sempre foi uma concepção falida de Estado, que desestimulava, 

justamente pela falta de poder, a competitividade dos mecanismos de mercado em face das 

atitudes do trabalhador (impossibilidade de equidade de ações) incrementada, aí sim, pela 

forte crise fiscal, elevadas cargas tributárias e desequilíbrios inflacionários. A partir do 

declínio derradeiro do Welfare, inclusive, viria a propor um estudo intitulado por Teoria da 

Terceira Via, como uma resposta, ou alternativa, para a crise do Estado de Bem-estar, 

indicando uma nova maneira de se enfrentar as adversidades vividas, tendo por princípios, 

além da proteção aos vulneráveis, o conservadorismo filosófico, de maneira a afrontar mais 

diretamente o processo de modernização pela globalização, tendendo, por fim, aperfeiçoar o 

processo democrático através do fortalecimento de parcerias entre Estado e Sociedade Civil 

por meio da solidariedade comunitária. 

 

Basicamente, aqueles que sustentaram a postura de que o Welfare possuía uma 

estrutura perniciosa31 formalizaram seus fundamentos sob três bases comuns: (1) de que a 

expansão dos gastos sociais do Estado se realizara em condições de desequilíbrio 

orçamentário, provocando déficits públicos através da elevação de tributos, que por sua vez 

penalizaram a atividade produtiva provocando desemprego; (2) que os programas sociais 

estimularam a preguiça pela falta de competitividade e (3) que no plano político, quando o 

Estado ampliou os programas sociais, também aumentou a intervenção na vida social, 

introduzindo elevados índices de autoritarismo. 

                                                 
29 BENTO, Leonardo Valles. Governança e governabilidade na reforma do Estado: entre eficiência e 
democratização. São Paulo: Manole, 2003, pág. 14. 
30 GIDDENS, Anthony. Para além da esquerda e da direita: o futuro da política radical. São Paulo: Ed. 
UNESP, 1996, pág. 93. 
31 SOUZA, Waldir da Silva. Associações de usuários e familiares frente à implementação da política 
de saúde mental no município do Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. Dissertação de Mestrado 
em Saúde Pública – Escola Nacional de Saúde Pública. Rio de Janeiro. 1999. Cf. o Autor: com a crise 
do Welfare State, começa a ganhar força o argumento conservador, que sustenta a idéia de que o 
Welfare State é uma estrutura perniciosa, sendo uma concepção perversa e falida do Estado. Acesso 
in [http://portalteses.icict.fiocruz.br/transf.php?script=thes_chap&id=00006002&lng=pt&nrm=iso] na 
data de 29/04/12. 
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a. O que entendemos em termos de DILEMAS do atual cenário neoliberal: 

 

No âmbito das políticas públicas, que versam acerca da proteção dos excluídos, 

entendemos pela necessidade de que o Estado Nacional retome certa porção de sua autoridade 

na formulação destas ações. Não buscamos aqui levantar uma postura falaciosa de retorno ao 

antigo Estado de bem-estar, muito menos a um Estado autoritário, mas constatar que em meio 

às atuais políticas neoliberais, com perda relativa de autonomia do Estado, determinou-se, 

sem sombra de dúvidas, por meio da condução de políticas nacionais de desenvolvimento 

econômico pelo mercado (subordinadas aos ditames da globalização e políticas liberalizantes) 

uma certa redução das políticas sociais de cunho protetivo dos hipossuficientes. 

 

Aliás, em nossos dias o Estado sequer tem administrado políticas monetárias em 

caráter universal (conforme os ditames constitucionais) às populações consideradas de maior 

risco social, mas tão somente a aplicação de políticas focalizadas de ajuste macroeconômico 

forçadas pelo mercado financeiro, vislumbrando, especialmente, os interesses de valorização 

do capital em detrimento: do desenvolvimento, do pleno emprego e do bem-estar social, 

consequentemente, ampliando a desigualdade social. Como dito alhures, a atual lógica do 

governo recai sobre políticas de transferência de rendas, às vezes sob a lógica da 

contrapartida e atuantes sobre bolsões de pobreza, demonstrando acentuado contexto 

focalizador, relativamente ineficaz. 

 

b. O que entendemos em termos de DESAFIOS do atual cenário neoliberal: 

 

A retomada do processo de desenvolvimento da economia brasileira requer a 

reestruturação do Estado, permitindo-o, somente assim, exercer política econômica e público-

social em igualdade de condições. Tendo em vista a desestruturação que vem ocorrendo com 

as políticas sociais, incentivada pelos limitadores de caráter econômico, político e fiscal 

analisados anteriormente (item 4.2) entendemos necessária a busca por objetivos de longo 

prazo que possam realimentar as fontes de financiamento dos fundos públicos e possibilitar a 

maior atuação do Estado no enfrentamento das mazelas sociais. Basicamente, seria preciso a 

retomada de um projeto desenvolvimentista, com atuação do capital em favor da sociedade, 

em especial dos mais necessitados, por meio da implementação daquilo que Villalobos (2000) 

nos apontou anteriormente como políticas públicas estratégicas interventivas (cf. item 4.1), 
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responsabilizando-as por alinhavar políticas habilitadoras e integrativas numa gestão 

estratégica que compatibilize efeitos simultâneos focalizadores e universais. 

 

Desafortunadamente, como veremos a seguir, a partir da década de 90 a política 

brasileira se reestruturou em bases diferentes destas que apontamos como necessárias, com o 

Estado passando a assumir o papel de mero regulador das políticas públicas (via de regra 

focalizadas), afastando-se das verdadeiras questões sociais ao abrir espaço para a hegemonia 

neoliberal da economia de mercado (economia sem rédeas). A preocupação acentuada com a 

redução do déficit público, agravado pelo elevado componente financeiro da dívida e 

pagamento de juros, com a busca de superávits primários crescentes, vem implicando cortes 

de gastos públicos e redução de recursos para os projetos sociais. Com efeito, tais suposições 

se encontram demonstradas por meio da deterioração dos indicadores sociais apontados 

anteriormente neste trabalho (item 1.4). 

 

4.4. Duas agendas para a Reforma do Estado Social Brasileiro 

 

Tomado o panorama da Reforma do Estado no Brasil, não mais sob o foco de 

análise da colonização portuguesa, ou sob a análise da industrialização de 30, ou sob o viés do 

endurecimento dos governos militares, em termos de políticas sociais, mas sim, analisando-a 

a partir do período de redemocratização que se segue à promulgação da Constituição de 88, 

abarcando o período áureo das privatizações iniciado com o governo Collor e estendidos pelos 

dois governos do presidente Fernando Henrique Cardoso, tentaremos demonstrar neste tópico 

que as duas agendas reformistas, que coexistiram na década de 90 e, de certa forma, 

continuam a existir ainda hoje, entrelaçam-se numa constante disputa de interesses políticos 

em termos de assistência social. 

 

Isto porque, a primeira delas, decorrente do movimento de redemocratização, 

preocupada com participação popular, descentralização e garantia de direitos sociais, que 

defendia um modelo de Estado claramente formalizado com aspirações de Welfare State, 

conforme diretrizes consolidadas na Constituição Federal de 88, ainda tem hoje seus 

resquícios, ao passo em que a segunda agenda, influenciada pela internacionalização e 

liberalização dos mercados, que teria formalizado, internacionalmente, reformas marcadas 

pelo gerencialismo (new public management) e introdução de princípios de mercado na 

Administração Pública para obtenção de maior eficiência, pugnando pela redução do tamanho 
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do Estado (downsizing) e pelo ajuste fiscal, numa clara postura do receituário neoliberal 

imposto pelo Consenso de Washington, também ainda se encontra mesclada em nossa atual 

formulação de Estado Social Democrático. 

  

Aliás, para Bresser Pereira32 (1998) esta segunda reforma do Estado ainda vem se 

realizando entusiasmadamente hoje, via Reforma Gerencial da Administração Pública, cujo 

objetivo seria criar novas instituições legais e organizacionais que permitissem a constituição 

de uma burocracia moderna e profissional na gerência do Estado, executada sob três 

dimensões: uma dimensão institucional-legal, uma dimensão cultural e uma dimensão da 

gestão, de modo que: 

 

A dimensão institucional-legal está baseada na criação de instituições normativas e de 
instituições organizacionais que viabilizam a gestão. A dimensão cultural está 
fundamentalmente associada à extinção da cultura patrimonialista, carregada de 
clientelismo e fisiologismo ainda existente no país, assim como transitar da cultura 
burocrática para a gerencial. Por último, há a dimensão-gestão, considerada como a mais 
difícil, que tem por princípio colocar em prática as novas idéias gerenciais oferecendo à 
sociedade um serviço público de qualidade, orientado por critérios de êxito no melhor 
atendimento do cidadão-cliente a um custo menor.33 
 

Neste sentido, buscaremos demonstrar que a ineficiência das políticas de 

enfrentamento dos problemas dos excluídos poderia muito bem estar nesta simultânea e 

conflitante presença de duas agendas inter-relacionadas, dentro do mesmo processo de 

reforma do Estado. A impossibilidade de se definir de forma unívoca qual o padrão de 

atuação do Estado, em termos de ações governamentais, tendo em vista existirem aquelas que 

almejam por observar políticas sociais com caráter universal de direitos, formalizando um 

Estado provedor de bem-estar social e outras políticas focalizadas, que atendam à pressão da 

globalização e liberalização do mercado, no sentido de redução de gastos sociais, criaria 

aquilo que entendemos ser um ambiente marcado por disfuncionalidades, quando se trata de 

direitos sociais. 

                                                 
32 BRESSER PEREIRA, Luiz Carlos. Reflexões sobre a reforma gerencial brasileira de 1995. Revista 
do Serviço Público, 50(4), 1999: 5-30. Acessado em 29/04/2012 no endereço eletrônico 
[http://www.bresserpereira.org.br/papers/1999/93.reflexoessobrerefgerencial.p.pg.pdf]. Citações em 
comento dispostas entre as pág. 05/09.  
33 SOUZA, Waldir da Silva. Associações de usuários e familiares frente à implementação da política 
de saúde mental no município do Rio de Janeiro: Fundação Oswaldo Cruz. Dissertação de Mestrado 
em Saúde Pública – Escola Nacional de Saúde Pública. Rio de Janeiro. 1999. Acesso in 
[http://portalteses.icict.fiocruz.br/transf.php?script=thes_chap&id=00006002&lng=pt&nrm=iso] em 
28/04/12. Maiores detalhes vide capítulo II - Estado Contemporâneo, Políticas Públicas e Welfare: 
cidadania deteriorada ou governance saneada? 
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4.4.1. A Agenda da Constituinte (1988): o Estado com aspirações sociais em 

decorrência do movimento de redemocratização 

 

Em termos de implementação das garantias previstas na Constituição de 1.988, 

baseada num modelo democrático e bastante participativo, a agenda da Assembléia 

Constituinte pode ser considerada um marco importante em termos de reforma do antigo 

Estado centralizado, e de certa forma autoritário, construído desde o governo Getulio Vargas 

em 1.930 e acentuado, posteriormente pelos governos militares a partir de 1.964. Merece 

destaque, pois, a partir daí a quebra do controle da sociedade pelo Estado, no que diz respeito 

à formação de grupos e classes sociais, cujos trabalhos desdobraram-se na elevação dos 

padrões de relações entre Estado e Sociedade Civil, aspecto, aliás, claramente observado 

quando tratamos acerca da legislação trabalhista. 

 

Neste sentido, quanto à universalização dos direitos sociais elencados na 

Constituição brasileira, esta agenda de reforma buscou amarrar os direitos do indivíduo 

(almejados desde o início da Assembléia Constituinte) aos ditames de justiça social, por meio 

prático da expansão de ações governamentais redistributivas, majoritariamente providas pelo 

próprio Estado, assemelhando-se em alguns pontos ao antigo desenho do Estado de Bem-estar 

Social. Maiores diferenciações passariam a ter inicio em 1.992, por meio da reforma 

neoliberal que despontava, impondo, a partir daí, a hipótese de uma justiça social formalizada 

por meio de uma concepção de justiça de mercado, pautando-se, portanto, na eficiência 

econômica e minimizada liberdade de escolha do cidadão. A agenda da Constituinte, em 

relação ao campo organizacional, também buscou incrementar a defesa social pela descen-

tralização, criando, inclusive, a figura dos Municípios (federação tríade), intensificando 

buscas por formas de participação popular e afirmando, nas palavras de Franzese (2006), a 

idéia de que democratização e descentralização caminhariam lado a lado.34 

 

Em meio a um cenário de financeirização da riqueza, de maneira acentuada em 

meados da década de 90, onde organismos supranacionais e instituições financeiras nacionais 

e internacionais passaram a marcar presença cada vez mais decisiva sobre as instituições 

políticas, os Estados influenciados pela globalização e pelo multiculturalismo moderno, como 
                                                 
34 FRANZESE, Cibele. Mudanças recentes no Estado Brasileiro: a reforma do modelo nacional 
desenvolvimentista in ALBUQUERQUE, Maria do Carmo. Participação popular em políticas 
públicas: espaço de construção da democracia brasileira. São Paulo: Instituto Polis, 2006. Citação na 
pág. 20. 
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era o caso do Brasil, envolver-se-iam num risco evidente de colapso, caso fossem mantidas 

sombras das políticas keynesianas de pleno emprego, acordos corporativos que vinculavam 

salário e inflação, investimentos na infra-estrutura para ampliação da produção de bens 

duráveis e crescimento baseados na produção em massa. A partir deste rompimento estrutural 

a adaptação aos novos moldes passaria a provocar desequilíbrios macroeconômicos que 

forçariam a transferência das ofertas de bens e serviços para empresas privadas, geralmente 

estrangeiras, que atuavam com critérios de rentabilidade financeira bem maiores.  

 

Estas mudanças externas sob os setores socioeconômicos internos culminaram por 

entreabrir a opção do governo brasileiro por estratégias schumpeterianas35 (impulsionadoras) 

fulcradas em competitividade, busca de novas tecnologias, novas formas de trabalho, novos 

padrões de organização e gestão, inclusive formalizando a produção de um novo regime 

jurídico. Faria (2010) que esquematiza as transformações do Estado contemporâneo com 

ações marcadamente keynesianas e schumpeterianas, nos auxilia no entendimento das razões 

que ensaiaram a abertura da segunda agenda reformista do governo brasileiro. 

 

ESQUEMA 07 – Transformações do Estado contemporâneo  

 

   

 
Fonte: FARIA, José Eduardo. Sociologia Jurídica. Direito e conjuntura, 2ª edição. São Paulo: 
Saraiva, 2010, pág. 55. 

 

Nestes termos (workfare) assentar-se-iam os princípios idealizadores da segunda 

agenda implementadora de reforma do Estado brasileiro, ocorrida a partir do ano de 1.992, 

                                                 
35 FARIA, José Eduardo. Sociologia Jurídica. Direito e conjuntura, 2ª edição. São Paulo: Saraiva, 
2010, pág. 54.  
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tendente a reduzir a intervenção governamental na correção das desigualdades sociais, 

regionais e setoriais, passando a trabalhar com a idéia de mínimo necessário, em termos de 

proteção aos setores mais carentes da população.  

 

4.4.2. A Agenda neoliberal (1992): o Estado gerencialista aplicando o princípio 

de mercado na Administração Pública, o downsizing e o ajuste fiscal 

 

Segundo perpassam suas postulações, Faria (2004) entende que esta nova situação 

que se instala através da emergência do paradigma da especialização flexível da produção36, 

baseado na conversão das decisões de investimento ao sistema financeiro internacional e 

atuação de corporações transnacionais, representaria um período histórico de intercruzamento 

de duas eras econômicas: saía a era do Estado-nação e entra em cena a era do Estado-

globalizado. 

 

Efetivamente, no Brasil, este rompimento de eras ocorre de maneira diferenciada. 

O Estado, que anteriormente vinha agindo impulsionado por idéias constitucionais de bem-

estar (1988) vê-se obrigado, sem deixá-las totalmente de lado, a partir de 1.992, a manifestar-

se em favor de uma regulação da justiça social por meio do mercado internacional, e mais, por 

um mercado acentuadamente influenciado pela globalização, que tendia a afastá-lo, ainda 

mais, da figura de produtor e distribuidor de políticas sociais. Estas, inclusive, passariam, a 

partir de agora, a ser reformuladas com objetivos que assegurassem patamares mínimos de 

igualdade dentro de um espaço livre para competição. Eis aí, portanto, a silhueta deste novo 

Estado brasileiro que surge. 

 

Deste modelo de Estado, advindo da 2ª reforma, merecem destaque: (1) o 

gerencialismo (new public management) pautado pela introdução de princípios de mercado na 

Administração (eficiência); (2) a redução do tamanho do Estado (downsizing) e (3) o ajuste 

fiscal, que funcionou como limitador da implementação de políticas sociais de enfrentamento 

da exclusão (item 4.2.3). 

 

Em breves termos a característica do gerencialismo brasileiro, cujos princípios 

baseiam-se na introdução de mecanismos de mercado na gestão pública, valorização da 

                                                 
36 FARIA, José Eduardo. O direito na economia globalizada. São Paulo: Malheiros, 2004, pág. 111. 
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eficiência do Estado, elevação de sua “performance”, orientação por resultados, 

descentralização dos controles gerenciais e ênfase na responsabilização e flexibilização dos 

procedimentos37, seria, portanto, buscar a reformulação administrativa, através de mudanças 

institucionais38, inspirado pela necessidade de redução do gasto público e busca de maior 

eficiência (fazer mais com menos) da gestão pública.  

 

Sucintamente, a segunda característica do modelo de Estado neoliberal representa-

se por meio da redução do tamanho do Estado, fenômeno chamado pelos economistas por 

downsizing, que tem início com o Plano Nacional de Desestatização39 (PND) e consequentes 

privatizações. Destaque-se que em termos financeiros as privatizações mais importantes 

viriam a ocorrer a partir do governo Fernando Collor, continuando com vendas relevantes no 

governo Fernando Henrique Cardoso, principalmente de empresas do setor de energia e 

mineração.40 

 

A redução do tamanho do Estado, como um processo de redução de pessoal e o 

aumento do desempenho administrativo advindo da alteração nos arranjos institucionais, 

foram identificados como características ensejadoras de um potencial risco de aumento da 

ineficiência fiscal e, neste sentido, teria prevalecido a estratégia governamental de não se 

alterar, por demais, os arranjos institucionais já existentes à época. 

 

Quanto ao ajuste fiscal, de maneira geral e não apenas em termos de políticas 

sociais, podemos apontá-lo como o maior responsável pela implementação da reforma 

burocrática do Estado neoliberal. Franzese (2006) argumenta, aliás, ter existido nesta reforma 

                                                 
37 REZENDE, Flavio Cunha (2002). As reformas e as transformações do Estado: o Brasil em 
perspectiva comparada apud FRANZESE, Cibele. Mudanças recentes no Estado Brasileiro: a reforma 
do modelo nacional desenvolvimentista. São Paulo: Instituto Polis, 2006. Citação na pág. 24. 
38 Quanto às reformas institucionais foi emblemática a extinção do Ministério da Administração 
Federal e Reforma do Estado (MARE) em 1999 pela medida provisória nº 1795/99, quatro anos depois 
de sua criação. 
39 O PND foi aprovado pelo Congresso Nacional durante o governo Collor e permitiu que, a partir 
desse momento, o Executivo assumisse a condução do processo de privatizações de forma autônoma, 
sem a necessidade de nova consulta ao Legislativo. Nesse cenário o BNDES (Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social) assumiria um importante papel de coordenação, tornando-se 
gestor do Fundo Nacional de Desestatização (FND). 
40 No governo Fernando Henrique Cardoso a agenda de privatizações vendeu a Companhia Vale do 
Rio Doce (holding que reunia empresas do setor de mineração) e outras de transporte ferroviário, 
papel e celulose, comércio exterior, energia elétrica (as empresas da holding Eletrobrás) e telefonia (as 
27 empresas regionais pertencentes à Telebrás e à Embratel). 
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êxito no ajuste fiscal e controle dos gastos públicos, enquanto a transformação das estruturas 

e implementação da avaliação por” performance” teria sido menos bem sucedida.41 

                                                 
41 FRANZESE, Cibele. Mudanças recentes no Estado Brasileiro: a reforma do modelo nacional 
desenvolvimentista in ALBUQUERQUE, Maria do Carmo. Participação popular em políticas 
públicas: espaço de construção da democracia brasileira. São Paulo: Instituto Polis, 2006. Citação na 
pág. 25. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Chegada a fase conclusiva dos trabalhos, apesar de termos apresentado um 

diagnóstico técnico-científico um tanto quanto pessimista durante todo o estudo, acreditamos, 

em certa medida, na eficácia de alguns trabalhos de reinserção social dos moradores em 

situação de rua (MSR), como formas de desarmamento das armadilhas da exclusão, 

utilizando os termos de Robert Castel. Aliás, frisemos desde já, que estas armadilhas somente 

poderão ser desengatilhadas por meio do nosso envolvimento direto e pessoal; todos nós da 

sociedade civil que, como vimos, necessitamos ter intrínseca relação com o Estado; 

justamente nos manifestando ao lado destes indivíduos subalternizados sob todas as visões 

(internas e externas) para que possa ocorrer verdadeiro enfrentamento da pobreza, 

desigualdade e exclusão.  

 

Portanto, formalizaremos nossas notas finais por meio da retomada de algumas 

observações científicas mais relevantemente pontuadas no discorrer do trabalho, sobre as 

quais nos debruçamos em busca de detalhes para conseguirmos entender um pouco acerca das 

questões sociais brasileiras. Além disto, tomaremos a liberdade de acrescentarmos algumas 

ilações de relevante interesse em termos de mudanças concretas para o resgate da cidadania 

e reinserção social dos MSR. 

 

Nestes termos, em relação ao indivíduo em situação de rua observamos que, para a 

maioria dos analistas e estudiosos abordados, continua sendo, em pleno século XXI, um ser 

vulnerável, que possui uma cidadania frágil e que encontra dificuldades em termos de 

reinserção social. Esta situação, basicamente, caracteriza-se porque ele próprio ainda ignora 

(ou não aceita) a relevância do Direito como forma de auxiliá-lo e defendê-lo, aliás, 

acreditando que o Poder Público (em todas as esferas de governo) ainda não lhe garante um 

mínimo em termos de direitos básicos à liberdade e integridade física, como condições 

imprescindíveis de acesso aos direitos constitucionais sociais e trabalhistas colocados, 

teoricamente, à disposição.  

 

Tais afirmações nos remetem à preocupação com o aumento exponencial do número 

de MSR ao longo dos últimos anos, em especial, nas capitais dos Estados brasileiros, tal qual 

se pôde observar através dos dados colacionados nesta dissertação. Ademais, por meio destes 

mesmos indicadores sócio-econômicos pôde-se, também, vislumbrar que o perfil médio do 
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MSR é diferente daquilo que o senso comum prevê, contradizendo muitas informações que os 

leigos no assunto julgam ter sobre esse segmento da população. Apurou-se, ainda, que alguns 

indivíduos vão para as ruas não somente pela baixa condição financeira ou falta de trabalho, 

mas também como consequência de dependência química, ou pela condição de portador de 

alguma forma de transtorno mental e que, depois de formalizado seu ciclo de isolamento, 

estes indivíduos passariam a viver sob a mentalidade de meros inseridos na sociedade, 

assemelhando-se às antigas idéias de ralé excluída; aliás, conforme os mesmos ditames 

desenvolvidos ainda no período de colonização portuguesa no país. 

 

Vistos sob este enfoque de outsiders, tal qual trata Damatta em obra apontada no 

interior deste trabalho, ficariam ainda hoje bastante caracterizadas formas diversas de 

tecnologias da expulsão, sejam elas físicas ou morais, que ladeadas por dispositivos de 

restrições específicas formalizariam uma rede de segregação simbólica e espoliativa aos 

MSR. Destacou-se, inclusive, que o projeto arquitetônico da cidade de São Paulo vem 

incorporando a população das ruas de modo perverso, segundo Kowarick, bem como, em 

determinadas situações, patente o atuar higienista do Poder Público perante estes excluídos. 

 

Em linhas gerais, as questões sociais analisadas sob os MSR indicaram a 

formalização expressa de direitos sociais em nível constitucional e infraconstitucional, 

inclusive formalizando políticas públicas, mas na prática, ainda haver enormes dificuldades 

em termos de concretização de ações reinsertivas, especialmente, ao ambiente de trabalho 

efetivo e moradia, principais necessidades imediatas dos MSR. Portanto, ao que Castel 

denominou por desfiliação, um processo cuja trajetória seria a ruptura progressiva em 

relação a estados de equilíbrios anteriores mais ou menos estáveis, observamos identificação 

de discursos entre estes tais desfiliados e os MSR, em especial, quanto à dor subjetiva, quando 

eles próprios falam de sua condição estigmatizada e da falta de categorização social.  

 

Em termos de acolhimento, orientações e encaminhamentos observamos que faltam 

entrevistas sociais para um melhor levantamento de dados sobre história de vida e outras 

informações pessoais, imprescindíveis, a nosso ver, dentro do processo de identificação do 

indivíduo. Em termos de providências de documentos, cuidados médicos e de higiene as 

ações pontuais do Governo Municipal (pelo menos em nosso objeto de estudo em SP) foram, 

em certa medida, mais bem vistas pelos assistidos que as ações do Governo Estadual, ou 

Federal (até porque, pouco têm feito em termos de auxílio imediato). Quanto ao abrigamento 
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e convivência a prática da expulsão, mais conhecida pelos próprios MSR como arrastão, 

oferecimento de passagens de volta ao antigo local de interação social, ainda seria bastante 

vivenciada em praticamente todas as casas de abrigamento (pelo menos naquelas com as quais 

mantivemos contato, por meio de seus usuários, em São Paulo). 

 

Percebemos, ainda, que as mulheres se adaptam mais facilmente aos serviços de 

acolhimento, inclusive incentivadas pela Política Nacional, especificamente em casos de 

violência, em função de sua cultura histórica de subserviência, o que faz com que elas se 

integrem melhor às normas das instituições apontadas (via de regra, casas-abrigo e casas de 

convivência) e que isto ocorre como forma de buscarem segurança, visto que nas ruas a 

violência a que estariam expostas seria bastante acentuada, principalmente abusos sexuais, 

conforme relatamos em texto de Kubota colacionado. 

 

A proteção dos indivíduos inseridos em seguimentos de baixa renda (incluídos os 

MSR) que estejam em estado de mendicância ou estado de indigência (ambos abaixo da linha 

de pobreza) vem sendo realizada hoje, em sua grande maioria, de maneira pontual, focalizada 

e residual. Isto porque as políticas focalizadas, que contam com o apoio do Banco Mundial, 

geralmente atendem apenas os comprovadamente pobres, ou seja, aqueles que se encontram 

cadastrados ou identificados pelo sistema/governo como pobres, e têm caráter emergencial, 

não reconhecendo políticas sociais como um direito humano, inclusive já sendo formuladas 

para apresentar caráter passageiro, o que vem impossibilitando o MSR de escapar das 

condições de privação e poverty traps (tradução livre: armadilhas da pobreza) e de romper ao 

que chamamos de ciclo de isolamento, aquele que se formaliza quando o cidadão perfaz todas 

as fases de espoliação humana: se desiguala, depois empobrece e exclui.  

 

A comprovação de que os MSR perfazem completamente tal ciclo teve início com a 

análise da literatura recente sobre segregação social (Paugam), o que viria a se confirmar por 

meio da verificação empírica, formalizada pelos estudos e análises das pesquisas censitárias 

abordadas em nível federal e municipal de SP. Os trabalhos científicos analisados 

demonstraram que estes indivíduos vêm sendo estigmatizados como pessoas fracassadas e 

impossibilitadas de saírem destas condições de subalternas ao perfazerem o ciclo (tendo, 

inclusive, dado início a um processo psicológico de vitimização generalizada). Neste sentido, 

entendemos que as tentativas de resgate da cidadania e reinserção social dos MSR têm sido 
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afetadas de maneira inversa ao objetivado pelos Administradores Públicos, responsáveis pelas 

implementações de políticas de assistência. 

 

Políticas sociais nos moldes em que são hoje implementadas não têm atingido 

positivamente os MSR, pois os tratam como pessoas com deméritos, ao que Sônia Fleury 

chamaria de cidadania invertida, condição em que seria preciso se comprovar a condição de 

miserabilidade para a obtenção de direitos (caso esta pessoa não consiga reconhecer e/ou 

provar sua incapacidade de exercer a condição de cidadão, não poderá se formalizar 

beneficiário da Assistência Social) o que tenderia a levar a uma repudiosa consequência em 

temos práticos: quanto mais fracassadas as pessoas se apresentassem, mais elas teriam 

possibilidades de serem atendidas por estes tipos de políticas (e aí o individuo se 

reconheceria, efetivamente, como não-cidadão) invertendo-se, em essência, a lógica da idéia 

de cidadania.  

 

Ademais, as políticas desenvolvidas atualmente configuram-se, intrinsecamente 

formalizadas, em práticas assistencialistas e não de caráter de assistência social, visando 

apenas o suprimento das necessidades básicas momentâneas de alimentação, banho e pernoite, 

não alcançando ações futuras que almejem real mudança de cenário, por exemplo, em termos 

de fornecimento de trabalho fixo, ou enfrentamento de problemas estruturais (moradia) 

destas pessoas. 

 

Além disto, alguns fatores também podem ser destacados em termos de dificuldades 

de atuação mais efetivas na defesa dos MSR: não existe acordo entre pesquisadores, 

administradores e estudiosos ao definir nem o gênero, nem as categorias que devem compor 

esta população. Em havendo tantas diferenciações, ainda que o pesquisador conseguisse 

escolher uma definição para nortear seus estudos, se depararia com outra problemática: a de 

distinguir entre as pessoas que vivem nas ruas em condição de definitividade e aquelas que 

vivem nas ruas em caráter de temporariedade, ou mesmo, ainda, diferenciar aquelas em 

condições precárias de habitação, que podem ou não se encaixar em quaisquer destas 

definições – ficar na rua, estar na rua ou ser da rua.  

 

Ao contrário do Brasil, ficou demonstrado que os países de língua inglesa, via de 

regra, seriam menos complexos ao dividirem a população das ruas, apenas, em homeless e 

shelterless, incluindo-se no primeiro grupo todos aqueles que habitam casas improvisadas, 
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mesmo que em vilas ou favelas. Os shelterlesses (desabrigados) geralmente viveriam nas ruas 

em face da falta de espaço físico para “residir” (tragédias naturais, guerras, etc.), enquanto 

que todo o restante dos membros do grupo populacional seria abarcado por exclusão como 

homelesses. Pôde-se observar também, que os censos já realizados, quando não demonstram 

divergência entre eles próprios em termos das apurações efetuadas, demonstram divergências 

ao serem cotejados, numa visão macro, sob a maioria dos índices voltados ao 

desenvolvimento econômico nacional (índices socioeconômicos geralmente disponibilizados 

pelo Estado ou entidades ligadas aos governos) o que demonstraria certa irracionalidade 

entre a coleta de dados micro, aplicados sob os MSR, e os diversos índices governamentais 

indicadores de pobreza e exclusão. Destaque-se merecedor de reconhecimentos os estudos de 

Campos e Pochmann em Atlas da Exclusão Social no Brasil, pela diversidade na apuração de 

índices demográficos da pobreza, em especial, quanto ao índice de exclusão nacional. 

 

Em termos de demografia da pobreza percebemos a necessidade de uma nova 

pesquisa municipal em SP (a última ocorrida em 2009/10), motivada por um trabalho 

explorado por cientistas sociais e demais pesquisadores de outras áreas do conhecimento. 

Além desta apuração constante, as ações em defesa dos MSR, por meio das políticas públicas 

sociais, deveriam passar a ser implementadas, de maneira mais institucional, via Prefeituras 

Municipais. Até porque, de maneira geral, seriam estas Administrações quem teriam contato 

mais direto com as pessoas em seus diferentes segmentos. Na realidade concreta, não foi isto 

que observamos com nossos estudos. Os dados das pesquisas ainda se encontram muito 

pulverizados (tenta-se utilizar idéias de políticas federais em Municípios) para que se possa 

obter uma ação finalística mais precisa. Uma solução, por exemplo, seria a centralização de 

dados e informações em cada Secretaria de Bem-Estar Social da cidade realizadora do 

acompanhamento das atividades dos MSR.  

 

Entidades civis e demais Poderes Públicos auxiliariam na tentativa de captação de 

outras informações, repassando tais conhecimentos aos Municípios, aos quais incumbiriam os 

planos de ações concretas para a superação da situação de exclusão. Idéias de redes sociais 

têm surgido na prática como formulações bastante interessantes. Desafortunadamente, a 

maioria dos formuladores de empregos, relacionados à inclusão no mercado de trabalho 

(diferentemente da Central de Apoio ao Trabalhador, CAT) que atendem os MSR não vêm 

compartilhando informações sobre estes indivíduos, inviabilizando uma padronização de 

procedimentos para contratação. 
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Ao pontuarmos a economia do Estado Brasileiro, em termos de trabalho, 

distribuição de renda e desequilíbrios sócio-estruturais pudemos confirmar que o Brasil vive 

hoje em meio às diretrizes de um Estado Neoliberal. Em que pese algumas posturas 

doutrinárias de renome ainda colocarem o país sob ditames de um Estado de Bem-Estar 

Social, estas idéias já foram superadas. Talvez o viés constitucional de Welfare, ressurgente 

em 1.988, ainda mostre hoje um resquício da intenção de alavancar estes antigos modos de 

atuação do Estado, porém esta situação, contemporaneamente, persiste inconsistente e 

incompatível com a implantação de uma democracia consolidada em bases econômicas e 

demandas negociáveis.  

 

O Brasil, aliás, tem adotado uma política de desenvolvimento extremamente 

dependente do mercado e associada ao capitalismo internacional, o que tenderia, ainda que 

em meio ao processo de globalização, a excluir grande parte da população do fator consumo, 

já que os consumidores seriam apenas aqueles indivíduos com acesso aos benefícios do 

desenvolvimento econômico. Neste sentido, em termos teóricos, podemos dizer que a atual 

Constituição Federal formalizou um Estado Democrático Social de Direito, enquanto que em 

termos práticos, condizentes com a faceta social, preponderaria o programatismo de seu texto. 

 

Em meio ao mercado-livre e livre-competição o país tem se afastado de suas 

responsabilidades de proteção social dos MSR. A instabilidade econômica moderna, advinda 

das recentes crises econômicas e do intenso processo de globalização, tem refletido 

diretamente nos vários setores da ordem social e incidido diretamente nas necessidades dos 

MSR, acentuando suas situações de desigualdade, que for fim, tendem a implementar no 

Brasil de hoje um estado de incoerência - de abundância à necessidade de uns poucos e 

miserabilidade dos realmente necessitados.  

 

O mercado de trabalho também está se tornando cada vez mais seletivo, cada vez 

mais exige maior qualificação e experiência. Como resultado desta seletividade, os MSR 

estão cada vez mais distantes do trabalho fixo, ainda mais quando influenciados pela baixa 

escolaridade dos membros e ausência de local fixo para morar. Dois outros fatores 

recorrentemente observados no acentuamento da exclusão do MSR, especificamente em 

termos de retorno ao mundo do trabalho, ficaram atrelados a fatores como o uso de drogas e a 

falta de documentação, principais características desestruturadoras apontadas no estudo. 
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Em termos de participação civil, ainda que a consideremos bastante reduzida, a 

maioria dos estudiosos acreditam ser a forma mais importante de enfrentamento da exclusão. 

Neste sentido, apontou-se neste trabalho, especificamente em relação aos MSR, que desde a 

década de 1.960 se observavam iniciativas de organização dos grupos de excluídos em várias 

cidades brasileiras. Já no início dos anos 80 formalizava-se uma parte da população em 

situação de rua trabalhando como catadores de material reciclável, reunindo-se nas primeiras 

associações e cooperativas, depois organizadas no Movimento Nacional dos Catadores de 

Materiais Recicláveis (MNCMR). No final dos anos 90, inúmeras mobilizações nas principais 

cidades brasileiras viabilizariam a formação de parcerias consolidadas por meio de fóruns, 

manifestações públicas e presença de pessoas em situação de rua nos Conselhos Municipais 

de Assistência Social e de Monitoramento. Em 2.005 os catadores de materiais recicláveis da 

cidade de Belo Horizonte mobilizaram outros companheiros dos Estados do Rio de Janeiro, 

São Paulo, Bahia e Cuiabá, ocorrendo nesta oportunidade o lançamento do Movimento 

Nacional da População de Rua (MNPR) considerado o mais importante, nacionalmente, em 

termos de defesa dos MSR. 

 

Boaventura de Sousa Santos, em sua teoria crítica de estudos culturais pós-coloniais, 

também acredita que somente com esta dinâmica emancipatória (como a que vem se 

desenvolvendo com os MSR) com o aperfeiçoamento das formas de participação civil, poderá 

se afrontar o processo de intensificação da exclusão em decorrência da globalização: 

diferentes formas de opressão ou de dominação geram formas de resistência, de mobilização, 

de subjetividade e de identidade coletivas também distintas. Nessas resistências e em suas 

articulações globais reside o impulso da globalização contra-hegemônica. Inadvertidamente, 

pudemos também trabalhar com a idéia de que o gênero sociedade civil, por meio de sua 

espécie terceiro setor, vem enfrentando, atualmente, um intenso processo de acumulação do 

capital e seu rebatimento vem achatando a classe trabalhadora, mais ainda nas classes 

excluídas pela pobreza, não sendo capaz de ensejar o aumento da empregabilidade, sequer em 

pessoas um pouco mais bem preparadas que os MSR.  

 

Isto porque o processo de associação civil no Brasil ainda vem sendo visto de forma 

preconceituosa (e com razão) em pleno século XXI. Via de regra, isto tem acontecido pela 

dificuldade de utilização do dinheiro público disponibilizado para o enfrentamento destas 

situações. Especificamente, no caso dos MSR, o terceiro setor, constituído, teoricamente, por 

organizações sem fins lucrativos e não governamentais, cujo objetivo seria gerar serviços de 
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caráter público; por exemplo, as OSCIP’s (Organizações da Sociedade Civil de Interesse 

Público) vêm se utilizando de recursos de doações de empresas e pessoas físicas e daqueles 

advindos do repasse de verbas públicas de uma forma desvirtuada da função. Este dilema tem 

se acentuado, basicamente, em face da dificuldade na diferenciação entre entidades de 

utilidade pública, entidades de fins filantrópicos e organizações da sociedade civil de 

interesse público. Isto porque, apenas estas últimas, em relação ao financiamento 

constitucional da seguridade, seriam consideradas isentas de contribuição para a seguridade 

social (art. 195, VII) e neste sentido deveriam agir de forma desinteressada economicamente, 

dedicando-se às causas dos MSR, o que não vem sendo observado.  

 

Em termos mais otimistas, observou-se que a grande vantagem das participações 

civis seria a facilidade em se mapear de maneira mais direta a maior quantidade de grupos 

possíveis de excluídos, uma vez que cada entidade, via de regra, vem assumindo efetivo 

controle sobre as características do território, conhecendo suas vulnerabilidades e formas de 

expressão da situação de rua, tanto em termos de facilidade para entrar em contato com os 

líderes, quanto em iniciar interfaces com as redes internas dos MSR já existentes. Destacamos 

neste sentido a interação salutar dos MSR dentro dos Comitês Gestores de Bairro. 

 

Quanto às Políticas Públicas e Legislação Especial de defesa dos MSR as análises 

demonstraram que o fenômeno da exclusão que afeta, especificamente, estes indivíduos 

viventes das ruas não é nacional. Pôde-se verificar que tanto em Los Angeles, como em São 

Paulo, tem-se intensificado as áreas onde os MSR podem usar o ambiente urbano para 

estabelecer suas frágeis estruturas e sobreviver. Em termos práticos, o Estado e até mesmo o 

Mercado ao assumirem o papel de reguladores sociais vêm tentando reforçar as 

potencialidades das políticas sociais, em termos de promoção dos direitos, partindo das idéias 

de ressignificação interpretativa e conjuntural sobre a população de excluídos na 

contemporaneidade, porém percebemos, em termos destas políticas, que a viabilização de 

ações universais, em conjunto com ações focalizadas, não têm sido verificadas como metas de 

proteção e redução de danos aos MSR. Neste sentido, merecedor de destaques os estudos de 

aprimoramento das políticas sociais formulado por Verônica Silva Villalobos, em que pese 

serem razoavelmente antigos, em termos de estratégias de intervenção e modelos de gestão.  

 

Verificamos, também, que o Plano Brasil sem Miséria, do atual Governo Federal 

(PT-2010), tem realizado algumas atuações interessantes em termos de reinserção social dos 
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MSR, como a formalização das pessoas no Cadastro Único (espécie de catalogação de 

indivíduos necessitados financeiramente), o programa Bolsa Família e o programa do 

Benefício de Prestação Continuada (que, desafortunadamente, atinge apenas 3% da 

população). Acreditamos faltar, ainda, a estes programas, a idéia de parcerias com os 

Municípios (reiteramos a idéia de concentração municipal) em termos de elaboração de 

políticas sociais destinadas, especificamente, aos MSR.  

 

Mereceram destaque, em termos de legislações protetivas, o lançamento em 2.008 da 

Política Nacional para População em Situação de Rua, em nível federal, e em termos 

Municipais (SP) a Lei 12.316/97 e seu Decreto Regulamentador nº 40.232/01, como 

expoentes jurídicos de defesa dos MSR. Apontamos, por fim, que Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), Lei nº 8.742/93, fruto da redemocratização do país, tem feito muito pouco em 

termos de implementação de direitos sociais aos necessitados. 

 

Sucintamente, o grande passo merecedor de destaque, em termos de formatação 

aplicável aos MSR como sujeitos de direito e sob os olhares dos termos técnico-jurídicos, 

teria sido marcado pela promulgação da Constituição Federal em 1.988, que passou a 

reconhecer a assistência social como um dever do Estado, no campo da seguridade social, e 

não mais uma política isolada e complementar à Previdência (caráter meramente 

assistencialista). Finalmente, renovamos a colocação de faltar, em termos de políticas 

públicas, efetiva aproximação de especificidades entre políticas redistributivas 

estruturais/compensatórias, com viés universalizante e políticas focalizadas, única forma de 

que tais ações possam promover sobrevida do povo da rua.  
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ANEXOS 

ANEXO I – ANEXOS ESTATÍSTICOS DAS UNIDADES FEDERATI VAS EM 
1.960/1.980/2.000 

 
Atlas da Exclusão Social no Brasil, 2.003 

CICLO DE ISOLAMENTO: Desigualdade, pobreza e exclusão 
 
 
Índice de pobreza 
 

 
 
 
CAMPOS André; POCHMANN,  Márcio; AMORIN Ricardo; SILVA , Ronnie. Atlas da 
Exclusão Social no Brasil: dinâmica e manifestação territorial. São Paulo: Cortez, 2003, pág. 
152.
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Índice de desigualdade social 
 
 

 
 
 
CAMPOS André; POCHMANN,  Márcio; AMORIN Ricardo; SILVA , Ronnie. Atlas da 
Exclusão Social no Brasil: dinâmica e manifestação territorial. São Paulo: Cortez, 2003, pág. 
154.
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Índice de exclusão 
 
 

 
 
 
CAMPOS André; POCHMANN,  Márcio; AMORIN Ricardo; SILVA , Ronnie. Atlas da 
Exclusão Social no Brasil: dinâmica e manifestação territorial. São Paulo: Cortez, 2003, pág. 
151.
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Outros índices de interesse: 
 

 
 

 
CAMPOS André; POCHMANN,  Márcio; AMORIN Ricardo; SILVA , Ronnie. Atlas da 
Exclusão Social no Brasil: dinâmica e manifestação territorial. São Paulo: Cortez, 2003, pág. 
155/153, respectivamente. 
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CAMPOS André; POCHMANN,  Márcio; AMORIN Ricardo; SILVA , Ronnie. Atlas da 
Exclusão Social no Brasil: dinâmica e manifestação territorial. São Paulo: Cortez, 2003, pág. 
156/157, respectivamente. 
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CAMPOS André; POCHMANN,  Márcio; AMORIN Ricardo; SILVA , Ronnie. Atlas da 
Exclusão Social no Brasil: dinâmica e manifestação territorial. São Paulo: Cortez, 2003, pág. 
158. 
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ANEXO II – MAPAS DO CICLO DE ISOLAMENTO  
 
. 

Mapa da desigualdade brasileira no ano 2.000 
 

 
 
 
 
Quanto maior o índice melhor a situação social. 
 
CAMPOS André; POCHMANN,  Márcio; AMORIN Ricardo; SILVA , Ronnie. Atlas da 
Exclusão Social no Brasil: dinâmica e manifestação territorial. São Paulo: Cortez, 2003, pág. 
71.
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Mapa da pobreza brasileira no ano 2.000 
 
 

 
 
 
Quanto maior o índice melhor a situação social. 
 
CAMPOS André; POCHMANN,  Márcio; AMORIN Ricardo; SILVA , Ronnie. Atlas da 
Exclusão Social no Brasil: dinâmica e manifestação territorial. São Paulo: Cortez, 2003, pág. 
63. 
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Mapa da exclusão brasileira no ano 2.000 
 
 

 
 
 
Quanto maior o índice melhor a situação social. 
 
CAMPOS André; POCHMANN,  Márcio; AMORIN Ricardo; SILVA , Ronnie. Atlas da 
Exclusão Social no Brasil: dinâmica e manifestação territorial. São Paulo: Cortez, 2003, pág. 
59. 
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Outros mapas de interesse: 
 
 

 
 
 
Quanto maior o índice melhor a situação social. 
 
 
CAMPOS André; POCHMANN,  Márcio; AMORIN Ricardo; SILVA , Ronnie. Atlas da 
Exclusão Social no Brasil: dinâmica e manifestação territorial. São Paulo: Cortez, 2003, pág. 
101. 
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ANEXO III – DECRETO FEDERAL Nº 7.053 DE 23 DE DEZEMBRO DE 2.009 
 

Institui a Política Nacional para a “população em situação de rua” e seu Comitê 
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências. O 
PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso VI, 
alínea “a”, da Constituição, DECRETA: 

Art. 1º  Fica instituída a Política Nacional para a “população em situação de rua”, a ser 
implementada de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos previstos neste Decreto. 

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. 

 

Art. 2o  A Política Nacional para a “população em situação de rua” será implementada de 
forma descentralizada e articulada entre a União e os demais entes federativos que a ela 
aderirem por meio de instrumento próprio. 

Parágrafo único.  O instrumento de adesão definirá as atribuições e as responsabilidades a 
serem compartilhadas.  

 

Art. 3 º  Os entes da Federação que aderirem à Política Nacional para a “população em 
situação de rua” deverão instituir comitês gestores intersetoriais, integrados por representantes 
das áreas relacionadas ao atendimento da “população em situação de rua”, com a participação 
de fóruns, movimentos e entidades representativas desse segmento da população. 

 

Art. 4 º  O Poder Executivo Federal poderá firmar convênios com entidades públicas e 
privadas, sem fins lucrativos, para o desenvolvimento e a execução de projetos que 
beneficiem a “população em situação de rua” e estejam de acordo com os princípios, 
diretrizes e objetivos que orientam a Política Nacional para a “população em situação de rua”. 

 

Art. 5 º  São princípios da  Política Nacional para a “população em situação de rua”, além da  
igualdade e equidade: 

I - respeito à dignidade da pessoa humana; 
II -  direito à convivência familiar e comunitária; 
III -  valorização e respeito à vida e à cidadania; 
IV -  atendimento humanizado e universalizado; e 
V - respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero, 
orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. 
 
 
Art.  6 º  São diretrizes da Política Nacional para a “população em situação de rua”: 
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I - promoção dos direitos civis, políticos, econômicos, sociais, culturais e ambientais; 
II -  responsabilidade do Poder Público pela sua elaboração e financiamento;  
III -  articulação das políticas públicas federais, estaduais, municipais e do Distrito Federal; 
IV -  integração das políticas públicas em cada nível de governo; 
V - integração dos esforços do Poder Público e da sociedade civil para sua execução; 
VI -  participação da sociedade civil, por meio de entidades, fóruns e organizações da 
“população em situação de rua”, na elaboração, acompanhamento e monitoramento das 
políticas públicas; 
VII -  incentivo e apoio à organização da “população em situação de rua” e à sua participação 
nas diversas instâncias de formulação, controle social, monitoramento e avaliação das 
políticas públicas; 
VIII -  respeito às singularidades de cada território e ao aproveitamento das potencialidades e 
recursos locais e regionais na elaboração, desenvolvimento, acompanhamento e 
monitoramento das políticas públicas;  
IX -  implantação e ampliação das ações educativas destinadas à superação do preconceito, e 
de capacitação dos servidores públicos para melhoria da qualidade e respeito no atendimento 
deste grupo populacional; e 
X - democratização do acesso e fruição dos espaços e serviços públicos. 
 
Art. 7 º  São objetivos da Política Nacional para a “população em situação de rua”: 
 
I - 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;  
II -  garantir a formação e capacitação permanente de profissionais e gestores para atuação no 
desenvolvimento de políticas públicas intersetoriais, transversais e intergovernamentais 
direcionadas às pessoas em situação de rua; 
III -  instituir a contagem oficial da “população em situação de rua”; 
IV -  produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, econômicos e culturais 
sobre a rede existente de cobertura de serviços públicos à “população em situação de rua”;  
V - desenvolver ações educativas permanentes que contribuam para a formação de cultura de 
respeito, ética e solidariedade entre a “população em situação de rua” e os demais grupos 
sociais, de modo a resguardar a observância aos direitos humanos; 
VI -  incentivar a pesquisa, produção e divulgação de conhecimentos sobre a “população em 
situação de rua”, contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-racial, 
sexual, de gênero e geracional, nas diversas áreas do conhecimento;  
VII -  implantar centros de defesa dos direitos humanos para a “população em situação de 
rua”;  
VIII -  incentivar a criação, divulgação e disponibilização de canais de comunicação para o 
recebimento de denúncias de violência contra a “população em situação de rua”, bem como de 
sugestões para o aperfeiçoamento e melhoria das políticas públicas voltadas para este 
segmento; 
IX -  proporcionar o acesso das pessoas em situação de rua aos benefícios previdenciários e 
assistenciais e aos programas de transferência de renda, na forma da legislação específica;  
X - criar meios de articulação entre o Sistema Único de Assistência Social  e o Sistema Único 
de Saúde para qualificar a oferta de serviços; 
XI -  adotar padrão básico de qualidade, segurança e conforto na estruturação e reestruturação 
dos serviços de acolhimento temporários, de acordo com o disposto no art. 8o;  
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XII -  implmentar centros de referência especializados para atendimento da “população em 
situação de rua”, no âmbito da proteção social especial do Sistema Único de Assistência 
Social; 
XIII -  implementar ações de segurança alimentar e nutricional suficientes para proporcionar 
acesso permanente à alimentação pela “população em situação de rua” à alimentação, com 
qualidade; e 
XIV -  disponibilizar programas de qualificação profissional para as pessoas em situação de 
rua, com o objetivo de propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho. 
 
Art. 8 º  O padrão básico de qualidade, segurança e conforto da rede de acolhimento 
temporário deverá observar  limite de capacidade,  regras de funcionamento e convivência,  
acessibilidade,  salubridade e  distribuição geográfica das unidades de acolhimento nas áreas 
urbanas, respeitado o direito de  permanência da “população em situação de rua”, 
preferencialmente nas cidades ou nos centros urbanos.  
 
§ 1o  Os serviços de acolhimento temporário serão regulamentados nacionalmente pelas 
instâncias de pactuação e deliberação do Sistema Único de Assistência Social. 
§ 2o  A estruturação e reestruturação de  serviços de acolhimento devem ter como referência a 
necessidade de cada Município, considerando-se os dados das pesquisas de contagem da 
“população em situação de rua”. 
§ 3o  Cabe ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, por intermédio da 
Secretaria Nacional de Assistência Social, fomentar e promover a reestruturação e a 
ampliação da rede de acolhimento a partir da transferência de recursos aos Municípios, 
Estados e Distrito Federal. 
§ 4o  A rede de acolhimento temporário existente deve ser reestruturada e ampliada para 
incentivar sua utilização pelas pessoas em situação de rua, inclusive pela sua articulação com 
programas de moradia popular promovidos pelos Governos Federal, estaduais, municipais e 
do Distrito Federal. 
 
Art. 9 º  Fica instituído o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da 
Política Nacional para a “população em situação de rua”, integrado por representantes da 
sociedade civil e por um representante e respectivo suplente de cada  órgão a seguir descrito: 
 
I - Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, que o coordenará; 
II -  Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome; 
III -  Ministério da Justiça; 
IV -  Ministério da Saúde; 
V - Ministério da Educação; 
VI -  Ministério das Cidades; 
VII -  Ministério do Trabalho e Emprego; 
VIII -  Ministério dos Esportes; e 
IX -  Ministério da Cultura. 
 
§ 1o  A sociedade civil terá nove representantes, titulares e suplentes, sendo cinco de 
organizações de âmbito nacional da “população em situação de rua” e quatro  de entidades 
que tenham como finalidade o trabalho com a “população em situação de rua”. 
§ 2o  Os membros do Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política 
Nacional para a “população em situação de rua” serão indicados pelos titulares dos órgãos e 
entidades as quais representam e  designados pelo Secretário Especial dos Direitos Humanos 
da Presidência da República. 
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Art. 10.  O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional 
para a “população em situação de rua” terá as seguintes atribuições: 
 
I - elaborar planos de ação periódicos com o detalhamento das estratégias de implementação 
da Política Nacional para a “população em situação de rua”, especialmente quanto às metas, 
objetivos e responsabilidades, considerando as propostas elaboradas pelo Grupo de Trabalho 
Interministerial instituído pelo Decreto de 25 de outubro de 2006; 
II -  acompanhar e monitorar o desenvolvimento da Política Nacional para a “população em 
situação de rua”; 
III -  desenvolver, em conjunto com os órgãos federais competentes, indicadores para o 
monitoramento e avaliação das ações da Política Nacional para a “população em situação de 
rua”;  
IV -  propor medidas que assegurem a articulação intersetorial das políticas públicas federais 
para o atendimento da “população em situação de rua”; 
V - propor formas e mecanismos para a divulgação da Política Nacional para a “população em 
situação de rua”;  
VI -  instituir grupos de trabalho temáticos, em especial para discutir as desvantagens sociais a 
que a “população em situação de rua” foi submetida historicamente no Brasil e analisar 
formas para sua inclusão e compensação social;  
VII -  acompanhar os Estados, o Distrito Federal e os Municípios na implementação da 
Política Nacional da “população em situação de rua”, em âmbito local; 
VIII -  organizar, periodicamente, encontros nacionais  para avaliar e formular ações para a 
consolidação da Política Nacional para a “população em situação de rua”; e 
IX -  deliberar sobre a forma de condução dos seus trabalhos. 
 
Art. 11.  O Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional 
para a “população em situação de rua” poderá convidar gestores, especialistas e representantes 
da “população em situação de rua” para participar de suas atividades. 
 
Art. 12.  A participação no Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da 
Política Nacional para a “população em situação de rua” será considerada prestação de serviço 
público relevante, não remunerada. 
 
Art. 13.  A Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - 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. 14.  A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República dará apoio 
técnico-administrativo e fornecerá os meios necessários à execução dos trabalhos do Comitê 
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para a “população em 
situação de rua”. 
 
Art. 15.  A Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República instituirá o 
Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos para a “população em situação de rua”, 
destinado a promover e defender seus direitos, com as seguintes atribuições:  
I - divulgar e incentivar a criação de serviços, programas e canais de comunicação para 
denúncias de maus tratos e para o recebimento de sugestões para políticas voltadas à 
“população em situação de rua”, garantido o anonimato dos denunciantes;  
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II -  apoiar a criação de centros de defesa dos direitos humanos para “população em situação 
de rua”, em âmbito local; 
III -  produzir e divulgar conhecimentos sobre o tema da “população em situação de rua”, 
contemplando a diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-racial, sexual, de gênero 
e geracional nas diversas áreas; 
IV -  divulgar indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a “população em situação de 
rua” para subsidiar as políticas públicas; e 
V - pesquisar e acompanhar os processos instaurados, as decisões e as punições aplicadas aos 
acusados de crimes contra a “população em situação de rua”.  
 
Art. 16.  Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Brasília, 23 de dezembro de 2009; 188o da Independência e 121o da República  
Luiz Inácio Lula da Silva 
Tarso Genro 
Fernando Haddad 
André Peixoto Figueiredo Lima 
José Gomes Temporão 
Patrus Ananias 
João Luiz Silva Ferreira 
Orlando Silva de Jesus Júnior 
Márcio Fortes de Almeida 
Dilma Rousseff 
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ANEXO IV – LEI ORDINÁRIA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO Nº 12.316 DE 16 
DE ABRIL DE 1.997 
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder Público municipal a prestar atendimento à 
população de rua na Cidade de São Paulo. 

Nelo Rodolfo, Presidente da Câmara Municipal de São Paulo, faz saber que a Câmara 
Municipal de São Paulo, de acordo com o § 7º do artigo 42 da Lei Orgânica do Município de 
São Paulo, PROMULGA  a seguinte Lei:  

 
Art. 1º O Poder Público municipal deve manter na Cidade de São Paulo serviços e programas 
de atenção à população de rua garantindo padrões éticos de dignidade e não violência na 
concretização de mínimos sociais e dos direitos de cidadania a esse segmento social de acordo 
com a Constituição Federal, a Lei Orgânica do Município de São Paulo e a Lei Federal n. 
8.742, de 07 de dezembro de 1993 (LOAS):  
 
I - a atenção de que trata o "caput" desse artigo exige a instalação e a manutenção com 
padrões de qualidade de uma rede de serviços e de programas de caráter público direcionados 
à população de rua que incluam desde ações emergenciais, a atenções de caráter promocional 
em regime permanente;  
II -  a ação municipal deve ter caráter intersetorial de modo a garantir a unidade da política de 
trabalho dos vários órgãos municipais;  
III -  a população de rua referida neste artigo inclui homens, mulheres e crianças 
acompanhadas de suas famílias.  
 
Art. 2º Os serviços e programas direcionados à população de rua de que trata esta Lei serão 
operados através de rede municipal e/ou por contratos e convênios de prestação de serviços 
com associações civis de assistência social. (Acrescido dos parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º e 7º em 
fevereiro de 2012 conforme PL 39/12 colacionado ao término desta legislação) 
 
§ 1º O convênio entre associações civis sem fins lucrativos e a rede governamental tem como 
característica a complementariedade na prestação de serviços à população e o caráter público 
do atendimento.  
§ 2º O funcionamento dos serviços e programas aludidos no artigo 4º da presente Lei implica 
em múltiplas formas de parceria entre o Poder Público municipal e as associações civis sem 
fins lucrativos possibilitando o uso de áreas, equipamentos, instalações, serviços e pessoal em 
forma complementar para melhor efetivar a política de atenção à população de rua. 

 
Art. 3º A atenção à população de rua deve observar os seguintes princípios:  
 
I - o respeito e a garantia à dignidade de todo e qualquer ser humano;  
II -  o direito da pessoa a ter um espaço para se localizar e referir na cidade, para ter um 
mínimo de privacidade como condição inerente à sua sobrevivência, existência e cidadania;  
III -  a garantia da supressão de todo e qualquer ato violento e de comprovação vexatória de 
necessidade; 
IV -  a não discriminação no acesso a quaisquer bens e serviços, principalmente os referentes à 
saúde, não sendo permitido tratamento degradante ou humilhante;  
V - subordinar a dinâmica do serviço e garantia da unidade familiar;  
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VI -  o direito do cidadão de restabelecer sua dignidade, autonomia, bem como sua 
convivência comunitária;  
VII -  o exercício cidadão de participação da população, por meio de organizações 
representativas, na proposição, e no controle das ações que lhes dizem respeito;  
VIII -  garantir a capacitação e o treinamento dos recursos humanos que operam a política de 
atendimento à população de rua.  
 
Art. 4º A política de atendimento à população de rua compreende a implantação e 
manutenção pelo Poder Público municipal nos distritos da Cidade de São Paulo, dos seguintes 
serviços e programas com os respectivos padrões de qualidade:  
 
I - Abrigos Emergenciais com provisão de instalações preparadas com recursos humanos e 
materiais necessários para acolhida e pernoite no período de inverno para população de rua, 
fornecendo condições de higiene pessoal, alimentação, vestuário, guarda de volumes e 
serviços de referência na cidade;  
II -  Albergues com provisão de instalações preparadas com recursos humanos e materiais 
necessários para acolhida e alojamento de pessoas na cidade em tratamento de saúde, 
imigrantes recém-chegados, situações de despejo, desabrigo emergencial e mulheres vítimas 
de violência, com funcionamento permanente fornecendo condições para higiene pessoal, 
alimentação, guarda de volumes, serviços de documentação e referência na cidade;  
III -  Centros de serviços com oferta de locais preparados com recursos humanos e materiais 
para oferecer durante o dia à população de rua alimentação, condições de higiene pessoal, 
cuidados ambulatoriais básicos, serviços de referência na cidade e estacionamento de 
"carrinhos", quando for o caso;  
IV -  Restaurantes Comunitários com provisão de instalações localizadas em locais centrais 
preparadas com recursos humanos e materiais para oferta de alimentos a baixo custo à 
população de rua;  
V - Casas de Convivência com oferta de espaços preparados com recursos humanos e 
materiais para promover: convivência, socialização e organização grupal, atividades 
ocupacionais, educacionais, culturais e de lazer, assim como condições de higiene pessoal, 
cuidados ambulatoriais básicos, alimentação, guarda de volumes, serviços de documentação e 
referência na cidade;  
VI -  Moradias Provisórias com provisão de instalações, próprias ou locadas, com capacidade 
de uso temporário por até 15 pessoas moradoras de rua e em processo de reinserção social;  
VII -  Vagas de Abrigo e Recuperação com oferta de vagas em serviços próprios ou 
conveniados que atendam pessoas moradoras de rua em situação de abandono e: em 
tratamento de saúde; portadoras de moléstias infecto-contagiosas, inclusive portadoras de 
HIV; idosos; portadores de doença mental; portadores de deficiência; 
VIII -  Soluções Habitacionais Definitivas com oferta de alternativas habitacionais que 
atendam pessoas em processo de reinserção social e incluam auxílio moradia e financiamento 
de construções em regime de mutirão;  
IX -  Oficinas, Cooperativas de Trabalho e Comunidades Produtivas com provisão de 
instalações preparadas com equipamentos, recursos humanos e materiais para: resgate da 
cidadania através dos direitos básicos de trabalho; capacitação profissional; encaminhamento 
a empregos; formação de associação e cooperativas de produção e geração de renda e 
manutenção de projetos agrícolas de desenvolvimento auto-sustentado que promovam a 
autonomia e a reinserção social da população de rua;  
X - Programas e Projetos Sociais com implantação e manutenção de programas assistenciais e 
preventivos realizados nas ruas através de educadores capacitados com pedagogia própria ao 
trabalho com este segmento de sociedade.  
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Art. 5º O órgão municipal responsável pela coordenação de política de atenção à população 
de rua deverá manter um fórum para gestão participativa dos programas e serviços que 
interagem na atenção à população de rua da cidade.  
Parágrafo único. Comporão este fórum além das secretarias envolvidas, representação do 
legislativo municipal, das associações que trabalham com esta população e representantes da 
população de rua.  
 
Art. 6º  O orçamento municipal deverá manter atividade específica com dotação orçamentária 
própria e compatível com a política de atendimento referida na presente Lei.  
 
Art. 7º O Executivo deverá publicar anualmente no "Diário Oficial" do Município o censo da 
população de rua de modo a comparar as vagas ofertadas face às necessidades.  
 
Art. 8º O Poder Público municipal regulamentará esta Lei no prazo de 90 (noventa) dias 
definindo as competências dos vários órgãos municipais respeitados os princípios de ação 
contidos no artigo 3º, bem como estabelecerá os padrões de qualidade dos serviços e 
programas especificados no artigo 4º. 
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Dispõe sobre a Alteração da Lei Municipal de nº. 12.316 de 16 de abril de 1997 
incluindo-se os parágrafos 3º, 4º, 5º, 6º e § 7º no Art. 2º e dá outras providências. 
Número do projeto: PL 39/12;  
Data de apresentação: Fevereiro de 2.012;  
A Câmara Municipal de São Paulo decreta: 
 
Art. 1º Fica inserido no art. 2º da Lei Municipal nº. 12.316, de 16 de abril de 1997, os 
seguintes parágrafos: 
 
Art. 2º     .............................................................................................................................. 
 
§3º.  Os valores doados a projetos que envolvam moradores de rua poderão se deduzidos do 
Imposto Predial Territorial Urbano ou do Imposto Sobre Serviços Qualquer Natureza 
(ISSQN) devidos pelos doadores proprietárias de imóvel ou que tenham sede, 
estabelecimento ou filial no perímetro delimitado pelo art. 1º da Lei 12.349, de 6 de junho de 
1997. 
§4º. Os doadores referidos no §3º deste artigo devem indicar à instituição donatária qual 
tributo sofrerá o abatimento, o qual, em qualquer caso, fica limitado a 30% (trinta por cento) 
do valor devido pelo contribuinte em cada ano calendário. 
§ 5º. Os abatimentos no Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) deverão ser 
informados pelo contribuinte no campo “outras informações” do Documento de Arrecadação 
do Município de São Paulo - DAMSP, aprovado pela Portaria nº 85, de 3 de julho de 2006, 
da Secretaria Municipal de Finanças. 
§ 6º. A As entidades mencionadas no art. 2º deverão informar anualmente à Secretaria 
Municipal de Finanças os valores das doações recebidas bem como a Razão Social ou nome, 
CNPJ ou CPF, CCM e/ou o SQL dos imóveis dos doadores. 
§ 7º. Os valores informados serão usados pelo órgão competente para fins de abatimento do 
valor do IPTU a ser lançado no ano-calendário posterior ao da doação e para fiscalização 
do ISSQN lançado e pago pelos contribuintes doadores. 
 
Art.2º  As despesas decorrentes da execução da presente Lei, correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas se necessária. 
 
Art.3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Sala das sessões em  
Às Comissões competentes. 
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ANEXO V – DECRETO Nº 40.232 DE 02 DE JANEIRO DE 2.001. REGULAMENTA A 
LEI Nº 12.316 
 
Regulamenta a Lei nº 12.316, de 16 de abril de 1997, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
do Poder Público Municipal a prestar atendimento à população de rua da Cidade de São 
Paulo, e dá outras providências.  
MARTA SUPLICY, Prefeita do Município, usando das atribuições que lhe são conferidas por 
lei, e CONSIDERANDO o disposto nos artigos 203 e 204 da Constituição Federal; 
CONSIDERANDO que, de acordo com o artigo 221 da Lei Orgânica do Município de São 
Paulo, é dever do Município a promoção e assistência social, visando garantir o atendimento 
dos direitos sociais da população de baixa renda, buscando assegurar, dentre outros fins, a 
prioridade no atendimento à população em estado de abandono e marginalidade na 
sociedade; CONSIDERANDO os ditames da Lei Orgânica da Assistência Social; 
CONSIDERANDO o disposto na Lei Municipal n.º 12.316, e 16 de abril de 1997, que 
instituiu a Política Municipal de Atendimento à População de Rua na Cidade de São Paulo, 
e, finalmente, CONSIDERANDO que cabe ao Poder Público, ao oferecer serviços e 
programas de atenção à população de rua, garantir padrões éticos de dignidade e não-
violência na concretização dos direitos sociais e de cidadania desse segmento social, 
DECRETA : 
 
Art. 1º- O Poder Executivo implantará, no Município de São Paulo, o Programa de Atenção à 
População de Rua, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Assistência Social. 
 
§ 1º - Compete ao Secretário Municipal de Assistência Social, através de sua Pasta, organizar 
e coordenar a ação de todos os órgãos municipais afetos à questão, em especial das 
Secretarias de Implementação das Subprefeituras, Abastecimento, Saúde, Planejamento 
Urbano, Habitação e Desenvolvimento Urbano, Trabalho, Verde e Meio Ambiente, Educação, 
Cultura, Esportes Lazer e Recreação, Finanças e Desenvolvimento Econômico e da Guarda 
Civil de São Paulo, cujos titulares designarão os respectivos representantes.  
§ 2º - A ação municipal referida no parágrafo anterior terá caráter interdisciplinar e 
intersetorial, de modo a garantir a unidade de atuação dos vários órgãos municipais 
envolvidos com a política de atenção à população de rua.  
§ 3º - Compete à Secretaria Municipal de Assistência Social, por seu titular, estabelecer a 
prioridade das demandas, devendo, para tanto, manter cadastro atualizado dos pólos de 
concentração da população de rua, adulta e infanto-juvenil, levando em conta os vários 
distritos da Cidade.  
 
Art. 2º- A atenção de que trata o artigo 1º consistirá na efetiva instalação e manutenção, com 
padrão de qualidade, de uma rede de serviços e programas de caráter público, voltados para a 
população de rua.  
 
§ 1º - A população referida neste artigo inclui homens, mulheres e crianças acompanhadas de 
suas famílias ou de seus responsáveis legais.  
§ 2º - Os serviços e programas incluirão desde ações emergenciais até atenções de caráter 
promocional em regime permanente, garantindo-se necessariamente à população de rua:  
a) oferta de serviços que estimulem a saída de crianças, jovens e adultos das ruas, sem 
coerção, agressão, maus tratos e destruição de pertences;  
b) garantia de acolhida em espaços que tratem dignamente homens, mulheres e crianças;  
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c) oferta de instalações físicas com condições de salubridade, segurança e grau de privacidade 
compatível com um processo de contínua recuperação e reinserção social;  
d) acesso a serviços de saúde sem discriminação e com provisão de condições de recuperação 
em situações de agravamento;  
e) alimentação com adequado padrão de nutrição e dignidade no uso de utensílios, 
descartáveis inclusive; 
f) manutenção de higiene nos locais de atendimento;  
g) provisão de local para guarda de pertences da população, sem discriminação;  
h) extensão da atenção à população de rua para além de abrigos e albergues, incluindo 
programas que afiancem autonomia pela oferta de condições de trabalho e moradia; 
i) respeito às características de gênero e das faixas etárias.  
 
Art. 3º - Os serviços e programas direcionados à população de rua, de que trata a Lei n.º 
12.316/97, serão operacionalizados pela Prefeitura do Município de São Paulo, ou por 
contratos e convênios de prestação de serviços com associações civis de assistência social, 
devidamente registradas no Conselho Municipal da Assistência Social. 
 
§ 1º - O convênio entre associações civis de assistência social sem fins lucrativos e a rede 
governamental tem como característica a complementariedade na prestação de serviços à 
população de rua e o caráter público do atendimento. 
§ 2º - O funcionamento dos serviços e programas, em múltiplas formas de parceria entre o 
Poder Público Municipal e as associações civis sem fins lucrativos, terão regime de 
responsabilidade solidária, possibilitando o uso de áreas, equipamentos, instalações, serviços 
e pessoal em forma complementar para melhor efetivar a política de atenção à população de 
rua.  
 
Art. 4º - A atenção à população de rua deve observar os seguintes princípios:  
 
I - o respeito e a garantia à dignidade de todo e qualquer ser humano, sujeito de direitos civis, 
políticos, sociais, econômicos e culturais garantidos na Constituição, na Lei Orgânica do 
Município e legislação infraconstitucional;  
II -  o direito da pessoa a um espaço digno para estar, pernoitar e se referir na Cidade, 
assegurado, minimamente, o direito à privacidade como condição inerente à sua 
sobrevivência, existência e cidadania;  
III -  a garantia de supressão de todo e qualquer ato violento, bem com de comprovação 
vexatória de necessidade, assim entendido, dentre outros, a declaração de pobreza;  
IV -  a não discriminação, por motivos de origem, raça, sexo, orientação sexual, cor, idade e 
quaisquer outros, no acesso aos bens e serviços públicos municipais, principalmente os 
referentes à saúde, não sendo permitido tratamento degradante, vexatório ou humilhante; 
V - a subordinação da dinâmica do serviço à garantia da unidade familiar, sendo vedada a 
desintegração da família para fins de atendimento;  
VI -  o direito do cidadão de restabelecer sua dignidade, autonomia, bem como sua 
convivência comunitária, relacionando-se harmoniosamente com os demais cidadãos;  
VII -  o exercício do direito de participação da população, por meio de organizações 
representativas, na proposição e no controle das ações que lhes dizem respeito.  
 
Art. 5º - A política de atendimento à população de rua compreende a implantação e 
manutenção pelo Poder Público Municipal, nos distritos da Cidade, dos seguintes serviços e 
programas, com os respectivos padrões de qualidade: 
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I - Abrigos Emergenciais: constituídos por instalações físicas adequadas mantidos por SAS, 
diretamente ou em parceria com organizações sociais, equipados com recursos humanos e 
materiais necessários para acolhida e pernoite, no período de inverno, da população de rua, 
fornecendo condições de higiene pessoal, alimentação, vestuário, guarda de volumes, trabalho 
sócio-educativo e acesso aos serviços de referência na Cidade; 
II -  Albergues/Abrigos Especiais: constituídos por instalações físicas adequadas, equipados 
com recursos humanos e materiais necessários à acolhida e alojamento de até 100 (cem) 
pessoas por unidade, operacionalizados diretamente ou em parceria com organizações sociais, 
com funcionamento permanente, fornecendo condições de pernoite, higiene pessoal, lavagem 
e secagem de roupas, alimentação, guarda-volumes, trabalho sócio-educativo e serviços de 
documentação e referência na Cidade, destinados a:  
a) pessoas em tratamento de saúde; 
b) imigrantes recém-chegados; 
c) pessoas em situação de despejo ou em dasabrigo emergencial; 
d) mulheres vítimas de violência; 
e) mulheres com crianças.  
III -  Centros de Serviços: constituídos por instalações físicas operadas pela SAS com auxílio 
da Secretaria Municipal de Saúde, com funcionamento diário, operacionalizados diretamente 
ou em parceria com organizações sociais, com oferta de locais equipados com recursos 
humanos e materiais para oferecer, à população de rua, durante o dia, alimentação, condições 
de higiene pessoal, lavagem e secagem de roupas, guarda de pertences e serviços de 
referência na cidade;  
IV -  Restaurantes Comunitários: serviço coordenado pela SAS, envolvendo a participação de 
SEMAB, operado diretamente ou em parceria com organizações afins, com provisão de 
instalações situadas em locais centrais para oferta diária de alimentos à população, garantindo 
padrões nutricionais adequados, por valor que não exceda o preço de custo de cada refeição; 
V - Casas de Convivência: operadas diretamente ou em parceria com organizações sociais e 
empresas, com oferta de espaços dotados de recursos humanos e materiais para promoção de 
trabalho sócio-educativo em regime de atendimento diário, desenvolvendo atividades de 
convivência, socialização e organização grupal, atividades ocupacionais, educacionais, 
culturais e de lazer, assim como oferecendo condições de higiene pessoal, lavagem e secagem 
de roupas, alimentação, guarda de volumes, serviços de documentação e referência na cidade;  
VI -  Moradias Provisórias: serviço realizado em conjunto por SEHAB e SAS, operado 
diretamente ou em parceria com organizações sociais e empresas, com provisão de 
instalações, próprias ou locadas, com capacidade de uso temporário por até 15 pessoas 
moradoras de rua e em processo de reinserção social, funcionando em regime de co-gestão. O 
acesso à moradia provisória estará subordinado a avaliação sócio-educativa do estágio de 
reinserção social do interessado, realizada pelos albergues e casas de convivência da rede. 
Manutenção através de contrato de vagas em pensões e congêneres por tempo determinado. A 
operacionalização desses serviços envolverá responsabilidades compartilhadas, assim 
discriminadas: ao Poder Público caberá prover e manter as instalações físicas, envolvendo 
adaptações, reformas e pagamento de tarifas públicas, bem como estabelecer parceria para 
pagamento de pessoal; às organizações sociais e empresas caberá garantir padrões adequados 
de qualidade do atendimento bem como participar da gestão compartilhada; 
VII -  Soluções Habitacionais Definitivas: sob responsabilidade da SEHAB, com oferta de 
alternativas habitacionais que atendam pessoas em processo de reinserção social e incluam 
auxílio moradia, locação social e financiamento de construções em regime de mutirão. A 
provisão desse serviço levará em conta as necessidades e características diferenciadas da 
população a ser atendida, observando-se, nos casos de idosos e pessoas portadoras de 
deficiência, o disposto na legislação pertinente;  
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VIII -  Oficinas, Cooperativas de Trabalho e Comunidades Produtivas: consistentes na 
provisão de programas com a área municipal gestora da economia social que, juntamente com 
SAS, ofertarão instalações preparadas com equipamentos, recursos humanos e materiais para 
resgate da cidadania através dos direitos básicos de trabalho e capacitação profissional; 
encaminhamento a empregos, formação de associações e cooperativas de produção e geração 
de renda e manutenção de projetos agrícolas de desenvolvimento auto-sustentado, que 
promovam a autonomia e a reinserção social da população de rua; 
IX -  Programas Integrados e Projetos Sociais: consistentes na implantação e manutenção de 
programas assistenciais e preventivos realizados nas ruas, por educadores capacitados, com 
pedagogia própria aplicável ao trabalho com este segmento da sociedade. O programa contará 
com a cooperação da Guarda Civil de São Paulo e a ação de voluntários e de organizações 
sociais. 
Parágrafo único - O Poder Público oferecerá respostas específicas para os diferentes tipos de 
demanda mencionados no inciso II deste artigo, de acordo com as necessidades apresentadas. 
 
Art. 6º - Os padrões de qualidade dos serviços previstos neste decreto serão controlados pelo 
Poder Público, em conjunto com o Conselho de Gestão da Política de Atendimento à 
População de Rua e deverão garantir:  
 
I - inclusão dos abrigados/albergados em frentes de trabalho e operação do próprio abrigo; 
II -  horários flexíveis de entrada e saída dos serviços, de acordo com as necessidades dos 
abrigados/albergados; 
III -  manutenção de atividades sócio-educativas com técnicas estimuladoras à reinserção 
social; 
IV -  instalação de rede informatizada entre os abrigos e albergues com controle de vagas, 
perfil dos abrigados, encaminhamentos, soluções, medidas e providências adotadas;  
V- manutenção de um educador para cada grupo de trinta pessoas, com contribuição e 
orientação de equipe multidisciplinar;  
VI -  os serviços e programas para a população de rua contarão com materiais e apoio logístico 
para manter endereço postal comunitário, serviço de correspondência, telefones públicos, 
mural informativo de outros serviços públicos na Cidade, como hospitais e postos de obtenção 
de documentos; 
VII -  o padrão nutricional adequado compreende alimentação de boa qualidade, de modo a 
atender às necessidades calóricas de cada morador, sob supervisão de nutricionistas. Devem 
ser servidas com cordialidade, utilizando-se pratos e talheres; 
VIII -  o padrão de higiene adequado compreende o armazenamento com segurança de 
produtos de limpeza e remédios; o acondicionamento de alimentos em lugares apropriados à 
sua conservação para posterior consumo; o uso de roupas limpas de cama (dois lençóis, 
cobertor e fronha), toalhas de banho e travesseiros individualizados e lavados no mínimo 
semanalmente; chuveiros com água quente e um vaso sanitário para cada grupo de quinze 
pessoas; espaço para lavar e passar roupas de uso pessoal; disponibilização de uso de 
máquinas de lavar e secar roupas e equipamento para conserto de roupas; serviço de corte de 
cabelo e disponibilização de objetos de higiene pessoal; 
IX -  o espaço físico e as acomodações para a população de rua deverão: ser seguros, limpos, 
confortáveis e arejados, com janelas e iluminação adequadas; não servir de passagem para 
outros dormitórios; dispor de camas ou beliches com colchões de densidade adequada para 
crianças e adultos; garantir a privacidade das pessoas, abrigando no máximo vinte pessoas por 
dormitório, com espaços demarcados por divisórias, com espaçamento de pelo menos um 
metro entre as camas, que deverão ter largura mínima de 0,70 m, sendo vedado as cabeceiras 
das camas ficarem a menos de um metro de distância. As acomodações devem respeitar, em 
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sua distribuição, o perfil dos segmentos da população de rua (mulheres, portadoras de 
necessidades especiais, famílias etc.). 
 
Art. 7º - A Secretaria Municipal de Assistência Social, órgão responsável pela coordenação 
da política de atenção à população de rua, deverá assegurar e estimular a criação e 
manutenção de Conselho de representantes da rede, garantindo a gestão participativa nos 
programas e serviços que interagem na atenção à população de rua da Cidade. 
 
§ 1º - O Conselho terá caráter paritário e será composto por representantes de SAS, SEMAB, 
SEHAB, SMS, SVMA e Trabalho, do Legislativo Municipal, ligado à Comissão de Direitos 
Humanos, das associações que trabalham com a população e da própria população de rua, 
eleitos em foro próprio. 
§ 2º - O Conselho de que trata este artigo contará com uma comissão executiva, que elaborará 
seu regimento interno para regulamentar suas rotinas e atribuições. 
 
Art. 8º. - O Executivo deverá até o terceiro ano de gestão realizar o recenseamento da 
população de rua da Cidade.  
§ 1º - Nos demais anos de gestão os censos anuais poderão usar metodologias alternativas de 
modo que, a cada ano, seja caracterizado um segmento específico como: população adulta de 
rua, população infanto-juvenil, população usuária de cada modalidade de serviços.  
§ 2º - Os resultados do recenseamento quadrienal e dos censos anuais deverão ser publicados 
no Diário Oficial do Município, obedecido o critério territorial dos distritos administrativos. 
 
Art. 9º - A Secretaria Municipal de Assistência Social será responsável pela promoção de 
ações destinadas à capacitação continuada dos agentes da política municipal de atendimento à 
população de rua, inclusive no que se refere ao seu preparo psicológico. 
 
Art. 10 - As despesas com a execução deste decreto correrão por conta das dotações 
orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
 
Art. 11- Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 
 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO aos 02 de janeiro de 2001, 447º da 
fundação de São Paulo. 
Marta Suplicy, Prefeita 
Anna Emilia Cordelli Alves, Secretária dos Negócios Jurídicos  
João Sayad, Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico 
Evilásio Cavalcante de Farias, Secretário Municipal de Assistência Social 
Publicado na Secretaria do Governo Municipal, em 2 de janeiro de 2001  
Rui Goethe da Costa Falcão, Secretário do Governo Municipal  
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ANEXO VI – PROJETO QUE INSTITUI A FRENTE PARLAMENTA R NA CIDADE 
DE SÃO PAULO POR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A POPULAÇÃ O EM 
SITUAÇÃO DE RUA 
 
Institui a frente parlamentar na cidade de São Paulo por políticas públicas para a 
população em situação de rua e dá outras providências 
A CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO resolve: 
 
Art. 1º - Fica instituída, com sede na Câmara Municipal de São Paulo, a Frente Parlamentar 
por Políticas Públicas para a População em Situação de Rua, a ser composta por integrantes 
indicados pelos Partidos Políticos, com representação na Câmara Municipal e por todos os 
demais Vereadores que a ela aderirem. 
Parágrafo Único - A Frente contará, sempre que possível, com no mínimo um representante 
de cada partido com representação na Câmara Municipal. 
 
Art. 2º - Compete a Frente Parlamentar, propor, analisar, desenvolver estudos e viabilizar 
iniciativas dos Poderes Legislativo e Executivo, tendo como objetivo defender os direitos da 
população em situação de rua e suas respectivas políticas públicas. 
 
§ 1º - A Frente Parlamentar, em consonância com a lei 12.316/97, deverá propor ações de 
fiscalizações e acompanhamento às políticas públicas e serviços de atendimento à população 
em situação de rua. 
§ 2º - Compete a Frente Parlamentar realizar seminários, audiências públicas, conferências, 
palestras e outras atividades afins, com especialistas na área e representantes de órgãos 
governamentais municipal, estadual e federal, organizações da sociedade civil, visando colher 
subsídios para desenvolver e orientar políticas específicas voltadas à defesa da população em 
situação de rua na cidade de São Paulo. 
 
Art. 3º - As Atividades da Frente Parlamentar serão propostas pelo seu Presidente e relatores, 
devendo a pauta ser aprovada pelos seus membros. 
Parágrafo Único - A Frente Parlamentar ora instituída reger-se-á por regimento próprio e 
aprovado por seus membros, sendo coordenada em sua fase de implementação, pelo 
Parlamentar autor desta Resolução, o qual tornar-se-á o Presidente após a instituição da Frente 
Parlamentar. 
 
Art. 4º - As reuniões da Frente Parlamentar serão públicas, realizadas na periodicidade e local 
estabelecidos pelos seus integrantes, que também definirão o Regimento Interno para seu 
funcionamento. 
 
Art. 5º - A Câmara Municipal de São Paulo, disponibilizará os meios adequados para o 
funcionamento e para a divulgação das atividades, desenvolvidas pela Frente Parlamentar. 
 
Art. 6º - Serão produzidos relatórios das atividades da Frente Parlamentar, com sumários das 
conclusões das reuniões, audiências públicas, simpósios, seminários e encontros, que serão 
publicados pela Câmara Municipal de São Paulo e providenciadas adições de separatas em 
número suficientes para atender aos setores interessados. 
Parágrafo Único - As atividades da Frente Parlamentar farão parte integrante da programação 
das atividades da Câmara Municipal, estas informações deverão estar disponíveis na página 
eletrônica oficial 
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Art. 7º - As despesas decorrentes da execução desta Resolução correrão por conta das 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se necessário. 
 
Art. 8º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 
 
Sala das Sessões, 19 de Agosto de 2009.  
Às Comissões competentes.  
Projeto de Resolução nº 27/09 
Autor: Chico Macena 
Partido: PT 
Lido Na Sessão: 064-SO 
Data De Publicação: 21/8/2009 
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ANEXO VII – GLOSSÁRIO DE TERMOS UTILIZADOS PELA POP ULAÇÃO DE 
RUA LEVANTADOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-EST AR SOCIAL 
DE SÃO PAULO 
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