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RESUMO 

 

O presente Guia Anexo busca trazer informações acerca dos países e organizações 

internacionais pertinentes ao debate sobre as pessoas em situação de rua, perante o cenário local 

e mundial. Para tanto, a técnica de pesquisa aplicada foi a documentação indireta, a partir de 

estudos de relatórios internacionais e de dados geográficos e econômicos. Dessa forma, 

objetiva-se discutir a trajetória de nações e organizações internacionais no que diz respeito à 

temática, trazendo elementos cruciais sobre como eles buscam, ou não, mudar a realidade 

vivenciada por pessoas sem moradia adequada e sem apoio político-social. A partir disso, as 

informações trazidas buscam incitar a reflexão referente às possíveis intervenções para 

solucionar os obstáculos elencados de maneira pacífica e diplomática. Portanto, procura-se não 

somente expor as dificuldades, diferenças culturais ou vulnerabilidades, tampouco exaltar os 

atributos das nações, mas viabilizar a construção conjunta de estratégias que assegurem 

condições de vida digna à população em situação de rua. 

Palavras-chave: Pessoa em situação de rua. Moradia. Urbanização. Direitos Humanos. Países. 
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ODS – Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 

ONAVIS – Organismos Nacionais de Habitação. 

ONG – Organização Não Governamental.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

O guia anexo em questão possui como temática central “Lar sem lugar: a 

invisibilidade da população em situação de rua e a cidade como um direito”. A partir desse 

tema central serão apresentadas, sob as mais variadas óticas da esfera social, as problemáticas 

que envolvem individualmente cada país, bem como políticas públicas, iniciativas não 

governamentais e projetos de ação.  

Além disso, esse material busca apresentar estatísticas a partir de fontes oficiais, 

legislações e medidas resolutivas para fomentar a viabilização dos programas de habitação de 

cada Estado; assistir às pessoas em situação de rua no tocante à saúde, educação, alimentação, 

bem como redirecionar esforços a fim de pôr em prática políticas públicas mais eficientes para 

a garantia do direito à moradia.  

A escolha dos países apresentados foi pensada pelos autores dessa obra, a partir da 

análise criteriosa do cenário internacional referente ao tema central. No entanto, a ausência de 

alguns Estados no presente guia anexo não nega ou diminui a sua importância para o 

enfrentamento da marginalização das Pessoas em Situação de Rua (PSR).  

Unicamente em termos de estruturação, os países encontram-se organizados em seus 

respectivos blocos regionais, de acordo com a divisão aceita pela Organização das Nações 

Unidas (ONU). Ou seja, a divisão proposta possui o fim exclusivo de escrita e organização, não 

havendo vínculo necessário entre os países de cada bloco apresentado.  

Por fim, como será analisado nesta obra, existem inúmeros fatores determinantes que 

impactam de diferentes formas na intensidade da invisibilização das PSR nas mais diversas 

regiões do globo. A partir disso, o material aqui exposto deve ser encarado como uma mera 

introdução à densidade de informações relevantes que podem - e devem - ser encontradas nos 

sites oficiais e em pesquisas confiáveis. Dado o exposto, espera-se que os delegados e as 

delegadas aproveitem essa leitura enriquecedora e de base teórica muito bem articulada pelos 

autores. 
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2 ÁFRICA 

 

Sendo o terceiro maior em relação a sua área territorial, o imenso continente africano 

abriga cerca de 1 bilhão de pessoas com inúmeras etnias e 54 países independentes.1 A África 

apresenta uma extensa diversidade étnica cultural, social e política.2 No entanto, dos 30 países 

mais pobres do mundo, pelo menos 21 são africanos,3 fruto de um processo de colonização e 

exploração tanto de seu povo quanto de seus recursos.4 Seus países se dividem em: Norte da 

África e África Subsaariana.5 

Sua economia é baseada no setor primário, como pecuária e a agricultura. Além de ser 

um continente rico em minerais como ouro e diamante, em alguns de seus países são 

encontrados petróleo e gás natural. Ademais, na África residem grandes regiões metropolitanas 

populosas e com grandes desigualdades sociais.6 

 

2.1 ÁFRICA DO SUL 

 

A África do Sul, Estado Federal formado por um governo central e nove províncias, é 

o lar de uma população rica em diversidade cultural e étnica.7 Das ruas de suas cidades 

metropolitanas às aldeias rurais de seu interior, a população de 55,7 milhões de habitantes,8 

                                                
1 UNITED NATIONS. World Population Prospects: The 2006 Revision. New York: United Nations, 2007. 

Disponível em: 

https://www.un.org/development/desa/pd/sites/www.un.org.development.desa.pd/files/files/documents/2020/Jan/
un_2006_world_population_prospects-2006_revision_volume-i.pdf. Acesso em: 26 de maio 2020. 
2 Ibidem. 
3 VESENTINI, J. William; VLACH, Vânia. Geografia Crítica: Geografia do mundo subdesenvolvido, 8ª Ano. 

7. ed. São Paulo: Ática, 2008. p.165. 
4 NEVES, Paulo Sérgio da Costa; MOUTINHO, Laura; SCHWARCZ, Lilia Katri Moritz. Herança colonial 

confrontada: reflexões sobre África do Sul, Brasil e Estados Unidos. Revista Estudos Feministas, Florianópolis, 

v. 27, n. 3, e66960, 2019. Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0104-

026X2019000300601&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 18 de maio 2020.  
5
 FRANCISCO, Wagner de Cerqueira. As duas Áfricas. Brasil Escola. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/geografia/as-duas-africas.htm. Acesso em: 18 de maio 2020. 
6
 DIÁRIO DA MANHÃ. África dos milionários e a desigualdade social. Disponível em: 

https://www.dm.jor.br/cotidiano/2015/08/africa-dos-milionarios-e-desigualdade-social/. Acesso em: 18 de maio 

2020.  
7
 SOUTH AFRICAN GOVERNMENT. South African Government System. Disponível em: 

https://www.gov.za/about-government/government-system. Acesso em: 25 de maio 2020. 
8 STATISTICS SOUTH AFRICA. Key statistics. Disponível em: http://www.statssa.gov.za/. Acesso em: 05 de 

maio 2020. 
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predominantemente jovem, da África do Sul é caracterizada por ser falante de diversos idiomas 

oficiais, como o zulu, africanêr e tswana;9 e possuir uma porcentagem significante de cristãos.10 

A escala do problema da habitação na África do Sul é refletida na grande demanda por 

habitação e pelo número de pessoas vivendo nas ruas: 13.6% da população em 201311 - dado 

notadamente desatualizado, dada a rarefação de estatísticas oficiais nesse âmbito. No tocante à 

demanda, o governo destaca seu impressionante recorde de entrega de mais de 1,8 milhões de 

casas desde 1994.12  

Por conseguinte, a natureza e o escopo do financiamento habitacional na África do Sul 

é melhor compreendido ao examinar a situação econômica do país. O sistema econômico sul 

africano possui uma dualidade marcante: uma economia industrial sofisticada que se 

desenvolveu ao lado da informalidade, o que apresenta desvantagens em potencial e um desafio 

para a África do Sul.13  

Assim, após analisar brevemente o quadro econômico do país, é válido demonstrar que 

a falta de moradia na África do Sul remonta ao período do Apartheid –14 em que os negros 

foram impedidos pela Lei do Ouro, de 1885, de possuir e residir em terras que haviam sido 

reivindicadas para mineração. Como resultado, a escassez de acomodações e a superlotação de 

subúrbios negros possui raízes históricas amplamente visualizadas durante essa época e reflete 

na quantia significativa de africanos em situação de rua na era pós-apartheid.15 

Atualmente, uma das principais causas da falta de moradia na África do Sul decorre 

de uma escassez significativa de lares para quem não pode investir neste âmbito, como os 

desempregados ou informais, visto que eles não se enquadram nos programas governamentais 

de financiamento habitacional.16 Por conseguinte, a partir de 2015, passou-se a existir 200.000 

                                                
9 BBC NEWS. O país com mais de 10 línguas oficiais. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/vert-

tra-42514973. Acesso em: 05 de maio 2020. 
10 AID TO THE CHURCH IN NEED. Africa. Disponível em: https://www.aidtochurch.org/africa. Acesso em: 

21 de maio 2020. 
11 STATISTICS SOUTH AFRICA. Key statistics. Disponível em: http://www.statssa.gov.za/. Acesso em: 05 de 

maio 2020. 
12 MOSS, Vuyisani. Housing finance system in South Africa. Nairobi: United Nations Human Settlements 

Programme, 2008. 96 p. Disponível em: https://unhabitat.org/housing-finance-systems-in-south-africa. Acesso 

em: 05 de maio 2020. 
13

 Ibidem. 
14 Apartheid foi um regime de segregação racial implantado na África do Sul em 1948, que reflete hoje na 
questão das PSR. Disponível em: https://super.abril.com.br/mundo-estranho/o-que-foi-o-apartheid-na-africa-do-

sul/. Acesso em: 21 de maio 2020. 
15 CRANKSHAW, Owen; HART, Timothy. The Roots of Homelessness: Causes of squatting in the 

Vlakfontein settlement south of Johannesburg. South African Geographical Journal. v. 72. n.2, 1990. p. 65-70.  
16 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The world factbook: South Africa. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/sf.html. Acesso em: 05 de maio 2020. 
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pessoas em situação de rua, em virtude da desigualdade maciça, com aproximadamente 79% 

da população abaixo da linha da pobreza.17  

Existem, hoje, mecanismos públicos no sentido de combater à situação de rua para os 

sul-africanos, como a Lei da Habitação Social, de 2008, que foi criada para estabelecer e 

promover um ambiente de habitação social sustentável; definir as funções de órgãos nacionais, 

governos provinciais e locais em matéria de habitação social; e, dentre outras atribuições, prever 

assuntos relacionados a ele.18 

 

2.2 CAMARÕES 

 

Oficialmente República dos Camarões é um país que se encontra na região ocidental 

da África Central, sendo marcado por uma grande diversidade geológica e cultural, em razão 

da presença de diversos grupos étnicos em seu território.19 Sua população em 2013 contava com 

22 250 362 habitantes.20 Além disso, o país é autossuficiente na produção de alimentos, 

produtor de petróleo e possui um dos menores índices de analfabetismo do continente 

africano.21 A religião mais popular é o cristianismo com 40% adeptos e sua moeda nacional é 

franco CFA.22 

Embora seja um país consideravelmente rico em recursos naturais, 70% de sua 

população ainda vive da agricultura ou da pecuária.23 Ademais, a pobreza no Camarões vem 

sendo cada vez mais concentrada e aumentou 12% entre os anos de 2007 e 2014, resultando 

assim em 8 milhões de camaroneses vivendo em situação de necessidade social.24 

Em comparação com outros países do continente africano, o Camarões possui uma 

estabilidade política e social relativamente alta. Ainda assim, acredita-se que o número de 

                                                
17 DEUTSCHE WELLE. South Africa: From the ashes of apartheid. Disponível em: 

https://www.dw.com/en/south-africa-from-the-ashes-of-apartheid/a-48462055. Acesso em: 05 de maio 2020. 
18 UNITED NATIONS. Addressing homeless through public works programmes in South Africa. 

Disponível em: https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-

content/uploads/sites/22/2019/05/OBIOHA_Emeka_Paper-1.pdf. Acesso em: 05 de maio 2020. 
19 EMBAIXADA DO CAMEROUN. Discursos notícias Disponível em: 

http://www.embcameroun.org.br/index.php?page=discursos. Acesso em: 16 de maio 2020. 
20 THE WORLD BANK. The World Bank in Cameroon. Disponível em: 

https://www.worldbank.org/en/country/cameroon/overview. Acesso em: 21 de maio 2020. 
21 BBC. Perfil: Camarões. Disponível em: https://www.bbc.com/portuguese/noticias/000000_pcamaroes.shtml. 

Acesso em: 16 de maio 2020. 
22 Ibidem. 
23 BBC. Seis curiosidades sobre Camarões, último adversário do Brasil na 1ª fase. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/noticias/2014/06/140620_camaroes_curiosidades_hb. Acesso em: 16 de jun. 

2020. 
24 THE WORLD BANK. The World Bank in Cameroon. Disponível em: 

https://www.worldbank.org/en/country/cameroon/overview. Acesso em: 21 de maio 2020. 
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pessoas em situação de rua vem aumentando e os desastres naturais reforçam ainda mais o 

problema. Em 2012, as inundações deixaram mais de 25.000 pessoas desabrigadas.25 Outro 

agravante para a persistência dessa problemática é que cerca de 5,3% da população camaronesa 

é HIV positivo, causando no país a morte de 30.000 cidadãos ao ano deixando assim muitos 

órfãos suscetíveis a situação de rua.26  

 

2.3 EGITO 

 

A República Árabe do Egito localiza-se ao norte do continente africano, com uma 

extensão territorial de aproximadamente 1 milhão km2 e abrange uma população de 82,4 

milhões de pessoas,27 dentre as quais 32,5% vivem abaixo da linha da pobreza.28 Com 95% de 

sua área ocupada pelo deserto, o país se mostra o mais populoso entre os árabes, concentrando 

sua população em torno das regiões férteis do Rio Nilo, área que representa 5% da total.29 

Economicamente, tem seus recursos voltados à exploração e exportação de petróleo, bem como 

ao turismo, principais atividades econômicas do país.30 

A problemática da situação de rua no Egito é latente, haja vista os dados alarmantes 

que evidenciam pelo menos 12 milhões de egípcios sofrendo de frio, medo e fome nas ruas do 

país.31 Dentre esses números é possível destacar nessa população aqueles que vivem em 

moradias informais e temporárias, bem como os que propriamente vivenciam a situação de 

rua.32 Ainda, de acordo com estatísticas oficiais, registram-se cerca de 1.211 espaços de 

moradia irregular, não adequadas à habitação humana e que não estão sujeitas a quaisquer 

planejamento governamental.33 

                                                
25 RELIEFWEB. Cameroon: Floods in the North and Far North Regions, DREF operation n° MDRCD014. 
Disponível em: https://reliefweb.int/map/cameroon/cameroon-floods-north-and-far-north-regions-dref-operation-

n%C2%B0-mdrcd014. Acesso em: 21 de maio 2020. 
26

 AFRICAW. Major problems facing Cameroon today. Disponível em: https://www.africaw.com/major-

problems-facing-cameroon-today. Acesso em: 21 de maio 2020. 
27 ALUNOS ONLINE. Egito. Disponível em: https://alunosonline.uol.com.br/geografia/egito.html. Acesso em: 

15 maio 2020. 
28 THE WORLD BANK. The World Bank In Egypt. Disponível em: 

https://www.worldbank.org/en/country/egypt/overview. Acesso em: 15 de maio 2020. 
29 HOMELESS WORLD CUP. Egypt: Homelessness statistics. Disponível em: 

https://homelessworldcup.org/portfolio-posts/egypt/. Acesso em: 15 de maio 2020. 
30 MUNDO EDUCAÇÃO. Egito. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/egito-1.htm. 
Acesso em: 15 de maio 2020. 
31 AL-MONITOR. Egypt’s large homeless population suffering. Disponível em: https://www.al-

monitor.com/pulse/politics/2015/01/egypt-homeless-poverty-corruption-sisi-winter-makeshift-home.html. 

Acesso em: 15 de maio 2020. 
32 Ibidem. 
33 Ibidem. 
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Na medida que se adentra nesse cenário, se sobressaem negativamente as estatísticas 

referentes a jovens e crianças excluídas e invisibilizadas em decorrência dos conflitos armados, 

da pobreza e das desigualdades.34 Calcula-se um estimado de 1 milhão de crianças egípcias que 

passam a maioria de suas vidas nas ruas e têm seus direitos infringidos todos os dias, além de 

serem subjugadas a um estereótipo de delinquência, aos olhos de muitos não passando de 

“pequenos criminosos”.35 

Na tentativa de estabelecer um paralelo sobre os fatores de surgimento e manutenção 

desse quadro, salienta-se a pobreza como um elemento central, ao passo que desencadeia a 

separação das famílias, muitas vezes associada à violência doméstica.36 Frente a esse ambiente 

de abuso familiar e pobreza, as crianças acabam saindo da escola e são forçadas a viverem nas 

ruas.37 

Em contrapartida a tal realidade nefasta, é imprescindível ressaltar a iniciativa da 

Homelessness World Cup Foundation,38 que possui como embaixador no Egito o projeto 

NAFAS39.40 Essa organização visa proporcionar às crianças e jovens em situação de risco um 

espaço de tranquilidade, conforto e lazer, por meio de programas esportivos. Criando uma 

atmosfera positiva por meio do esporte, os beneficiários podem receber ajuda direcionada a 

suas necessidades principais, com o objetivo último de reintegração social. 41 

 

 

 

                                                
34 UNICEF. Egypt: A new approach to Egypt’s street children. Disponível em: 

https://www.unicef.org/sowc/egypt_30616.html. Acesso em: 15 de maio 2020. 
35 Ibidem. 
36 BIBARS, Iman. Street children in Egypt: from the home to the street to inappropriate corrective institutions. 
Environment And Urbanization, Cairo, v. 10, n. 1, p. 1-16, abr. 1998. 
37 Ibidem. 
38 A Copa do Mundo das Pessoas em Situação de Rua é uma organização patrocinada pela UEFA e grandes 

marcas esportivas. Basicamente consiste em um campeonato de futebol no qual as equipes são formadas 

integralmente por pessoas em situação de rua, possibilitando uma integração social dessa população e 

inspirando-as a mudarem suas próprias vidas. HOMELESS WORLD CUP. Homeless World Cup Foundation: 

Who we are. Disponível em: https://homelessworldcup.org/our-vision-and-mission/. Acesso em: 15 de maio 

2020. 
39 A NAFAS é uma iniciativa que oportuniza um espaço para as crianças “respirarem”, fora do contexto de 

marginalização em que se encontram. Curiosamente é a partir dessa ideia que se dá o nome da instituição, que 

significa “respirar” em árabe. Fundada em 2012, a NAFAS era originalmente voltada para crianças em situação 
de rua, mas ao longo dos anos eles têm expandido o alcance do programa para diferentes áreas por todo Cairo, 

agora dando suporte para todos aqueles que precisam. HOMELESS WORLD CUP. World Cup Foundation: 

Egypt. Disponível em: https://homelessworldcup.org/portfolio-posts/egypt/. Acesso em: 15 de maio 2020. 
40 HOMELESS WORLD CUP. Egypt: Homelessness statistics. Disponível em: 

https://homelessworldcup.org/portfolio-posts/egypt/. Acesso em: 15 de maio 2020. 
41 Ibidem. 
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2.4 MALAWI 

 

A República do Malawi possui 18,1 milhões de habitantes e um PIB de USD 7,065 

bilhões.42 É conhecida como “O caloroso coração da África” devido a sua famosa 

hospitalidade,43 em que pese ser um pequeno país no meio do continente referido. Por vezes já 

chamou a atenção da mídia internacional e de ONGs, conjuntamente, com personalidades do 

meio artístico, em razão das sérias dificuldades que enfrenta em termos de desenvolvimento 

humano. Sua capital é Lilongwe, que, juntamente com Blantyre, compõem a maior parte do 

centro urbano do país.44 

No que se refere à taxa de urbanização, Malawi possui uma das menores do continente 

africano, tendo apenas 16,9% de área urbana.45 No entanto, o ritmo de crescimento dessa taxa 

é uma das maiores, chegando em até 5% ao ano. Diante desse quadro de rápida urbanização 

sem as políticas habitacionais e sanitárias adequadas,46 70% da população vive em 

assentamentos informais e precários,47 número que tende a crescer ainda mais. 

Estima-se que o número de crianças em situação vulnerável e órfãos seja de 1,5 bilhão 

em Malawi, estabelecendo um imagético de profundo abandono de diversas instituições, 

juntamente com os altos índices de pobreza, já que 51% da população vive com menos de um 

dólar por dia. Ademais, em 2019, ocorreu o ciclone Idai,48 que retirou mais de 90.000 pessoas 

de suas casas e habitações por todo o país.49 

Apesar do preocupante cenário, muitas iniciativas desenvolvem trabalhos que ajudam 

a atenuar a conjuntura das pessoas em situação de rua no Malawi. Projetos e ONGs como 

                                                
42 LA BANQUE MONDIALE. Malawi. Disponível em: https://donnees.banquemondiale.org/pays/malawi. 

Acesso em: 14 de maio 2020. 
43 LUZ, Natalia da. Malawi: Documentário mostra a cultura do país considerado “o coração quente da África”. 

Por Dentro da África. Disponível em: http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/faces-do-malawi-

documentario-mostra-a-cultura-do-pais-considerado-o-coracao-quente-da-africa. Acesso em: 14 de maio 2020. 
44 PHIRI, Kings Mbacazwa G. et al. Malawi. Britannica. Disponível em: 

https://www.britannica.com/place/Malawi. Acesso em: 14 de maio 2020. 
45  Ibidem. 
46 MANDA, Mtafu A Zeleza. Mchenga – urban poor housing fund in Malawi. Disponível em: 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956247807082818. Acesso em: 14 de maio 2020. 
47 HOMELESS WORLD CUP FOUNDATION. Malawi. Disponível em: 

https://homelessworldcup.org/portfolio-posts/malawi/. Acesso em: 14 de maio 2020. 
48 Ciclone formado em 4 de março de 2019, com categoria 3, com origem de uma depressão tropical que se 
formou na costa leste de Moçambique. Os principais países afetados foram Malawi, Moçambique, Madagascar, 

África do Sul e Zimbábue, totalizando mais de 1000 mortes e 1,7 milhão de pessoas afetadas. Disponível em: 

https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2019/03/por-que-o-ciclone-idai-que-atingiu-paises-

da-africa-foi-tao-destrutivo. Acesso em: 14 de maio 2020. 
49 HOMELESS WORLD CUP FOUNDATION. Malawi. Disponível em: 

https://homelessworldcup.org/portfolio-posts/malawi/. Acesso em: 14 de maio 2020. 
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Mchenga Housing Fund (membros fazem fundos de empréstimos para construção de casas),50 

Regional Multi-sectoral Drr Assistance Programme For Southern Africa (projeto do ONU-

Habitat),51 Malawi Poverty Reduction Strategy,52 The Federation of the Rural and Urban Poor 

of Malawi (mesmo que Centre for Community Organisation and Development),53 Habitat for 

Humanity, Play Soccer Malawi,54 entre outros, realizam trabalhos de assistência à população 

na faixa da linha de pobreza e em situação de rua no Malawi. 

 

2.5 NIGÉRIA 

 

A República Federativa da Nigéria é composta por 36 estados mais o território da 

Capital Federal, Abuja. O país é localizado na África Ocidental. Seu idioma oficial é o Inglês e 

na religião há uma grande divisão entre o norte muçulmano e o sul cristão, além das minorias 

tradicionais.55 Em termos demográficos, a Nigéria possui uma população de 205 milhões de 

habitantes, fato que a coloca em 7º lugar no ranking de países mais populosos do globo.56 Já na 

economia, a Nigéria é a maior potência africana com o PIB de U$ 397 bilhões.57 Sua produção 

de riquezas é fundamentada na extração mineral, principalmente o petróleo, sendo membro da 

Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).58  

Sobre a situação de rua, a Nigéria é um país com grandes agravantes sociais. Segundo 

dados de 2016, existia um déficit de 17 milhões de moradias no território nigeriano, o que 

representa um custo de quase 150 bilhões de dólares para construir casas a todos os 

desabrigados.59 A principal causa dessa crise habitacional está relacionada ao gigantesco fluxo 

                                                
50 MANDA, Mtafu A Zeleza. Mchenga – urban poor housing fund in Malawi. Disponível em: 

https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/0956247807082818. Acesso em: 14 de maio 2020. 
51 UN-HABITAT. Malawi. Disponível em: https://unhabitat.org/malawi. Acesso em: 14 de maio 2020. 
52 INTERNATIONAL MONETARY FUND. Malawi Poverty Reduction Strategy Paper. Disponível em: 

https://www.imf.org/External/NP/prsp/2002/mwi/01/043002.pdf. Acesso em: 14 de maio 2020. 
53 CENTRE FOR COMMUNITY ORGANISATION AND DEVELOPMENT. CCODE. Disponível em: 

http://www.ccodemw.org/. Acesso em: 14 de maio 2020. 
54 HOMELESS WORLD CUP FOUNDATION. Malawi. Disponível em: 

https://homelessworldcup.org/portfolio-posts/malawi/. Acesso em: 14 de maio 2020. 
55 NIGERIA EMBASSY. Federal Republic of Nigeria. Disponível em: http://nigerianembassy.nu/federal-

republic-of-nigeria/. Acesso em: 20 de abr. 2020. 
56 WORLDOMETER. Nigeria Population. Disponível em: https://www.worldometers.info/world-

population/nigeria-population/. Acesso em: 20 de abr. 2020. 
57 THE WORLD BANK. Nigeria. Disponível em: https://data.worldbank.org/country/nigeria. Acesso em: 20 de 

abr. 2020. 
58

 OPEC. Member Countries. Disponível em: https://www.opec.org/opec_web/en/about_us/25.htm. Acesso em: 

22 de abr. 2020. 
59 THE SUN NIGERIA. Addressing Nigeria's housing challenge. Disponível em: 

https://www.sunnewsonline.com/addressing-nigerias-housing-challenge/. Acesso em: 23 de abr. 2020. 
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populacional para a principal metrópole, Lagos, onde são recebidas anualmente 500 mil 

pessoas.60  

Em adição a isso, o mercado imobiliário e de construção civil são altamente 

inflacionados e impedem o acesso da população recém chegada à moradia.61 Logo, essas 

pessoas buscam pontes e viadutos como abrigos, o que criou no idioma local a expressão 

“pessoas da ponte”.62 

No mais, não existem dados confiáveis sobre a população em situação de rua, mesmo 

assim o governo tem programas voltados para suprir a falta de moradia em Lagos. Em 2018, o 

Governo Federal destinou quase 1 bilhão de dólares do para o Programa Nacional De Habitação. 

Mesmo com esse incentivo que proporciona a construção de 100 mil novos lares por ano, seriam 

necessárias 700 mil unidades/ano para suprir as necessidades de todo país. Por fim, não há uma 

política voltada para linhas financiamento hipotecário a juros baixos, somente 0,5% do seu PIB 

é disponibilizado ao crédito imobiliária, enquanto a África do Sul, por exemplo, investe 31%.63 
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3 AMÉRICA 

 

Localizado entre os oceanos Pacífico e Atlântico e com um área de 42.189.120 km2, o 

continente americano é o segundo maior continente terrestre.64 Sob a perspectiva geográfica, é 

dividido em 3 subcontinentes, América do Sul, América Central e América do Norte, os quais 

apresentam grandes particularidades nos aspectos físicos e sociais.65 Nesse sentido, ainda é 

possível realizar uma divisão analisando elementos culturais e econômicos, uma abordagem 

humana, em que classifica-se a América em Anglo-Saxônica (EUA e Canadá) e Latina, levando 

em consideração os antecedentes colonizadores.66 

No contexto de vasta desigualdade que se encontra o continente, é necessário atentar ao 

âmbito internacional no que tange às medidas migratórias, haja visto que a não cooperação de 

países com políticas migratórias discriminatórias é fator latente à situação de rua.67 

 

3.1 ARGENTINA 

 

A República da Argentina é uma república presidencialista com uma população 

estimada de 44,5 milhões de habitantes68 e o segundo maior país da América do Sul em 

território, com a área total de 2.780.400 km².69 A região foi colonizada pela Espanha a partir de 

1776, sendo declarada a independência em 1816. O processo colonizatório deixou de herança 

a forte influência dos imigrantes europeus na cultura e na população do país.70 

A Argentina é um país predominantemente urbanizado, no qual mais de 92% da 

população vive em áreas urbanas. No entanto, cerca de 47,6% dessa população está concentrada 

em apenas 8 aglomerações e principalmente na zona metropolitana de Buenos Aires, capital do 

                                                
64 SÓ GEOGRAFIA. América. Disponível em: 

https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Continentes/America/. Acesso em: 13 de maio 2020. 
65 Ibidem. 
66 RICHTER, D. Américas: cinco divisões em um continente. Algo Sobre. Disponível em: 

https://www.algosobre.com.br/geografia/americas-cinco-divisoes-em-um-continente.html#menu2. Acesso em: 

13 de maio 2020. 
67 CARDIN, Valéria Silva Gardino; VIEIRA, Teresa Rodrigues. Dos recentes fluxos migratórios na Brasil: da 

discriminação e da invisibilidade social. In: LEITE, Flávia Piva Almeida et al (org.). Direito Internacional e 

Direito Internacional dos Direitos Humanos. Zaragoza: Prensas de La Universidad de Zaragoza, 2019. p. 173-

182. Disponível em: https://books.google.com.br/books?id=CE-

qDwAAQBAJ&pg=PA173&lpg=PA173&dq=dos+recentes+fluxos+migrat%C3%B3rios+no+brasil:+da+discri
mina%C3%A7%C3%A3o+e+da+invisibilidade+social. Acesso em: 15 de maio 2020. 
68 THE WORLD BANK. Argentina. Disponível em: https://data.worldbank.org/country/argentina?view=chart. 

Acesso em: 11 de maio 2020. 
69 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Argentina. Disponível em: 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ar.html. Acesso em: 11 de maio 2020. 
70 Ibidem. 
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país.71 Em razão do planejamento urbano insuficiente, o crescimento foi desorganizado e levou 

a desigualdades em relação ao acesso à terra. Cerca de 12 milhões de pessoas vivem em áreas 

consideradas vulneráveis.72  

Atrelado a isso, há décadas o país vem atravessando uma intensa crise econômica, 

ocasionando a desvalorização do peso argentino, alta taxa de inflamação e pedidos de ajuda 

financeira ao Fundo Monetário Internacional (FMI).73 A crise teve início ainda na década de 

1990, quando os gastos do governo eram maiores que a arrecadação e por consequência o 

dinheiro arrecadado não era suficiente para custear as despesas da administração pública, 

causando déficit fiscal no país.74 Os reflexos foram sentidos pelos nacionais e no segundo 

semestre de 2018 o número de pessoas em situação de pobreza aumentou para 32% da 

população.75 

Ocorre que não existem dados oficiais acerca das pessoas em situação de rua no país, 

por isso pesquisas foram realizadas na capital argentina por grupos de civis que atuam em 

proteção dos direitos das PSR.76 A pesquisa foi realizada no ano de 2019 em 48 bairros da 

cidade de Buenos Aires e mostrou um crescimento significativo desse grupo em  comparação a 

2017. No total, 7.251 pessoas foram registradas nessa condição de ausência de moradia ou 

dormindo em albergues noturnos. Durante a pesquisa também foi observado que apesar de 

existirem abrigos na cidade, eles são divididos por gênero e as famílias não desejam se separar, 

por isso geralmente optam por ficarem nas ruas.77 

O novo número representa um aumento de 23,5% em relação aos resultados publicados 

há dois anos, após o 1º censo popular de pessoas na rua. Do total de desabrigados, 5.412 vivem 

diretamente em praças, soleiras de edifícios ou nas calçadas da cidade de Buenos Aires. Os 

números contrastam fortemente com os números oficiais divulgados pelo governo, que no 

mesmo período informou que houve um aumento de apenas 5%.78 Ainda, durante a pesquisa 

ficou constatado que as quatro principais razões que levam as pessoas a estarem em situação de 

                                                
71

 UN-HABITAT. Argentina. Disponível em: https://unhabitat.org/argentina. Acesso em: 10 de maio 2020. 
72 Ibidem. 
73 POLITIZE. Crise na Argentina: O que está acontecendo com a economia do país?. Disponível em: 

https://www.politize.com.br/crise-na-argentina-economia/. Acesso em: 10 de maio 2020.  
74 Ibidem. 
75 INFOBAE. El drama de los d“sin techo”: un censo no oficial registró 7.251 personas en situación de calle en 

la ciudad de Buenos Aires. Disponível em: https://www.infobae.com/sociedad/2019/07/05/el-drama-de-los-sin-
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em: 10 de maio 2020. 
76 HOMELESS WORLD CUP FOUNDATION. Argentina. Disponível em: 
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78 Ibidem. 
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rua na cidade, eram a dispensa do emprego, expulsão de casa, separação do parceiro e falta de 

dinheiro para custear o aluguel.79 

Em contrapartida, desde 2016 o ONU-Habitat atua em apoio ao governo da Argentina 

na implementação das agendas globais e parcerias com autoridades nacionais. Nos últimos anos 

a agência esteve envolvida com o Ministério do Interior, Obras Públicas e Habitação, além de 

desenvolver parcerias com o governo da cidade de Buenos Aires.80 

 

3.2 BRASIL 

 

A República Federativa do Brasil conta com uma população de mais de 210 milhões 

de habitantes, além de ser, territorialmente, o maior país da América do Sul e o quinto maior 

do mundo.81 Sua industrialização é considerada recente e, entre os demais países da América 

Latina, o Brasil é o que detém a parcela de riqueza mais expressiva, motivo pelo qual é 

classificado internacionalmente como uma potência global emergente.82 Apesar disso, o país 

vem enfrentando longos períodos de instabilidade política e econômica desde o século XX, o 

que gera uma série de consequências para a população brasileira, que sofre com sérios 

problemas de desigualdade social.83 

No que diz respeito às pessoas em situação de rua no Brasil, é importante ressaltar que, 

por ser um país de dimensões continentais, as pesquisas realizadas para encontrar o número 

aproximado dessa população tornam-se ainda mais complexas e difíceis.84 Todavia, o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome publicou, no ano de 2009, a Pesquisa 
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Nacional sobre a População em Situação de Rua, com o objetivo de quantificar e qualificar os 

fatores que fomentam a situação de rua no Brasil.85 

Muito embora tenha sido realizada em 2008, essa é a pesquisa mais abrangente até 

então, ainda que os números já desatualizados não abarquem por completo a realidade 

brasileira. Os dados apontam que, no Brasil, a violência, a falta de saneamento básico e higiene 

e a falta de alimentação são os principais aspectos de precariedade enfrentados pela população 

em situação de rua no país. Não só isso, a insalubridade dos locais destinados a receber essas 

pessoas é um problema crescente nas grandes cidades,86 principalmente na região metropolitana 

de São Paulo, a qual conta com mais de 15.905 PSR.87 

Algumas políticas públicas de assistência social à população em situação de rua vêm 

sendo realizadas nos últimos anos pelos governos federal, estaduais e municipais no país. A 

Constituição Federal já dispõe acerca da dignidade da pessoa humana e do direito à moradia,88 

mas também foi elaborada a Política Nacional para População em Situação de Rua, que 

determina diversas medidas importantes para a inserção das PSR na sociedade, valorizando o 

respeito à vida digna e à cidadania.89 Contudo, ainda existem muitas críticas acerca da falta de 

leis mais específicas, que sejam, de fato, eficientes no combate à problemática.90 

 

3.3 CANADÁ 

 

O Canadá é uma federação de ex-colônias britânicas, composta por dez províncias e 

três territórios. Adota como modelo de governo a democracia parlamentar e a monarquia 
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constitucional, no qual a rainha britânica é a Chefe de Estado e o Primeiro Ministro é o Chefe 

de Governo.91 O papel de Chefe de Estado atualmente é exercido pela Rainha Elizabeth II e o 

de Chefe de Governo pelo Primeiro Ministro Justin Trudeau, eleito por votação parlamentar em 

2015.92 

Ainda, está localizado na América do Norte e possui uma área total de 9,98 milhões 

de km², sendo considerado o segundo maior país do mundo em termos de superfície.93 

Entretanto, apesar da vasta extensão territorial, a população é de aproximadamente 37 milhões 

de habitantes.94  

O país sediou em 1976, na cidade de Vancouver, a primeira conferência internacional 

das Nações Unidas para tratar dos desafios da urbanização, também chamada de Habitat I.95 

Reconhecendo que pobreza, sustentabilidade e inclusão são questões complexas que requerem 

atenção.96 Porém, apesar de ser um dos países mais desenvolvidos do mundo, com padrões 

excelentes de educação, segurança, saúde e estabilidade financeira da população, estima-se que 

aproximadamente 35.000 canadenses estejam desabrigados por noite e pelo menos 235.000 

canadenses estão em situação de rua.97  

Desse número, estima-se que 180.000 estão usando abrigos de emergência (incluindo 

abrigos para mulheres), 50.000 estão alojados temporariamente em outros tipos de organizações 

sem fins lucrativos, como hospitais ou familiares ou conhecidos, e 5.000 estão dormindo nas 

ruas. O número real ainda é potencialmente muito maior, já que muitas pessoas não entram em 

contato com abrigos de emergência.98 

As pessoas em situação de rua no Canadá são bastante diversas em termos de idade, 

sexo e origem étnico-racial. No entanto, alguns grupos correm maior risco de ficarem 

desabrigados, incluindo homens adultos solteiros, pessoas que lidam com problemas de saúde 

mental ou vícios, mulheres com crianças que fogem da violência e povos indígenas. A falta de 
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moradia também existe nas áreas rurais e nas reservas, mesmo que seja menos visível do que 

nas cidades.99 

Muitas organizações sem fins lucrativos surgiram para responder às necessidades 

imediatas, de médio ou longo prazo da população de rua do Canadá, aplicando estratégias para 

lidar com as PSR, que devem ser adaptadas às necessidades de cada grupo populacional.100 O 

governo canadense, por sua vez, criou um programa baseado na comunidade que visa prevenir 

e reduzir o desabrigo em todo o país. Este programa fornece financiamento para comunidades 

urbanas, indígenas, rurais e remotas para ajudá-las a atender às necessidades locais de pessoas 

em situação de rua.101  

 

3.4 ESTADOS UNIDOS 

 

Os Estados Unidos da América (EUA) é uma república constitucional federativa 

composta por 50 estados, mais o Distrito Federal (District of Columbia), onde está localizado a 

capital: Washington. Situado na América do Norte, o país é o terceiro maior do mundo. O 

idioma oficial é o inglês e sua população é majoritariamente cristã - protestante e católica - 

embora exista uma grande variedade religiosa.102 Sobre a demografia, os EUA é o terceiro 

maior país do mundo,103 bem como o terceiro mais populoso, com aproximadamente 327 

milhões de habitantes.104 Com 82% da população residindo em áreas urbanas, sua maior cidade 

é Nova York, a qual possui uma população de 8 milhões de pessoas.105 

Já a economia, é baseada num  regime capitalista liberal, sendo a maior economia do 

mundo com o PIB de  20 trilhões dólares, aproximadamente ¼ da produção mundial.106 Apesar 

de tais números econômicos, os EUA está em 1-5º colocado no ranking do Índice de 

                                                
99 RECH, Nathalie. Homelessness in Canada. 2019. Disponível em: 

https://thecanadianencyclopedia.ca/en/article/homelessness-in-canada. Acesso em: 12 de maio 2020. 
100 Ibidem. 
101 GOVERNMENT OF CANADA. About Reaching Home: Canada's Homelessness Strategy. Disponível em: 

https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/homelessness.html. Acesso em: 12 de 

maio 2020. 
102 NATIONAL GEOGRAPICH KIDS. United States. Disponível em:  

https://kids.nationalgeographic.com/explore/countries/united-states. Acesso em: 14 de maio 2020. 

103 Ibidem. 

104 UNITED STATES CENSUS. Quick facts: United States. Disponível em:  
https://www.census.gov/quickfacts/fact/table/US/HSG445218#HSG445218. Acesso em: 14 de maio 2020.  

105 WORLD POPULATION REVIEW. New York, New York Population 2020. Disponível em: 

https://worldpopulationreview.com/us-cities/new-york-city-population/. Acesso em: 14 de maio 2020.  

106 THE WORLD BANK. United States. Disponível em: 

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?end=2018&locations=US&most_recent_value_desc=t

rue&start=1960&view=chart. Acesso em: 15 de maio 2020.  
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Desenvolvimento Humano (IDH), bem como apresenta uma gigantesca desigualdade social e 

demasiada concentração de renda nas classes dominantes, um grande impulsor para a situação 

de rua.107108 Logo, ao analisar a grande quantidade de dados disponíveis sobre a conjuntura 

americana demonstra uma preocupante situação estrutural.109 

Nos EUA, existem mais de 560 mil pessoas em situação de rua, dessas quase 400 mil 

vivem sós e outras 160 mil vivem família - ou seja, toda família na rua. O perfil dessas pessoas 

é majoritariamente masculino e jovem (343 mil), embora as mulheres não fiquem muito atrás 

(219 mil). Geograficamente, as PSR estão nos estados onde localizam-se as mais populosas 

cidades, com a Califórnia (CA) tendo a maior concentração (151 mil), seguido do estado de 

Nova York (NY) (92 mil), enquanto a capital possui a maior taxa de PSR por habitante, com 

93 PSR a cada 10 mil habitantes, mais que o dobro da CA e de NY.110 

A fim de fornecer assistência a tais indivíduos, instituições especializadas trabalham 

com o sistema de atuação priorizada, principalmente com os grupo dos veteranos - 7% do total 

- e os jovens desacompanhados - 6% do total - são os grupos mais priorizados. Além deles, as 

famílias em situação de rua recebem atenção especial em abrigos temporários, possuindo mais 

leitos de que os demais. Já aos grupos não priorizados, a situação é mais difícil, com um 

aumento de 12% da população, encontrando um deficit de 200 mil camas nos abrigos.111 

No mais, sobre as causas, a principal delas é o alto custo de vida nos grandes centros 

urbanos. Em cidades como Nova York, o preço médio por uma moradia é de 800 mil dólares, 

enquanto em Los Angeles o preço médio é de mais de 900 mil dólares.112 Tal fato obriga grande 

parcela da população a buscar altas hipotecas ou aluguéis, os quais também são caros  - cerca 

                                                
107  A desigualdade de renda nos EUA é a mais alta da história. Disponível em: 

https://www.gazetadopovo.com.br/economia/breves/receita-com-exportacoes-agronegocio-abril/. Acesso em: 15 

de maio 2020. 
108 ROLNIK, Raquel. Report of the Special Rapporteur on Adequate Housing as a Component of the Right 

to an Adequate Standard of Living, and on the Right to Non-discrimination in this Context. Addendum: 

Mission to the United States of America. UN, 2010. 

109 NATIONAL ALLIANCE TO END HOMELESSNESS. State of Homelessness: 2020 Edition. Disponível 

em: https://endhomelessness.org/homelessness-in-america/homelessness-statistics/state-of-homelessness-2020/. 

Acesso em: 16 de maio 2020. 
110 Ibidem. 
111 NATIONAL ALLIANCE TO END HOMELESSNESS. State of Homelessness: 2020 Edition. Disponível 

em: https://endhomelessness.org/homelessness-in-america/homelessness-statistics/state-of-homelessness-2020/. 

Acesso em: 16 de maio 2020. 
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de 3400 dólares por mês em NY.113 Assim, em 2018, 6,5 milhões de americanos gastavam mais 

de 50% da renda com moradia. 114 

 

3.5 HAITI 

 

A República do Haiti localiza-se na América Central, com uma extensão territorial de 

27.750 quilômetros quadrados, e abrange uma população de aproximadamente 11 milhões de 

pessoas,115 dentre as quais quase 60% vive abaixo da linha da pobreza e 24% na pobreza 

extrema.116 O país caribenho é o mais pobre de todo ocidente e tem sua economia centrada no 

setor primário, com dificuldade de receber investimentos estrangeiros devido a uma histórica 

instabilidade política - ainda presente - no país.117 Após sofrer com golpes militares e ditaduras, 

em 2004 recebeu uma intervenção da ONU, a Missão de Estabilização das Nações Unidas no 

Haiti.118 

Em 2010 o país foi devastado por um terremoto que deixou cerca de 200 mil mortos e 

mais de 2 milhões de desabrigados.119 Chegando a beira do colapso, a nação haitiana ainda sofre 

com os impactos causados pelo terremoto, principalmente no que se refere a moradia, haja vista 

estatísticas de 2018 que evidenciam 37.867 pessoas que permanecem em situação de rua em 

decorrência do terremoto,120 números possivelmente potencializados em virtude do Furacão 

Matthew, de 2016.121 

                                                
113 NEW YORK CASAS. Quanto dinheiro você precisa para viver em Nova York?. Disponível em: 
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maio 2020. 
114 NATIONAL ALLIANCE TO END HOMELESSNESS. State of Homelessness: 2020 Edition. Disponível 
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Acesso em: 16 de maio 2020. 
115 CENTRAL INTELLIGENCE AGENCY. The World Factbook: Haiti. Disponível em: 
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2020. 
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maio 2020. 
117 MUNDO EDUCAÇÃO. Haiti. Disponível em: https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/haiti.htm. 

Acesso em: 15 de maio 2020. 
118 Ibidem. 
119 ANISTIA. Haiti: Fracasso ao lidar com as consequências do devastador terremoto de 2010. Disponível em: 

https://anistia.org.br/noticias/haiti-fracasso-ao-lidar-com-consequencias-devastador-terremoto-de-2010/. Acesso 
em: 15 de maio 2020. 
120 HOMELESS WORLD CUP. Haiti: Homelessness statistics. Disponível em: 

https://homelessworldcup.org/portfolio-posts/haiti/. Acesso em: 15 de maio 2020. 
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latin-america-37596222. Acesso em: 15 de maio 2020. 
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Nesse contexto, levando em consideração que 75% da população urbana do país vive 

em favelas, a situação se mostra ainda mais preocupante ao analisar as condições nessas 

moradias.122 Na maioria dos casos, a população lida com circunstâncias desumanas, sem acesso 

a serviços básicos como água limpa e sistemas sanitários, o que os deixam vulneráveis a 

inúmeras enfermidades.123 Além disso, a falta de infraestrutura nos abrigos os deixam expostos 

às adversidades climáticas.124 

Em contrapartida a essa realidade nefasta, é necessário destacar um projeto 

imprescindível no combate desse cenário, o Habitat for Humanity in Haiti.125 Essa iniciativa é 

uma Organização Não Governamental (ONG), sem fins lucrativos, que objetiva proporcionar 

moradia adequada para todos.126 No Haiti, o trabalho é dedicado em ajudar famílias de baixa 

renda a terem acesso a moradia de qualidade, incluindo acesso a água e serviços sanitários, de 

forma a assegurar para eles um devido lar127.128 Os resultados chegam a demonstrar o auxílio a 

mais de 60 mil famílias.129 
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in-pictures. Acesso em: 15 de maio 2020. 
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124 Ibidem. 
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es/quienes-somos. Acesso em: 15 de maio 2020. 
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https://www.habitat.org/sites/default/files/documents/English_LAT_CountryProfiles_2019_Haiti.pdf. Acesso 

em: 15 de maio 2020. 
129 HABITAT FOR HUMANITY. Country Profile: Haiti. Disponível em: 
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em: 15 de maio 2020. 
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3.6 MÉXICO 

 

O México, república representativa popular,130 possui uma população total de 130,8 

milhões de pessoas, das quais 89,3% são católicas.131 O México é um país altamente 

urbanizado, com quase 80% de sua população vivendo em áreas urbanas. Entre 1970 e 2000, a 

área da Cidade do México cresceu 1,5 vezes mais rápido que sua população. Com altas taxas 

de moradias desabitadas e o desenvolvimento segregado de projetos habitacionais decorrentes 

de severas disparidades de renda, a capital do país enfrenta uma expansão urbana maciça, assim 

como muitas outras cidades mexicanas.132 

 Nos últimos 60 anos, a política de habitação mexicana passou por diferentes 

estágios que correspondem, em geral, à evolução das perspectivas sobre o papel dos governos 

na provisão de moradias, bem como a conceituação de moradia nas agendas globais. Em sua 

primeira etapa, entre o início da década e início dos anos 90, o Estado mexicano baseou suas 

ações em um modelo intervencionista caracterizado pela regulamentação pública da terra.133 

Na segunda etapa, o Estado apoiou financeiramente as ações habitacionais realizadas 

pelo setor privado; uma situação que, embora permitiu consolidar a viabilidade financeira dos 

Organismos Nacionais de Habitação (ONAVIS), teve resultados negativos na gestão do 

crescimento urbano, na prestação de serviços públicos e qualidade do estoque habitacional, 

devido ao relaxamento de critérios regulatórios de planejamento do uso da terra, 

desenvolvimento e promoção da habitação pública.134  

Por fim, de 2006 até o presente, embora em geral prevaleça a abordagem liberal da 

terra e da habitação, o terceiro estágio pode ser caracterizado por uma crescente coordenação 

entre habitação e políticas de desenvolvimento urbano, sob uma nova estrutura normativa e 

institucional e com os princípios indicados nas agendas globais sobre habitação adequada e 

cidades sustentáveis.135 

                                                
130 Estado federado. Os Estados adotaram, para seu regime interior, a forma de governo republicano, 

representativo, popular, tendo como base da sua divisão territorial e da sua organização política e administrativa 
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Distrito Federal. Os municípios eram 2437 no ano de 2008. Disponível em: 

https://oig.cepal.org/pt/paises/16/system. Acesso em: 05 de maio 2020. 
131 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA, GEOGRAFÍA Y INFORMATÍCA. Población. Disponível 
em: https://www.inegi.org.mx/temas/estructura/. Acesso em: 05 de maio 2020. 
132 UN-HABITAT. Mexico. Disponível em: https://unhabitat.org/mexico. Acesso em: 05 de maio 2020. 
133 UN-HABITAT. Housing at the Centre of the SDGs in Mexico. Disponível em: 

https://unhabitat.org/housing-at-the-centre-of-the-sdgs-in-mexico. Acesso em: 05 de maio 2020. 
134 Ibidem. 
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Nesse sentido, é válido salientar a extrema pobreza como fator impactante no alcance 

das políticas de desenvolvimento urbano e habitação. Mais de 53,3 milhões de pessoas no 

México não têm meios financeiros para comprar ou construir moradias. Dessa parcela da 

população, 24,9 milhões (21,2%) não têm acesso a água potável, saneamento, eletricidade e 

combustível para cozinhar ou aquecer alimentos.136 Dentre outros fatores, todos os anos, as 

famílias têm que deixar suas casas devido às ameaças de violência de gangues, à pobreza e a 

desastres ambientais.137  

Em sequência, a preocupação com as PSR no México é crescente e notada, a partir do 

surgimento de diversas iniciativas, privadas e públicas, para o amparo às pessoas em situação 

de rua no país, como por exemplo as ações públicas para impedir a disseminação do coronavírus 

entre PSR - a Cidade do México possui vários Centros de Assistência Social e Integração 

(CAIS), que assiste à 2.150 PSR.138 

 

3.7 VENEZUELA 

 

A República Bolivariana da Venezuela é um país sul-americano que tem sua população 

com uma diversidade de povos indígenas e outras diversas etnias, cuja capital é a cidade de 

Caracas. É um país comumente conhecido por suas vastas reservas de petróleo e por um 

histórico de governos militares que se redemocratizou em 1959, entretanto apresenta uma crise 

sociopolítica na qual a democracia é questionada.139 

A densidade demográfica da Venezuela é de 33 habitantes por km², sendo um dos 

países mais urbanizados da américa latina, com aproximadamente 85%140de sua população 

vivendo em áreas urbanas. Porém no quesito urbanístico também é válido ressaltar que o país é 

                                                
136 UN-HABITAT. Housing need in Mexico. Disponível em: https://www.habitat.org/where-we-build/mexico. 

Acesso em: 05 de maio 2020. 
137 SAVE THE CHILDREN. Help save children in Mexico. Disponível em: 
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2020. 
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representante de um dos maiores índices de violência no mundo com 57 homicídios para 100 

mil habitantes, segundo o Estudo Mundial sobre homicídio de 2019.141 

Atualmente a Venezuela passa por uma crise socioeconômica e política que teve seu 

início no final do governo de Hugo Chávez e no começo do governo de Nicolás Maduro. Como 

sintoma dessa crise a população passou fome e, de acordo com pesquisas, 89% da população 

perdeu em média 11 kg pela ausência de uma alimentação adequada.142 Em virtude dos últimos 

acontecimentos, o governo Maduro tem sua legitimidade questionada por uma oposição 

autoproclamada de Juan Guido que é apoiado por diversos países, entre eles Brasil e EUA.143 

Em razão da crise sociopolítica devastadora, 3,4 milhões venezuelanos deixaram o país 

em 2014, essa fuga ficou conhecida como um dos maiores casos de deslocamento forçado no 

ocidente. Os refugiados venezuelanos encontram-se em países da América Latina e do Caribe, 

sendo a Colômbia o lugar com mais refugiados da Venezuela.144  

Além da problemática dos refugiados, a população em situação de rua vem crescendo 

e seu principal público são as crianças que ficam sujeitas a violência, assédio e drogas 

principalmente na capital da Venezuela, Caracas.145 Como sintoma da crise, as pessoas 

desabrigadas são resultado dos que não conseguiram acompanhar o período de instabilidade do 

país. Assim, o público é submetido a esperar uma vez na semana para garantir sua única refeição 

do dia e se alojando embaixo de pontes, em parques e em supermercados com pouca proteção.146  
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4 ÁSIA 

 

A Ásia compartilha fronteiras com a Europa e a África a oeste, a Oceania a sul e a 

América do Norte a leste. Além de ser o maior e mais populoso continente do mundo, possui 

em sua área os pontos mais altos e mais baixos da superfície terrestre e sua costa é considerada 

a mais longa, de maneira que o continente está sujeito a extremos climáticos e produz as mais 

variadas espécies vegetais e animais da terra.147 

Em linhas gerais, é importante salientar que fronteira da Ásia com a Europa é uma 

construção histórica e cultural, uma vez que não existe separação física e geográfica clara entre 

eles. As definições de fronteiras sofreram diversas alterações arbitrárias desde a primeira 

concepção na antiguidade clássica.148 

Devido ao seu tamanho imenso e populações diversas, é quase impossível reconhecer 

uma história unificada e simples da Ásia. O continente é o berço de quase todas as principais 

religiões do mundo hoje, bem como obteve pioneirismo em um grande número de avanços 

tecnológicos e civilizacionais.149 

 

4.1 CHINA 

 

A República Popular da China é uma república socialista localizada na Ásia Oriental, 

cuja população superior a 1,38 bilhão de habitantes lhe atribui o título de país o mais populoso 

do mundo.150 O poder econômico chinês vem crescendo rapidamente desde o final do século 

XX, em razão da reabertura do comércio após a morte de Mao Tse-Tung151, em 1976.152 Com 

isso, a taxa de pobreza no país foi drasticamente reduzida, ao passo em que foi reconhecido 

como a segunda maior economia do mundo.153 
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Apesar das últimas décadas terem sido promissoras para a diminuição da desigualdade 

social na China, esse ainda é um problema alarmante, sobretudo considerando a numerosa 

população que habita no país. Por causa disso, é insuficiente a oferta de moradias adequadas 

para todos, sendo crescente o número de pessoas em situação de rua vivendo em condições 

degradantes, apesar da existência da política do filho único.154 

Nesse sentido, pesquisas divulgadas pelo governo em 2011 estimam cerca de 200 

milhões de pessoas inseridas na situação de rua. Porém, outra publicação feita no ano de 2012 

pelo Centro de Proteção à Criança de Guangzhou em cooperação com a Faculdade de Medicina 

de Guangzhou, afirma que há mais de 1 milhão de crianças sem moradia no país, isso sem 

acrescentar o número de adultos, que também é consideravelmente alto.155 

Entre as causas que levam os chineses à situação de rua, podem ser listados os desastres 

naturais, como terremotos e tsunamis, que comumente destroem inúmeras residências;156 a 

migração; e a destruição de grande parte das casas de assistência à infância durante a Revolução 

Cultural que ocorreu na segunda metade do século XX.157 

Por fim, é importante ressaltar que, de acordo com o Ministério Chinês para Assuntos 

Civis, um terço dos desabrigados do país é menor de 18 anos, idoso, possui alguma deficiência 

ou sofre de doença mental. O relatório do Ministério afirma, ainda, que em 2014 o país detinha 

cerca de 2.000 abrigos e mais de 20.000 assistentes sociais para ajudar as pessoas desabrigadas. 

Contudo, é notório que ainda há muito a ser feito pela densa população em situação de rua na 

China.158 

 

4.2 ÍNDIA 

 

A República da Índia é um país que se encontra no sul da Ásia. É o segundo país mais 

populoso do mundo, perdendo apenas para a China. Sua enorme população revela também uma 
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enorme desigualdade social. Uma parte da população do país emergente ainda sofre sob 

consequência do sistema de castas que engloba muito da estratificação social. Embora as 

reformas de 1991 tenham transformado a Índia em uma das economias de mais rápido 

crescimento no mundo,159 o país sofre com altos níveis de pobreza, analfabetismo, violência de 

gênero, doenças e desnutrição.160 

Sendo ou não consequência do sistema de castas, estima-se que hoje existem 1,8 

milhão de pessoas em situação de rua na Índia, 52% desse número se encontra em áreas 

urbanas.161 Além disso, 73 milhões de famílias indianas têm problemas no que diz respeito à 

moradia.162 Em 2017, autoridades governamentais demoliram mais de 50.000 casas de 

periferias, despejando 260.000 pessoas por razões de “embelezamento das cidades”.163  

A ausência de moradia é algo expressivo na Índia visto que 1.800.000 pessoas se 

encontram em situação de rua.164 Essa questão é alarmante no país e se dá por diversos fatores 

como: perda da terra, necessidade de um emprego sustentável, falta de água limpa e ausência 

de outras necessidades básicas.165 Esse grupo em vulnerabilidade fica muito suscetível a sofrer 

abusos, maus-tratos e ausência de outros direitos básicos relacionados à saúde.166  Além disso, 

o país chama atenção na alta quantidade de crianças com doenças mentais em situação de rua 

expressas em mais de 18 milhões, a Índia é o país com o maior número de crianças nesse 

contexto.167 
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4.3 INDONÉSIA 

 

A Indonésia é um país democrático que aplica um sistema presidencialista e a 

Pancasila168 é a alma da democracia indonésia. Sendo a maior economia do Sudeste Asiático, a 

população desse país é de 267,66 milhões169 de habitantes e pode ser dividida em dois grandes 

grupos: na região oeste, a maioria das pessoas é da etnia malaia, enquanto na região leste 

existem os papuas originários das ilhas melanésias. Ademais, o Islã é a principal religião - 

85,2% da população.170 

 A Indonésia é o 4º país mais populoso do mundo.171 Além de suas notáveis 

transformações fiscais e políticas durante a última década, o país também está passando por 

uma grande mudança estrutural em termos demográficos - o que proporciona uma participação 

dinâmica no mercado de trabalho. Uma população em rápida urbanização e sem um 

planejamento urbano nacional, no entanto, pode levar a um quadro de pessoas em situação de 

rua.172  

Nesse sentido, apesar do forte crescimento econômico, existem cerca de 25 milhões 

de indonésios vivendo abaixo da linha da pobreza. A expansão da indústria do turismo na 

Indonésia, por exemplo, resultou em muitas pessoas sendo despejadas à força para construir 

resorts turísticos modernos.173 

Em sequência, no tocante à análise jurídica da situação de rua, o Código Penal da 

Indonésia penaliza os desabrigados com uma pena máxima de três meses de prisão e até seis 

meses se viajarem em um grupo de três ou mais pessoas com mais de 16 anos - há, nesse sentido, 

deliberações de cunho jurídico para reduzir a pena aplicada às PSR. A ideia de manter essa 

parcela da população como uma ofensa criminal é impedir que as pessoas fiquem em situação 
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de rua em primeiro lugar. Oficialmente, a lei define as PSR como pessoas que não têm um lugar 

para morar, um emprego estável e moram em locais públicos.174 

Sob outra ótica, o tráfico de substâncias viciantes representa uma séria ameaça para as 

PSR na Indonésia. O abuso de substâncias levou a mais desabrigados, e as drogas e a 

prostituição facilitaram uma crescente epidemia de AIDS/HIV - o que transforma o problema 

da situação de rua necessariamente em um fator de saúde pública também.175 

Por fim, existem diversas iniciativas não governamentais atuantes no país para a 

reparação de danos às moradias por desastres naturais e auxílios a um número exorbitante de 

família. A ONG Habitat, por exemplo, trabalha com seus parceiros para construir, reparar e 

reabilitar casas e melhorar a água, o saneamento e as instalações educacionais. Além disso, 

também treina pessoas para se prepararem e diminuírem o impacto de futuros desastres. A 

Habitat Indonésia também visa ajudar 24.200 famílias, apoiando seus parceiros no aumento de 

produtos, serviços e financiamento para moradias populares.176 

 

4.4 JAPÃO 

 

O Japão é a terceira maior economia do mundo, tendo o seu maior crescimento na 

metade no século XX, se recuperando da devastação causada pela Segunda Guerra Mundial,177 

e atualmente possui um PIB de 5,110 trilhões de dólares.178 Este país insular na costa leste da 

Ásia contabiliza o número de 126,2 milhões de habitantes179, e é composto por uma cultura 

complexa e cheia de contrastes, possuindo uma forte tradição antiga, mas ao mesmo tempo 

emergindo como uma potência econômica e tecnológica do mundo desde 1950.180 

 No que tange à taxa de urbanização, o país possui a marca de 91,6% de sua 

população vivendo no que é considerado um cinturão industrial e urbanizado ao longo da costa 
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do Pacífico de Honshu, sendo os 8,4% da população que vive na área rural inseridas em regiões 

agrícolas, com baixa densidade populacional e arrozais e pomares.181 No entanto, a 

problemática das pessoas em situação de rua é uma realidade cada vez mais evidente, 

principalmente em grandes cidades como Tóquio, Osaka, Nagoya e Yokohama.182 

 Devido ao grande crescimento econômico que o país teve na segunda metade do 

século passado, muitos trabalhadores, principalmente da construção civil, se viram sem 

condições de manter os aluguéis de suas casas após o colapso da bolha econômica em 1990, 

causando a considerável diminuição da disponibilidade de obras. Assim, em 2003, atingiu-se o 

número de 25.296 pessoas em situação de rua, cenário que impulsionou a criação da primeira 

lei japonesa com foco em PSR, em 2002.183 

A Lei Especial (em inglês, The Special Law), trouxe apoio à independência das pessoas 

que se encontravam nessa conjuntura, fornecendo abrigo de curto a médio prazo às pessoas em 

situação de rua nas grandes cidades, com foco em obtenção de emprego e desenvolvimento de 

habilidades de serviços. Desta maneira, em 2014, contabilizaram-se 7.508 pessoas em situação 

de rua, queda significativa, e em 2018, o número se reduziu a 4.977.184  

No entanto, ONGs acreditam que este número seja duas ou três vezes maior, já que o 

critério e sistema adotados para coleta de dados pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-

Estar é alvo de críticas que os sugerem como inexatos.185 Dados apontam que na capital do 

Japão, Tóquio, 1.412 pessoas dormem nas ruas,186 e 42,8% das pessoas em situação de rua têm 

mais de 65 anos.187 Apesar disso, o país possui o menor índice de PSR no mundo (0,004% de 

sua população), dado que refere-se somente às “pessoas que vivem seu dia-a-dia em parques, 

beiras de rios, estradas, estações ou outras instituições”.188 
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4.5 RÚSSIA 

 

A Federação Russa é um país transcontinental localizado no norte da eurásia que 

possui cerca de 17 milhões de m², tornando-se o maior país em área do planeta e o nono país 

mais populoso do mundo. Além disso, encontra-se na posição de décima segunda maior 

economia do mundo por PIB nominal189 e sexta maior economia no que diz respeito a paridade 

do poder de compra.190  

Apesar desta forte economia, problemas de desigualdade ainda existem. O serviço 

federal de estatística da Rússia, a Rosstat, não coleta dados acerca do número de pessoas em 

situação de rua desde 2010. Acredita-se que o número oficial deste período, estimado em cerca 

de 64 mil pessoas, é subnotificado. Nesse sentido, a estimativa do número real de pessoas 

desabrigadas pode, segundo a Euromaidan Press, chegar a 5 milhões de pessoas.191 

Segundo pesquisas, 1.000 pessoas pedem esmola diariamente na capital da Rússia, 

Moscou, onde é bastante comum encontrá-las segurando letreiros nas ruas da cidade.192 O 

alcoolismo é um componente agravante no que diz respeito às pessoas em situação de rua, 

motivando tanto sua entrada como sendo um empecilho para sair dessa realidade. Além disso, 

esse grupo é submetido a condições insalubres de higiene, ficando muitas vezes vulnerável ao 

contágio de piolhos e infecções.193 

Devido a um passado de criminalização das pessoas em situação de rua, ainda há um 

estigma muito forte em relação a esse grupo desprotegido que faz com que haja a dificuldade 

de se estabelecer medidas resolutivas. Diante disso, espera-se desconstruir um preconceito que 

foi reforçado durante a história com o objetivo de garantir um abrigo para quem precisa.194 
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5 EUROPA 

 

Considerada o berço da civilização e cultura ocidental, a Europa é o segundo menor 

continente do mundo. As particularidades geográficas do continente permitiram que ao longo 

dos séculos fosse uma terra favorável para ocupação humana. Apesar da diversidade interna 

desde os primórdios, da Europa surgiram e prosperaram diferentes sociedades, como os gregos, 

romanos, germânicos, eslavos e outros que ainda constituem o continente europeu.195  

O continente faz fronteira com o Oceano Ártico ao norte, o Oceano Atlântico a oeste, 

o Mar Mediterrâneo ao sul e a Ásia a leste. Porém, as fronteiras têm sido especialmente incertas, 

principalmente na região leste, no qual a Europa e a Ásia se fundem, sem separação física e 

geográfica precisa. Ao longo da história a fronteira foi definida por questões culturais, sofrendo 

diversas modificações e alterações ao longo dos séculos.196  

 

5.1 ALEMANHA 

 

A República Federal da Alemanha está localizada na Europa Central e Ocidental, é 

dividida em 16 estados e possui como sistema de governo uma república parlamentar federal.197 

Com uma população estimada de quase 83 milhões de habitantes198, é o segundo país mais 

populoso do continente e membro importante das organizações econômicas, políticas e de 

defesa europeias.199 Sendo considerado uma grande potência econômica, possui a maior 

economia da Europa e a quinta maior economia do mundo em termos de poder de compra. 

Como líder global em vários setores industriais e tecnológicos, é o terceiro maior exportador e 

importador de mercadorias do mundo, elevando o padrão de vida e o índices de 

desenvolvimento nacionais.200 

Acerca da população em situação de rua no país, não há coleta oficial de dados 

nacionais, as pesquisas para estimar o crescimento anual são comumente realizadas por 

organizações civis que atuam em defesa dos direitos de pessoas desabrigadas. A Associação 
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Federal para o Suporte à Situação de Rua na Alemanha (em inglês, Federal Association for the 

Support of the Homeless in Germany) publica números anualmente com base em suas próprias 

metodologias de monitoramento e em estudos e estatísticas regionais existentes.201  

Os estudos mais recentes chegaram a uma estimativa de que 860.000 pessoas estavam 

desabrigadas na Alemanha em 2016, dos quais 440.000 são refugiados que buscam asilo. 

Excluído os refugiados, das 420.000 pessoas sem-teto estimadas, 73% eram homens, 27% eram 

mulheres e 8% eram crianças e adolescentes.202 

Um dos principais motivos para situação de rua vivenciada por parcela da população 

alemã é o alto custo das moradias no país, que estão entre os mais altos da Europa e afetam 

principalmente as pessoas com renda abaixo do limiar de pobreza e os jovens com idades entre 

18 e 24 anos. Existem várias medidas públicas que permitem o acesso à habitação, beneficiando 

principalmente os compradores iniciantes, porém o estoque de habitação social está em 

constante declínio.203 

No final de 2018, foi anunciado que a falta de moradias populares seria uma prioridade 

para o Governo Federal. Entre as medidas planejadas, estão novos incentivos fiscais para 

estimular desenvolvedores privados a construírem acomodações para aluguel, aumento no 

benefício habitacional para famílias pobres, revisão dos padrões de construção para permitir 

agilidade e a venda de imóveis de propriedade federal para construção de moradias populares.204 

Oficialmente, desde os anos 90 a integração por meio de moradias de longa duração é 

prática dominante na luta para garantir moradia adequada na Alemanha. Desde 1984, as leis 

sociais da República Federal incluem ideais para priorizar a assistência habitacional. No 

entanto, na prática, o modelo permanece deficiente, principalmente para pessoas em situação 

de rua.205 

 

5.2 FINLÂNDIA 

 

A República da Finlândia é um país nórdico localizado no norte europeu, que dispõe 

de uma faixa de 5,525 milhões de habitantes. Sendo mais da metade de seu território nacional 
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204 Ibidem. 
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coberto com densas florestas,206 as 12 principais regiões urbanas representam 67% do PIB 

nacional e, além disso, 30% do estoque de moradias são casas de aluguel (800.000 famílias), 

metade construídas com subsídios estatais.207 Suas atividades internacionais passaram a ser 

mais reconhecidas após a Conferência sobre a Segurança e Cooperação na Europa, de 1975, 

sediado em Helsinque (capital da Finlândia), que geraram os Acordos de Helsínquia208.209 

 No que tange à problemática das pessoas em situação de rua, na década de 80, a 

Finlândia contabilizava por volta de 20.000 pessoas, número que diminuiu 64% num período 

de 30 anos. Desta forma, em 2017, haviam 7.112 pessoas nessa conjectura, e estima-se que 54% 

dessas famílias eram imigrantes.210 No entanto, a Finlândia vem adotando medidas de solução 

à essas estatísticas que vêm mostrando resultados, deixando Helsinque, em 2019, sem nenhum 

registro de pessoas dormindo nas ruas, restando apenas 50 abrigos noturnos.211 

 O grande pivô dessa queda, rumo à extinção do número de pessoas em situação de rua 

no país, é o Housing First (em português, Habitação Primeiro),212 política pública e de serviços 

sociais que partem do princípio de que, ao invés de uma progressão do indivíduo por vários 

“níveis” até a moradia independente, a necessidade urgente e prioritária é uma moradia.213 Uma 

das principais fundações finlandesas que ajudam nesse processo de obtenção de casas para tirar 

as pessoas da situação das ruas é a Y-Foundation, através do estabelecimento de redes de 

conexão e engajando autoridades locais e outras ONGs a desenvolverem serviços para as 

pessoas em situação de rua.214 

 O Habitação Primeiro trata a moradia como questão de direitos humanos, e consegue 

enxergar além, reconhecendo que muitas das pessoas em situação de rua possuem outros 

                                                
206 SANDELIN, Carl Fredrik et al. Finland. Britannica. Disponível em: 
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outros. Disponível em: https://www.britannica.com/event/Helsinki-Accords. Acesso em: 16 de maio 2020. 
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Acesso em: 16 de maio 2020. 
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Acesso em: 16 de maio 2020. 
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problemas, como vícios, problemas de saúde mental e problemas médicos. Portanto, além da 

concessão de casas, há o acompanhamento dessas pessoas, e o engajamento para que consigam 

seguir suas vidas independentemente destes serviços.215 

 

5.3 FRANÇA 

 

A República Francesa é um país europeu que possui poder sobre diversos territórios 

ultramarinos e ilhas ao redor do mundo, sobretudo na região caribenha. Em conjunto com a 

Alemanha, o país tem papel diplomático importante de liderança no âmbito da União Europeia. 

A influência econômica, cultural e militar francesa, também a nível global, é significativa em 

territórios francófonos, como no Canadá, no Senegal e em Ruanda.216 

Apesar de se tratar de uma grande potência e ser considerado um dos países mais 

desenvolvidos de todo o globo,217 uma vez que possui a quinta maior economia do mundo e a 

segunda maior da Europa,218 a França não está livre dos problemas causados pela desigualdade 

social – principalmente no contexto das grandes cidades –, entre eles a falta de moradias 

adequadas para toda a população e a consequente concentração de pessoas em situação de 

rua.219 

O Instituto Nacional de Estudos Demográficos e Econômicos na França (INSEE-

INED) publicou uma pesquisa em 2012, cujos dados apontam uma estimativa da existência de, 

pelo menos, 141.500 pessoas vivendo em situação de rua na região metropolitana francesa,220 
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ao passo em que estudos atuais de associações estimam que o número de PSR já passa dos 200 

mil.221 

A pesquisa publicada pelo INSEE relata que mais da metade da população desabrigada 

é estrangeira, uma consequência direta da crise financeira global e do crescente fluxo de 

migrantes da África e do Oriente Médio. Os campos de imigrantes alocados em Paris e na cidade 

portuária de Calais são os locais onde a situação é mais degradante. Acerca disso, surge a 

urgência, apontada pela ONU, de que a França forneça acomodações incondicionais aos 

desabrigados, independentemente da sua nacionalidade, trabalho ou estado de saúde.222 

No mais, por possuir a fama de “berço dos direitos humanos”, urge que o país ratifique, 

de fato, essa qualificação e implemente políticas de assistência para a efetivação do direito à 

moradia adequada. Sobre essa temática, o governo francês reafirmou o compromisso para 

reverter a situação, reforçando que no ano de 2018 cerca de 70 mil pessoas foram 

adequadamente alocadas em moradias fixas, embora ainda há muito para ser feito.223 

 

5.4 NORUEGA 

 

O Reino da Noruega é uma nação nórdica da Europa, localizada no extremo norte da 

Península Escandinava. O país é uma monarquia constitucional hereditária, com o rei Haroldo 

V como o seu Chefe de Estado, enquanto a chefe de governo é primeira-ministra Erna Solberg 

– vale mencionar que o rei possui funções estritamente formais e cerimoniais, cabendo ao 

parlamento a governança.224 Além disso, a Noruega possui dois idiomas oficiais: norueguês e 

o lapônio (apenas em alguns condados) e sua religião oficial é o luteranismo, embora exista 

liberdade de culto.225 

Na esfera econômica, o país possui um PIB de 434 bilhões de dólares, com a riqueza 

proveniente do setor de serviços e da indústria de beneficiamento de petróleo. Devido a forte 
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influência da social democracia nórdica, o país possui altíssima carga tributária, que pode 

chegar 46,7% da renda do grupo mais rico, em contrapartida, a população desfruta de educação, 

saúde, segurança e lazer de qualidade.226  

Por essa razão, o IDH norueguês é maior do mundo.227 Demograficamente, a Noruega 

possui 5.36 milhões de habitantes228 em um território de não mais que 385 mil km2,229cerca de 

83 % sua população concentra-se em áreas urbanas.230 Sua maior cidade é a capital Oslo, com 

1 milhão de habitantes.231 

É importante destacar que a Noruega é um dos poucos países onde dados sobre a 

pessoa em situação de rua é acompanhada pelas instituições públicas. Sobre números, o 

Instituto Norueguês de Pesquisa Urbana e Regional - o qual faz o senso sobre a situação de rua 

- apontava, em 1996, 6200 PSR no país, mais de 61% concentrada nas grandes cidades 

norueguesas. Já de acordo com o estudo de 2016 - mais recente - o total de indivíduos nessa 

situação diminui cerca de 30%, atingindo a marca de menos de 4000 PSR.232 

 A causa de tal declínio deve-se a introdução da estratégia nacional de habitação para 

o bem-estar, que introduziu novas medidas habitacionais, como a parceria público-privada na 

construção de moradias estudantis, o subsídio ou empréstimos a baixos juros pelo Banco de 

Habitação e o aluguel social de residências inutilizadas para PSR.233 No mais, é válido ressaltar 

o perfil da atual população em situação de rua norueguesa é predominantemente masculina, 

nascida na Noruega, possui mais de 25 anos, dependente de drogas/álcool e em situação de rua 

há muito tempo.234 
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5.5 PORTUGAL 

 

A República Portuguesa localiza-se ao sudoeste da Península Ibérica e abrange uma 

população de 10,6 milhões de habitantes.235 Organizado em uma democracia parlamentar,236 o 

país possui uma história política repleta de nuances, contando com um golpe militar em 1926 e 

um regime autoritário, a ditadura de Salazar,237 que durou de 1933 até 1974.238 

Economicamente, o estado lusitano tem se modernizado e hoje figura entre as 50 maiores 

economias do mundo, com perspectivas positivas de crescimento.239 

No que se refere à população em situação de rua, não existem, no país, dados oficiais 

que mensuram precisamente o problema. Não obstante, há um esforço contínuo para consolidar 

os dados recolhidos a nível nacional pelas entidades responsáveis pelo combate a situação de 

rua, ações que se concentram na figura da ENIPSA - Estratégia Nacional de Integração de 

Pessoas Sem-Abrigo240.241 Chegando a registrar 2.133 pessoas em situação de rua em uma noite 

em 2009 em Portugal,242 essa iniciativa surgiu com o objetivo de fornecer condições que 

sustentam a promoção da autonomia das pessoas em situação de rua, com vista no pleno 

exercício da cidadania.243    
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Convergindo os recursos disponíveis, o projeto da ENIPSA 2009-2015: Prevenção, 

Intervenção e Acompanhamento, entregou um conjunto de medidas estratégicas num 

enquadramento nacional, no qual definiu dois eixos de intervenção: “Eixo 1: Conhecimento do 

fenómeno, Informação, Sensibilização e Educação, com 5 objetivos estratégicos; Eixo 2: 

Qualificação da intervenção, com 7 objetivos estratégicos”.244 

Com a finalidade de garantir a efetivação das ações propostas, desenvolveu-se um 

grupo Interministerial, o GIMAE - Grupo de Implementação, Monitoração e Avaliação de 

Estratégia, braço institucional do Instituto da Segurança Nacional, órgão governamental 

responsável pela iniciativa. O grupo ainda se subdivide em diversos núcleos e comissões para 

dar maior capilaridade à fiscalização e, consequentemente, à efetivação do trabalho.245 

Isto posto, é válido ressaltar acerca da continuidade das ações desenvolvidas, haja vista 

que, em 2017 foi divulgado o Relatório de Avaliação da ENIPSA 2009-2015. Esse destacou a 

contribuição positiva do projeto para a reflexão da temática, uma vez que foi a 1ª estratégia 

nacional integrada no que tange a população em situação de rua de todo sul europeu, 

envolvendo entidades públicas e privadas.246  

Diante dos resultados benéficos, acordou-se, na Resolução do Conselho de Ministros 

nº. 107/2017,247 em traçar novas estratégias para o ciclo ENIPSA 2017-2023, assentadas em 

metas que buscam a promoção do conhecimento desse fenômeno, a sensibilização e educação, 

bem como a inclusão dessa população e ainda a monitorização e avaliação da iniciativa.248 

 

5.6 REINO UNIDO 

 

O Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte está localizado no Noroeste da 

Europa e é a união política de quatro países: Inglaterra, País de Gales, Escócia e Irlanda do 

Norte. O país adota como modelo de governo uma monarquia constitucional e democracia 
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parlamentar, no qual a atual monarca e Chefe de Estado é a Rainha Elizabeth II e o Chefe de 

Governo o Primeiro Ministro Boris Johnson.249  

O país era membro da União Europeia (UE) desde 1973, no entanto, em um referendo, 

realizado em 23 de junho de 2016 para decidir a permanência ou não do país na UE, 52% dos 

eleitores britânicos optaram pela saída do bloco. Após muita negociação, várias prorrogações 

de prazo, prolongada discórdia política interna e duas mudanças de primeiro ministro, foi 

alcançado um acordo sobre o Brexit250 que satisfazia a UE e a maioria do Parlamento. Assim, 

em 31 de janeiro de 2020, o Reino Unido se tornou o primeiro país a se retirar do bloco 

europeu.251 

Em todo o Reino Unido, as autoridades locais têm o dever de coletar dados sobre 

pessoas em situação de rua e as atividades desempenhadas para enfrentar a problemática. Os 

dados, a forma de coleta e a legislação variam entre Inglaterra, Irlanda do Norte, Escócia e País 

de Gales.252 As contagens e estimativas fornecem uma visão geral da situação nacional. Os 

números mais recentes mostraram um em cada 200 britânicos dormia nas ruas ou em 

acomodações temporárias no primeiro trimestre de 2018, com um aumento de 4% em relação 

ao segundo trimestre de 2017.253 

Em 2019, 57.890 famílias foram aceitas em abrigos na Inglaterra. Na Escócia, 34.100 

solicitações foram aprovadas reconhecendo o estado de desabrigo e, no País de Gales, 9.210 

famílias foram consideradas em situação de rua.254 Por gerações, a habitação social 

desempenhou um papel vital no atendimento às necessidades das pessoas sem moradia 

adequada e sem condições de adquiri-la. No entanto, houve a diminuição acentuada na 

construção de moradia social e consequente aumento no número de desabrigados. Associado a 
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2020. 
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homelessness/?meganav=1. Acesso em: 13 de maio 2020. 
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isso, o país atravessa crise imobiliária e cortes na previdência social, fazendo com que muitos 

britânicos não consigam suportar os custos da moradia.255 

Em resposta, foi observado que a temática vem se tornando tópico de grande interesse 

nas agendas políticas do país, no qual o governo se comprometeu a retomar a construção de 

casas por meio de um programa habitacional e facilitar o empréstimo financeiro para construção 

de casas de baixo custo.256 
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6 OCEANIA 

 

A Oceania é o menor e mais novo continente do mundo. Formado por 10 mil ilhas e 

14 países, tem 90% de sua área ocupada pela Austrália. Em razão de seu pequeno tamanho e 

das grandes distâncias entre suas nações componentes, a similaridade cultural da região é 

afetada, predominando, nas ilhas menores, as antigas tradições e dialetos indígenas, culminando 

em definições e delimitações mais recentes e populares que excluem alguns países devido às 

suas maiores similaridades culturais com a Ásia.257 

Deste continente, no que tange ao cenário internacional, se destacam a Austrália e a 

Nova Zelândia, possuindo também, ambos, níveis altos de pessoas em situação de rua, em parte 

pela forma de classificação utilizada para mapear a quantidades desses indivíduos, que destoa 

da maioria das definições adotadas. Também compõem a Oceania: Fiji, Papua Nova Guiné, 

Ilhas Marechal e 10 outros países.258  

 

6.1 AUSTRÁLIA 

 

A Austrália é um país localizado na Oceania e possui uma extensão territorial de 

7.713.364 quilômetros quadrados,259 abrangendo uma população de aproximadamente 23 

milhões de pessoas.260 O sexto maior país do mundo261 é também um maiores no que se refere 

à qualidade de vida, com grandes investimentos nos últimos anos em educação e saúde, o país 

atingiu em 2017 o 3º melhor Índice de Desenvolvimento Humano (IDH).262 Em termos 

econômicos o país vivencia há 30 anos um crescimento relativamente alto e constante do 

Produto Interno Bruto (PIB), parecendo até desmentir teóricos da economia que tratam como 

natural períodos de recessão.263 

                                                
257 ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA. Oceania. Disponível em: https://www.britannica.com/place/Oceania-

region-Pacific-Ocean. Acesso em: 16 de maio 2020. 
258 SPORT HISTORIE. Lista de todos os países da Oceania e suas capitais. Disponível em: 

https://www.sport-histoire.fr/pt/Geografia/Paises_Oceania.php. Acesso em: 16 de maio 2020. 
259 CERQUEIRA, Wagner de. Austrália. Mundo Educação. Disponível em: 

https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/australia.htm. Acesso em: 16 de maio 2020. 
260 OZN STUDY. General information about Australia: Geography. Disponível em: 

http://oznstudy.com/general-information-about-australia/. Acesso em: 16 de maio 2020. 
261 Ibidem. 
262 ALVES, José Eustáquio Diniz. A Austrália cresce há 30 anos e tem o 3º IDH, grande contraste com o Brasil. 

Instituto Humanitas Unisinos. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/588000-a-australia-

cresce-ha-30-anos-e-tem-o-3-idh-grande-contraste-com-o-brasil. Acesso em: 16 de maio 2020. 
263 ALVES, José Eustáquio Diniz. A Austrália cresce há 30 anos e tem o 3º IDH, grande contraste com o Brasil. 

Instituto Humanitas Unisinos. Disponível em: http://www.ihu.unisinos.br/78-noticias/588000-a-australia-
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Não obstante aos marcadores de elevado desenvolvimento social e econômico, a 

problemática da situação de rua faz-se presente na Austrália de maneira expressiva. Tal cenário 

é atestado pelo registro de que em uma noite qualquer no país, 1 a cada 200 pessoas está sujeita 

à situação de rua.264 Ainda, para entender a gravidade da questão, é necessário chamar atenção 

para um crescimento de 2011 a 2016 de 13,7% na população em situação de rua, assinalando 

por último um total de 116.427 PSR.265 

Tendo por vista a magnitude da questão e com o objetivo de reverter esse quadro, o 

país vem desenvolvendo serviços de suporte às pessoas em situação de rua desde o início do 

século XX.266 Esses serviços iniciaram com a formação de acomodações para as famílias que 

se encontravam nessa realidade devido ao desemprego em massa durante a crise de 1929.267  

As iniciativas foram progredindo e em 1985 foi fundado o Programa de Suporte e 

Assistência em Acomodações, o qual proporcionou com maior alcance os serviços de auxílio.268 

Mais tarde, em 2008, o governo australiano apresentou seu primeiro programa oficial de 

combate à situação de rua, chamado “O caminho de casa”,269 o qual delineia uma nova 

abordagem para lidar com o problema.270 

Atualmente, os recursos para os respectivos setores de enfrentamento a essa 

problemática em cada estado são fornecidos por duas iniciativas do Conselho de Governo 

Australiano, quais sejam:271 The National Affordable Housing Agreement (NAHA), por meio 

da qual o governo fornece financiamento para as administrações estatais. Anualmente o NAHA 

                                                
264 HOMELESSNESS AUSTRALIA. Homelessness in Australia. Disponível em: 

https://www.homelessnessaustralia.org.au/sites/homelessnessaus/files/2017-

07/Homelessness%20in%20Australiav2.pdf. Acesso em: 16 de maio 2020. 
265 AHURI. How has homelessness changed between 2011-2016: Census shows a large percentage increase in 

elderly women experiencing homelessness. Disponível em: https://www.ahuri.edu.au/policy/ahuri-briefs/how-

homelessness-changed-between-2011-2016. Acesso em: 16 de maio 2020. 
266 HOMELESSNESS AUSTRALIA. Homelessness in Australia. Disponível em: 

https://www.homelessnessaustralia.org.au/sites/homelessnessaus/files/2017-

07/Homelessness%20in%20Australiav2.pdf. Acesso em: 16 de maio 2020. 
267 Nessa época, a taxa de desemprego na Austrália chegou aos 30%, mais precisamente em 1932. WEB 

ARCHIVE. The Great Depression: Unemployment in Australia. Disponível em: 

https://web.archive.org/web/20110408181723/http://www.cultureandrecreation.gov.au/articles/greatdepression/.

Acesso em: 16 de maio 2020. 
268 HOMELESSNESS AUSTRALIA. Homelessness in Australia. Disponível em: 

https://www.homelessnessaustralia.org.au/sites/homelessnessaus/files/2017-

07/Homelessness%20in%20Australiav2.pdf. Acesso em: 16 de maio 2020. 
269 ABC. The road home: A National Approach to Reducing Homelessness. Disponível em: 
https://www.abc.net.au/cm/lb/4895838/data/the-road-home---a-national-approach-to-reducing-homelessness-

data.pdf. Acesso em: 16 de maio 2020. 
270 HOMELESSNESS AUSTRALIA. Homelessness in Australia. Disponível em: 

https://www.homelessnessaustralia.org.au/sites/homelessnessaus/files/2017-

07/Homelessness%20in%20Australiav2.pdf. Acesso em: 16 de maio 2020. 
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concede cerca de 250 milhões de dólares272 às iniciativas desse setor;273 The National 

Partnership Agreement on Homelessness (NPAH), o qual provê um fundo adicional para 

organizações licenciadas. O atual acordo lançado em 2015 prevê um montante anual de 115 

milhões de dólares.274 

 

6.2 NOVA ZELÂNDIA 

 

A Nova Zelândia é um país insular localizado no sudoeste da Oceania, possuindo uma 

população estimada de 4,9 milhões de habitantes. Sua capital é Wellington e a maior área urbana 

é a cidade Auckland. A forma de governo adotada é a monarquia constitucional com uma casa 

legislativa, sendo, na atualidade, sua representante a Rainha Elizabeth II, a monarca britânica, 

e a Primeira Ministra é Jacinda Ardern.275 

Apesar do distanciamento físico do país, no que tange às relações internacionais, a 

Nova Zelândia vem se engajando desde o começo do século XX, fazendo parte de diversas 

instituições internacionais, inclusive a ONU. No contexto das pessoas em situação de rua, o 

país é o detentor do maior número dentre os Estados-membros da OCDE, marco histórico este 

que  reflete a crise que vem crescendo no país.276 

Consoante ao que o dado acima mostra, a taxa registrada de pessoas em situação de 

rua é de 0,94% da população total do país, número que é passível de ser explicado devido à 

Nova Zelândia ter adotado uma definição ampla de pessoas com falta de moradia, sendo essa: 

“vivendo situações onde pessoas com nenhuma outra opção para obter habitações seguras: estão 

                                                
272 Nesse contexto refere-se ao dólar australiano, moeda de diferente valor do dólar americano. BR ADVFN. 

Converter EUA - Dólar para Austrália - Dólar australiano. Disponível em: https://br.advfn.com/conversor-

moedas/dolar-eua-para-dolar-australiano.html. Acesso em: 16 de maio 2020. 
273 HOMELESSNESS AUSTRALIA. Homelessness in Australia. Disponível em: 

https://www.homelessnessaustralia.org.au/sites/homelessnessaus/files/2017-

07/Homelessness%20in%20Australiav2.pdf. Acesso em: 16 de maio 2020. 
274 Ibidem. 
275 VOWLES, Jack et al. New Zealand. Brittanica. Disponível em: https://www.britannica.com/place/New-

Zealand. Acesso em: 16 de maio 2020. 
276 BARRETT, Jonathan; GREENFIELD, Charlotte. Left behind: why boomtown New Zealand has a 

homelessness crisis. Reuters. Disponível em: https://www.reuters.com/article/us-newzealand-economy-

budget/left-behind-why-boomtown-new-zealand-has-a-homelessness-crisis-idUSKCN1IL0UG. Acesso em: 16 

de maio 2020. 
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sem abrigo, em acomodações temporárias, dividindo acomodações com uma família ou vivendo 

em casas inabitáveis”277.278 

Nesse sentido, estima-se que 41.000 pessoas vivem na circunstância supracitada, 

sendo 52% delas homens.279 O governo, desta maneira, adota modelo que é implantado na 

Finlândia há alguns anos: o Housing First (em português, Habitação Primeiro), que consiste no 

acesso direto à uma casa permanente como primeira medida para lidar com a problemática das 

pessoas em situação de rua, com o apoio de projetos como o Projeto do Povo (em inglês, The 

People’s Project), que fornece serviços que complementem a nova moradia e exerçam papel 

transformador na vida desses indivíduos.280 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
277 Este conceito vem do ETHOS - European Typology of Homelessness and Housing Exclusion (em português, 
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gozo de relações sociais, de posse exclusiva, segurança na ocupação do local e um título legal da habitação, o 
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33278065727831823087.pdf. Acesso em: 16 de maio 2020. 
278 OECD. Homeless Population. Disponível em: https://www.oecd.org/els/family/HC3-1-Homeless-

population.pdf. Acesso em: 16 de maio 2020. 
279 1 NEWS. Homeless in New Zealand. Disponível em: https://www.tvnz.co.nz/one-news/homeless. Acesso 

em: 16 de maio 2020. 
280 TSEMBERIS, Sam. Housing First. Disponível em: https://www.thepeoplesproject.org.nz/about-us/housing-

first/. Acesso em: 16 de maio 2020. 
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7 DELEGAÇÕES OBSERVADORAS 

 

As delegações observadoras são representações interessadas no tema debatido em uma 

conferência ou Organização Internacional. Assim, sociedades civis e/ou organismos internacionais 

podem engajar-se em discussões tratadas pelas nações sobre a temáticas de seu interesse, 

contribuindo para um ambiente rico de troca de informações com as demais “delegações presentes.  

Com isso, cabe aos organismos representantes enriquecer o debate e contribuir com 

manifestações oficiais para articular soluções mais eficazes. No mais, durante a Assembleia, os 

organismos observadores possuem voto apenas em questões procedimentais, ou seja, apenas os 

demais países podem decidir sobre a aprovação das medidas debatidas.281 

 

7.1 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD) 

 

O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) é a agência da ONU 

que tem como objetivo principal viabilizar o desenvolvimento global. Presente em 166 países 

do mundo, o PNUD atua, de forma geral, no combate à pobreza, afirmando ser esse o caminho 

para o alcance do pleno desenvolvimento humano. Dessa forma, a agência coopera com 

governos, com a iniciativa privada e com a sociedade civil, sempre em prol de promover uma 

vida mais digna às pessoas.282 

A proteção aos direitos humanos está no topo das ações realizadas pelo programa. Por 

isso, assume um severo comprometimento com o incentivo e o alcance dos Objetivos de 

Desenvolvimento Sustentável (ODSs), os quais orientam o trabalho do PNUD para a redução 

das desigualdades e a erradicação da pobreza nos países em que atua.283   

Nesse sentido, os esforços realizados pela organização para acabar com a falta de 

moradia e ajudar as pessoas em situação de rua ao redor do mundo envolve a promoção de 

debates entre as três esferas com as quais atua em conjunto – governo, iniciativa privada e 

sociedade civil –, enaltecendo medidas que devem ser adotadas por todos para atingir o referido 

objetivo. Entre essas medidas, merecem destaque: conscientizar para empoderar as PSR; 
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Disponível em: https://nacoesunidas.org/agencia/pnud/. Acesso em: 15 de maio 2020. 
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 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME. Looking Foward. Disponível em: 
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advogar pelos direitos dos desabrigados; educar-se e ensinar aos outros a apoiar políticas de 

auxílio às PSR; investir na comunidade por meio do voluntariado; organizar eventos de 

solidariedade e divulgação para a população em situação de rua e, por fim, respeitar essas 

pessoas. 284 

Além do mais, o PNUD realiza periodicamente pesquisas e levantamento de dados nos 

países de atuação, a partir dos quais é possível não somente medir a eficiência das políticas 

implementadas, como também traçar estratégias mais específicas para fomentar o 

desenvolvimento no rumo ao alcance dos ODSs. Assim, os relatórios científicos e precisos 

desenvolvidos pela agência são imprescindíveis para orientar a atuação das autoridades nos 

países.285 

 

7.2 INSTITUTO DE DESABRIGADOS GLOBAIS286
  

 

O Instituto de Desabrigados Globais (IDG) foi fundado em 2014 por Mark 

Mcgreevy,287 então diretor da DePaul Internacional - grupo de caridade especializado em 

assistir pessoas em situação de rua na Europa e EUA.288 Além da supracitada, a iniciativa IDG 

possui uma parceria fundamental com a Universidade DePaul de Chicago (EUA),289 a qual 

oferece gigantesco suporte, principalmente acadêmico. Por esse motivo, o instituto possui sede 

na mesma cidade. 290 

O IDG é a primeira organização a tratar da problemática das pessoas em situação de 

rua como um fenômeno global, um marco na história por não só entender a extensão da situação 

de rua, mas principalmente por apoiar um movimento coordenado para acabar com tal mazela. 

Com essa mentalidade, o primeiro passo da erradicação já está em andamento, com atuação em 

150 cidades, as quais objetivam extinguir a falta de moradia até 2030.291 Para obter o sucesso 
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esperado, o instituto desenvolveu um procedimento inovador de colaboração, framework, o qual 

envolve algumas etapas a serem seguidas: conceituação, pesquisa, ações atenuantes integradas 

e políticas diretas.292 

Além disso, o instituto desenvolveu o IGH Hub uma plataforma em parceria com o 

Observatório Canadense de situação de Rua, com o objetivo de conectar pesquisadores, 

organizações, estudos e formuladores de políticas sobre as PSR. Em suma, é disponibilizado 

um ambiente com dados, pesquisas, artigos, notícias e programas modelos sobre a situação de 

rua, com tradução de conteúdo em mais de 100 idiomas e a organização do conteúdo em várias 

categorias, como por posição geográfica ou tema.293 

Por fim, o IDG foi ativo participante na Conferência das Nações Unidas sobre Habitação 

e Desenvolvimento Urbano Sustentável (Habitat III) por meio da articulação com 

representantes de todas as delegações nacionais no sentido de incluir  o compromisso de acabar 

com os desabrigados urbanos.294 Embora não fora incluído esse objetivo de modo específico, o 

tema foi abordado de maneira indireta  na resolução final da Habitat III, quando em seu 

parágrafo 13 - A é dito que as cidades e assentamentos humanos cumpram sua função social, 

com o intuito de concretizar o pleno direito à moradia.295 
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8 CONCLUSÃO 

 

O ONU-Habitat trabalha em mais de 90 países para promover mudanças nas cidades 

e assentamentos humanos por meio de conhecimento, aconselhamento sobre políticas, 

assistência técnica e ação colaborativa. Nesse sentido, essa organização promove a urbanização 

como uma força transformadora para pessoas e comunidades.  

Ao analisar a presente obra, observou-se que existem inúmeros entraves para 

concretizar o direito à moradia para PSR, como, por exemplo, a ausência de políticas 

habitacionais acessíveis; preconceitos e tabus; uso de drogas; pobreza e o não acesso ao 

mercado de trabalho. De outro lado, fatores como a rápida e não planejada urbanização de 

cidade também resultam na inserção de PSR, visto que esse processo corrobora para a 

marginalização dessa parcela populacional. 

Para garantir o acesso à habitação, é necessário construir e melhorar as políticas 

públicas, bem como desconstruir tabus e dar voz às pessoas em situação de rua. Também se faz 

importante aumentar o acesso aos profissionais de saúde, alimentação e educação, visto que 

esses são direitos fundamentais para a própria possibilidade de vivência plena e, antes disso, 

adequada.  

Por fim, observar as questões individuais de cada país é importante na perspectiva de 

verificar as correlações e harmonia necessária entre os países a fim de combater a situação de 

rua. Nesse âmbito, o Plano Estratégico 2020-2023 do ONU-Habitat está reposicionando essa 

organização como uma grande entidade global e um centro de inovação, em conjunto com os 

países ao redor do mundo, com o propósito de solucionar as questões urbanas aqui elencadas.  
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