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RESUMO 

 

O presente guia de estudos visa discutir, à luz do direito internacional, a população em 

situação de rua, no qual o cenário deve ser visto além da falta de moradia, reconhecendo a 

formação de um grupo social hipervulnerável com identidade própria, que é constantemente 

objeto de estigmatização, exclusão social e criminalização, o que impede a reversão da 

condição inserida. Para tanto, a metodologia utilizada consiste na pesquisa bibliográfica-

documental acerca da temática, bem como o estudo de relatórios internacionais e fontes de 

Direito Internacional. Ao longo das pesquisas, objetiva-se discutir mais profundamente a 

incapacidade dos governos de reagir ao crescimento urbano e migratório, aumentando a 

exclusão socioeconômica e a segregação espacial nas cidades. Ainda, as constantes violações 

generalizadas do direito à moradia e as suas consequências, emergem a urgência do uso e 

gozo igualitário das cidades, com intuito de promover a inclusão e assegurar que todos os 

habitantes, das presentes e futuras gerações, sem discriminação de qualquer espécie, possam 

habitar cidades seguras, sustentáveis, saudáveis e acessíveis. Por fim, ressalta-se que a 

importância do estudo não versa apenas apresentar conteúdo e informações, mas 

principalmente fomentar o pensamento crítico e oportunizar outros olhares acerca da 

problemática. 

Palavras-chave: População em Situação de Rua. Moradia. Violação aos Direitos Humanos. 

Urbanização. Cidades. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O ONU-Habitat é uma agência especializada da ONU, dedicada à promoção de 

cidades mais sociais e ambientalmente sustentáveis, de maneira a que todos os seus habitantes 

possuam acesso a um abrigo adequado ao seu desenvolvimento. Com base nessa premissa, o 

comitê aborda as problemáticas relacionados à vida urbana e atua lado a lado com diversos 

atores: governos, universidades, ONGs e demais instituições. Assim, o objetivo principal do 

ONU-Habitat pode ser resumido na constante busca por “tornar as cidades e os assentamentos 

humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis”.1 

Nesse viés, o presente material servirá como um norteador às pesquisas necessárias 

para a devida compreensão acerca do funcionamento dessa organização internacional. Além 

do mais, esse material acadêmico constitui a introdução à temática do comitê: “Lar sem 

lugar: a invisibilidade da população em situação de rua e a cidade como um direito”. 

Diante disso, serão explorados conceitos, dados e informações indispensáveis ao 

entendimento dessa questão, consistindo a metodologia na pesquisa bibliográfica-documental, 

no estudo de relatórios internacionais e fontes de Direito Internacional. 

Ademais, o escopo central do estudo proposto é despertar a consciência crítica e a 

preocupação em relação à constante ignorância com a qual é tratada a problemática das 

pessoas em situação de rua. As consequências da irresponsabilidade por parte da comunidade 

internacional no que diz respeito a essa população envolve a violação extrema a diversos 

Direitos Humanos, perpassando o direito à moradia adequada, à vida, à segurança, à saúde, à 

proteção do lar e à família, bem como o direito de não ser submetido a tratamentos cruéis ou 

desumanos.2 

Justamente por isso, a situação de rua é considerada, hoje, uma crise global de 

Direitos Humanos, a qual vem se agravando ao longo de décadas e requer uma resposta 

urgente por parte dos países ao redor do mundo, uma vez que afeta a todos eles – desde os 

mais desenvolvidos até aqueles em desenvolvimento. Nessa perspectiva, o tema a ser 

abordado surge como consequência da incapacidade dos governos de reagir às crescentes 

                                                
1 ONU-HABITAT. Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/agencia/onuhabitat/. Acesso em: 15 de mar. 2020. 
2 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Relatório da Relatora 

Especial em moradia adequada como um componente do direito à um padrão de vida adequado. 

E/CN.4/2005/48. Disponível em: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/117/55/PDF/G0511755.pdf?OpenElement. Acesso em: 15 de mar. 2020. 
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desigualdades e o acesso à propriedade, bem como aos problemas enfrentados com a ascensão 

da urbanização e da migração.3 

Diante desse contexto, alguns dos membros mais vulneráveis da sociedade 

encontram-se cercados pela situação de rua, lidando diariamente com o abandono, a 

invisibilidade social e a negação da dignidade humana. Assim, as pessoas envolvidas por essa 

situação não só se inserem no cenário da falta de moradia, como também formam um grupo 

social com identidade própria, objeto de estigmatização, exclusão social e criminalização, 

fomentando os obstáculos para a quebra do ciclo de vulnerabilidade.4 

Por fim, tendo em vista a inacessibilidade dos direitos básicos respaldados pela Carta 

da Nações Unidas e pela Declaração Universal dos Direitos Humanos à população em 

situação de rua, o comitê se dispõe a abordar as principais causas e consequências que fazem 

essa problemática crescer e se perpetuar no âmbito internacional. Não só isso, a elaboração de 

medidas estratégicas e possíveis soluções para a assegurar a tais populações condições dignas 

de vida serão essenciais, contribuindo, assim para a concretização dos Objetivos da Agenda 

2030 para o Desenvolvimento Sustentável e da Nova Agenda Urbana.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
3 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Relatório da Relatora 

Especial em moradia adequada como um componente do direito à um padrão de vida adequado. 

E/CN.4/2005/48. Disponível em: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/117/55/PDF/G0511755.pdf?OpenElement. Acesso em: 15 de mar. 2020. 
4 HABITAT III. Nova Agenda Urbana. Declaração de Quito sobre cidades e assentamentos humanos 

sustentáveis para todos. Disponível em: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Angola.pdf. 

Acesso em: 15 de mar. 2020 
5 Ibidem. 
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2 PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA OS ASSENTAMENTOS HUMANOS 

(ONU-HABITAT) 

 

O Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos deu os seus 

primeiros passos na década de 1970, quando iniciativas ainda tímidas foram tomadas para 

lidar com o crescimento cada vez mais rápido e descontrolado das cidades. Em 1º de janeiro 

de 1975, a Assembleia Geral da ONU estabeleceu a Fundação das Nações Unidas para 

Habitat e Assentamentos Humanos (UNHHSF), o primeiro órgão oficial da ONU dedicado à 

urbanização, no qual, sob a égide do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente 

(PNUMA), sua tarefa era auxiliar os programas nacionais relacionados aos assentamentos 

humanos por meio de capital6 e assistência técnica, especificamente nos países em 

desenvolvimento.7 

Na época, a urbanização e seus impactos globais eram menos proeminentes na 

agenda da ONU, principalmente porque dois terços do território mundial ainda era rural. A 

primeira conferência internacional das Nações Unidas a reconhecer plenamente o desafio da 

urbanização foi realizada em 1976, em Vancouver, Canadá. Chamada de Habitat I, a 

conferência resultou na criação dos precursores do atual ONU-Habitat, surgindo, em 19 de 

dezembro de 1977, a Comissão das Nações Unidas sobre Assentamentos Humanos – órgão 

intergovernamental composto por 58 países membros – e o Centro das Nações Unidas para 

Assentamentos Humanos (Habitat)8, com a função de secretariado executivo da comissão.9 

Em 1996, as Nações Unidas realizaram uma segunda conferência sobre cidades 

(Habitat II), em Istambul, Turquia. Para avaliar duas décadas de progresso desde o Habitat I 

em Vancouver e estabelecer novas metas para os próximos anos. Como resultado, foi 

elaborada a Agenda Habitat com mais de 100 compromissos, 600 recomendações e 171 países 

signatários.10 

                                                
6 O UNHHSF recebeu apenas um orçamento inicial de US $ 4 milhões por um período total de quatro anos.  

UN HABITAT. About Us. Learn More. Disponível em: https://unhabitat.org/about-us/learn-more. Acesso em: 

01 de mar. 2020. 
7 Ibidem. 
8 Com o surgimento, o Habitat ficou encarregado de administrar os fundos do UNHHSF. Porém, de 1978 a 1996, 

o escasso apoio financeiro e político prejudicou a atuação na prevenção e melhoria dos problemas decorrentes do 

crescimento urbano maciço. UN HABITAT. About Us. Learn More. Disponível em: 

https://unhabitat.org/about-us/learn-more. Acesso em: 01 de mar. 2020. 
9 UN-HABITAT. About Us. Learn More. Disponível em: https://unhabitat.org/about-us/learn-more. Acesso em: 

01 de mar. 2020. 
10 Ibidem. 
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Finalmente, em 1º de janeiro de 2002, por meio da Resolução A/56/206 da 

Assembleia Geral da ONU, que uniu a Fundação UNHHSF, a Comissão de Assentamentos 

Humanos e o Habitat, o mandato da Habitat foi fortalecido e o seu status elevado a agência de 

cooperação técnica especializada da ONU, dando origem ao ONU-Habitat11. Atualmente, a 

principal missão é atuar em prol do desenvolvimento urbano social, econômico e sustentável, 

com o objetivo de proporcionar moradia adequada e melhorar as condições de vida para 

todos.12 

As iniciativas almejam o máximo de aproveitamento pelos países e cidades às 

oportunidades que a urbanização oferece, partindo do princípio de que as próprias cidades 

podem resolver muitos dos desafios enfrentados na atualidade. Os projetos da agência buscam 

alto impacto através de soluções viáveis, personalizáveis e escalonáveis para os mais diversos 

problemas urbanísticos, de maneira a garantir que as cidades se tornem inclusivas e acessíveis 

de crescimento econômico, desenvolvimento social e mudança ambiental. 13 

É necessário destacar que além das áreas centrais tradicionais – como planejamento 

das cidades, desenvolvimento de infraestrutura e melhoria participativa de favelas14 – o ONU-

Habitat também se concentra na legislação urbana e na gestão de riscos, bem como nas 

questões de gênero, juventude e capacitação de todos os protagonistas envolvidos no processo 

de urbanização.15 

O trabalho da agência depende de parcerias estreitas com governos nacionais e 

locais, ajudando autoridades e instituições a identificar e atender suas necessidades 

específicas. Apesar dos tremendos esforços para impedir que o crescimento descoordenado 

dos assentamentos humanos e as questões de urbanização se tornem a próxima grande crise 

do mundo, esse desafio ainda exige o envolvimento de todos os setores da sociedade para 

garantirem transformações.16 

                                                
11 UN-HABITAT. About Us. Learn More. Disponível em: https://unhabitat.org/about-us/learn-more. Acesso 

em: 01 de mar. 2020. 
12 NAÇÕES UNIDAS. ONU-HABITAT POR UM FUTURO URBANO MELHOR. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/agencia/onuhabitat/. Acesso em: 01 de mar. 2020. 
13 UN-HABITAT. About Us. Disponível em: https://unhabitat.org/about-us. Acesso em: 25 de fev. 2020. 
14 O ONU-Habitat adota o termo slums para tratar de favelas, sendo definida enquanto agregados familiares que 

sofrem de limitações domésticas, como abastecimento inadequado de água potável, falta de saneamento básico, 

ausência de infraestrutura domiciliar, superlotação e falta de segurança da posse.  

CARVALHO, Agatha Muller de. Favela-Discurso: das definições operacionais institucionais à instauração da 

favela-problema. In: XVII ENANPUR., 2017, São Paulo. Anais.São Paulo, 2017. Disponível em: 

http://anpur.org.br/xviienanpur/principal/publicacoes/XVII.ENANPUR_Anais/ST_Sessoes_Tematicas/ST%2010

/ST%2010.6/ST%2010.6-03.pdf. Acesso em: 16 de mar. 2020. 
15 UN-HABITAT. About Us. Disponível em: https://unhabitat.org/about-us. Acesso em: 25 de fev. 2020. 
16 UN-HABITAT. About Us. Learn More. Disponível em: https://unhabitat.org/about-us/learn-more. Acesso 

em: 01 de mar. 2020. 
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O mandato da organização é derivado de outros objetivos de desenvolvimento 

acordados internacionalmente, incluindo aqueles estabelecidos na Declaração do Milênio das 

Nações Unidas (resolução 55/2 da Assembleia), em particular o objetivo de alcançar uma 

melhoria significativa na vida de pelo menos 100 milhões de moradores de favelas até 202017 

e a meta de reduzir pela metade a proporção de pessoas sem acesso sustentável à água potável 

e saneamento básico até 2015. Por meio da resolução 65/1 da Assembleia Geral da ONU, os 

Estados-membros também continuam trabalhando para cidades sem favelas, além das metas 

atuais, reduzindo a população dessas comunidades e melhorando a vida dos seus moradores.18 

A urgência do debate levantado pelo ONU-Habitat acerca do crescimento urbano 

desenfreado vem ganhando reconhecimento, de forma que em setembro de 2015, líderes 

mundiais reuniram-se na sede da ONU em Nova York e aprovaram a Agenda 2030 para 

Desenvolvimento Sustentável, editando 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS).19 Dentre os quais, ganha destaque a ODS 11, que visa tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis20, abrangendo 7 

subtópicos que delimitam as metas da ODS: 

 

11.1 Até 2030, garantir o acesso de todos à habitação segura, adequada e a preço 

acessível, e aos serviços básicos e urbanizar as favelas 

11.2 Até 2030, proporcionar o acesso a sistemas de transporte seguros, acessíveis, 

sustentáveis e a preço acessível para todos, melhorando a segurança rodoviária por 

meio da expansão dos transportes públicos, com especial atenção para as 

necessidades das pessoas em situação de vulnerabilidade, mulheres, crianças, 

pessoas com deficiência e idosos 

11.3 Até 2030, aumentar a urbanização inclusiva e sustentável, e as capacidades para 

o planejamento e gestão de assentamentos humanos participativos, integrados e 

sustentáveis, em todos os países 

11.4 Fortalecer esforços para proteger e salvaguardar o patrimônio cultural e natural 

do mundo 

11.5 Até 2030, reduzir significativamente o número de mortes e o número de 

pessoas afetadas por catástrofes e substancialmente diminuir as perdas econômicas 

diretas causadas por elas em relação ao produto interno bruto global, incluindo os 

desastres relacionados à água, com o foco em proteger os pobres e as pessoas em 

situação de vulnerabilidade 

                                                
17 Essa meta já foi atingida em 2013, sete anos à frente da meta. No entanto, o número total de moradores de 

favelas aumentou devido ao número de pessoas que chegam às favelas do que a sair, exigindo mais esforços e 

ações do que nunca para conter essa tendência.  

UN-HABITAT. About Us. Learn More. Disponível em: https://unhabitat.org/about-us/learn-more. Acesso em: 

01 de mar. 2020. 
18 UN-HABITAT. About Us. Learn More. Disponível em: https://unhabitat.org/about-us/learn-more. Acesso 

em: 01 de mar. 2020. 
19 PLATAFORMA AGENDA 2030. Conheça a Agenda 2030: Conheça o plano de ação global para mudar o 

mundo até 2030. Disponível em: http://www.agenda2030.com.br/sobre/. Acesso em: 01 de mar. 2020. 
20 PLATAFORMA AGENDA 2030. Os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável: Objetivo 11. 

Disponível em: http://www.agenda2030.com.br/ods/11/. Acesso em: 02 de mar. 2020. 
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11.6 Até 2030, reduzir o impacto ambiental negativo per capita das cidades, 

inclusive prestando especial atenção à qualidade do ar, gestão de resíduos 

municipais e outros 

11.7 Até 2030, proporcionar o acesso universal a espaços públicos seguros, 

inclusivos, acessíveis e verdes, particularmente para as mulheres e crianças, pessoas 

idosas e pessoas com deficiência 

11.a Apoiar relações econômicas, sociais e ambientais positivas entre áreas urbanas, 

periurbanas e rurais, reforçando o planejamento nacional e regional de 

desenvolvimento 

11.b Até 2020, aumentar substancialmente o número de cidades e assentamentos 

humanos adotando e implementando políticas e planos integrados para a inclusão, a 

eficiência dos recursos, mitigação e adaptação às mudanças climáticas, a resiliência 

a desastres; e desenvolver e implementar, de acordo com o Marco de Sendai para a 

Redução do Risco de Desastres 2015-2030, o gerenciamento holístico do risco de 

desastres em todos os níveis 

11.c Apoiar os países menos desenvolvidos, inclusive por meio de assistência 

técnica e financeira, para construções sustentáveis e resilientes, utilizando materiais 

locais.21 

 

Posteriormente, em 20 de outubro de 2016 foi realizada a Conferência das Nações 

Unidas sobre Habitação e Desenvolvimento Urbano Sustentável, chamada de Habitat III, na 

cidade de Quito, no Equador. Durante a conferência foi adotada a Nova Agenda Urbana, 

baseada em cinco pilares principais: legislação e regulação urbana; economia local; 

implantação local; políticas nacionais urbanas e planejamento urbano.22 

Foi pautada a importância de os grupos constituintes reconhecerem os espaços 

urbanos enquanto “lar”, incorporando a correlação entre a boa urbanização e o 

desenvolvimento econômico e social, fazendo ligação direta com a Agenda de 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, em especial com a ODS 11, buscando contribuir para a 

implementação e alcance das metas.23 

O conteúdo abordado, que se fundamenta principalmente na Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, deu passo importante ao reconhecer que a cultura e a diversidade são 

fontes de enriquecimento para a humanidade e constituem pilar fundamental para o 

desenvolvimento sustentável das cidades, devendo ser consideradas na promoção de novos 

padrões que contribuam para o uso responsável dos recursos.24 

As repercussões serão sentidas ao longo das próximas décadas, visto que a estimativa 

é de que até 2050 a população urbana mundial quase dobre de tamanho, o que torna a 

                                                
21 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Cidades e Comunidades Sustentáveis: Tornar as cidades e os 

assentamentos humanos inclusivos, seguros, resilientes e sustentáveis. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/pos2015/ods11/. Acesso em: 02 de mar. 2020. 

 22 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Nova Agenda Urbana. Quito: Secretariado da Habitat III, 

2017. Disponível em: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Brazil.pdf. Acesso em: 02 de 

mar. 2020. 
23 Ibidem. 
24 Ibidem. 
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urbanização um dos aspectos mais transformadores do século 21.25 Como consequência, as 

cidades enfrentarão grandes desafios em termos de infraestrutura, serviços básicos, saúde, 

educação, habitação, emprego, segurança, entre outros. A Nova Agenda Urbana trabalha para 

que os efeitos sejam menos impactantes e descontrolados, incentivando os governos e a 

sociedade civil a assumirem parte dos compromissos pelo desenvolvimento urbano 

sustentável.26 

 

2.1 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL E COMPETÊNCIA DO COMITÊ 

 

A estrutura de governança do ONU-Habitat é dividida em três níveis, compostos pela 

Assembleia do ONU-Habitat, pelo Conselho Executivo e pelo Comitê de Representantes 

Permanentes. O Conselho Executivo é formado por 36 Estados-membros eleitos pela 

Assembleia do ONU-Habitat com base na representação geográfica equitativa27 e reúne-se 

três vezes ao ano para aumentar a supervisão pelos Estados-membros das operações da 

agência; garantir a responsabilização, a transparência e eficiência; aprovar e supervisionar a 

implementação do programa de trabalho anual e orçamento, de acordo com os planos 

estratégicos e as orientações políticas fornecidas pela Assembleia.28 

Além disso, a competência ainda envolve adotar decisões, no âmbito do seu 

mandato, em, entre outras coisas, questões programáticas, operacionais e orçamentárias, para 

a execução adequada e efetiva das resoluções e decisões adotadas pela Assembleia do ONU-

Habitat; orientar e apoiar esforços para financiar o trabalho do Programa; supervisionar o 

cumprimento com avaliações e auditorias; colaborar com os Conselhos Executivos de outras 

agências, fundos das Nações Unidas e programas, de acordo com as políticas de reforma da 

gestão do Secretário-Geral.29 

O Comitê de Representantes Permanentes, por sua vez, é composto por todos os 

Representantes Permanentes dos Estados Membros das Nações Unidas e membros das 

                                                
25 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Nova Agenda Urbana. Quito: Secretariado da Habitat III, 2017. 

Disponível em: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Brazil.pdf. Acesso em: 02 de mar. 

2020. 
26 TANSCHEIT, Paula. O que a Nova Agenda Urbana propõe para as cidades. Insights: o blog do WRI, 20 de 

outubro de 2016. Disponível em: https://wribrasil.org.br/pt/blog/2016/10/o-que-nova-agenda-urbana-propoe-

para-cidades. Acesso em: 01 de mar. 2020. 
27 UN HABITAT. Governance. Executive Board. Disponível em: https://unhabitat.org/governance/executive-

board. Acesso em: 01 de mar. 2020. 
28 UN-HABITAT. United Nations Habitat Assembly. Rules Of Procedure Of The United Nations Habitat 

Assembly.Nairobi, 24 jun. 2019. Disponível em: https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-

08/hsp_ha.1_hls.2_e.pdf. Acesso em: 01 de mar. 2020. 
29 Ibidem. 

https://unhabitat.org/governance/executive-board
https://unhabitat.org/governance/executive-board
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agências especializadas credenciadas com o ONU-Habitat. Reúne-se duas vezes a cada quatro 

anos de forma aberta.30 

Outrossim, a Assembleia do ONU-Habitat é um órgão universal composto por todos 

os Estados-membros das Nações Unidas e se reúne a cada quatro anos na sede da agência em 

Nairóbi, por um período de cinco dias para, entre outras coisas: identificar questões-chave e 

áreas de enfoque para o trabalho normativo e político do ONU-Habitat; analisar as principais 

tendências relacionadas a assentamentos humanos e urbanização; examinar normas e padrões 

globais em assentamentos humanos e urbanização sustentável; e adotar resoluções, 

declarações, recomendações e outros documentos relativos à visão estratégica.31 

Ainda, recomendar estratégias para a implementação coerente das dimensões dos 

assentamentos humanos; examinar e aprovar o plano estratégico do ONU-Habitat, a ser 

preparado pelo Conselho Executivo; e analisar o relatório quadrienal do Secretário-Geral 

sobre a implementação de agendas globais pertinentes à temática. No mais, também deve 

garantir o envolvimento ativo das autoridades locais e de outras partes interessadas na 

Assembleia, em seus órgãos subsidiários e nas reuniões interseccionais.32 

As sessões Ordinárias da Assembleia do ONU-Habitat serão realizadas na sede do 

Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos, em Nairóbi, no Quênia. Para 

realização de sessões Extraordinárias, é necessária prévia decisão tomada pela Assembleia em 

sessão Ordinária ou a pedido da maioria dos Estados-membros das Nações Unidas, da 

Assembleia Geral, do Conselho Econômico e Social ou do Presidente da organização, com a 

concordância dos outros membros da Mesa da Assembleia.33 

Representantes de outros órgãos das Nações Unidas, agências especializadas e 

organizações relacionadas podem participar, sem direito a voto, das deliberações da 

Assembleia do ONU-Habitat sobre questões no âmbito das suas atividades34.  Por fim, os três 

órgãos de governança, juntos, pretendem fortalecer a responsabilidade e a transparência do 

habitat da ONU.35 

                                                
30 UN-HABITAT. United Nations Habitat Assembly. Rules Of Procedure Of The United Nations Habitat 

Assembly.Nairobi, 24 jun. 2019. Disponível em: https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-

08/hsp_ha.1_hls.2_e.pdf. Acesso em: 01 de mar. 2020. 
31 UN HABITAT. Governance. UN-Habitat Assembly. Disponível em: https://unhabitat.org/governance/un-

habitat-assembly. Acesso em: 01 de mar. 2020. 
32 Ibidem. 
33 UN-HABITAT. United Nations Habitat Assembly. Rules Of Procedure Of The United Nations Habitat 

Assembly.Nairobi, 24 jun. 2019. Disponível em: https://unhabitat.org/sites/default/files/documents/2019-

08/hsp_ha.1_hls.2_e.pdf. Acesso em: 01 de mar. 2020. 
34 Ibidem. 
35 UN HABITAT. Governance. Disponível em: https://unhabitat.org/governance. Acesso em: 01 de mar. 2020. 

https://unhabitat.org/governance/executive-board


 

 
17 

3 O DIREITO À CIDADE E O DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 

 

Diante de um cenário global de desigualdades sociais, observam-se diariamente 

violações de direitos humanos. A fase atual da urbanização é aquela em que a qualidade de 

vida se tornou uma mercadoria, ao passo em que o direito à cidade é observado enquanto 

segregacionista no que tange o acesso ao consumo, turismo e indústrias, que compõem o 

cenário urbano atual e só é acessível a quem está em grupos sociais e econômicos 

específicos.36 O desenvolvimento urbano é dirigido apenas para partes privilegiadas da 

população, pensada numa ética individualista e que recusa formas de ação política que 

envolvam e atinjam a todos, colonizando espaços.37 

 

3.1 DIREITO À CIDADE: O INDIVÍDUO ESPELHANDO O COLETIVO 

 

Diferentemente do atestado pelo senso comum, para David Harvey38 o direito à 

cidade é antes de tudo um direito coletivo, o direito do sujeito em construir e se reconstruir 

nesse espaço. Além disso, ao abordar o assunto direito à cidade e a importância do poder 

coletivo, é necessário defender que a temática é uma questão de classe.39 

Esse conceito foi desenvolvido em 1968, pelo sociólogo francês Henri Lefebvre, em 

seu livro “O direito à cidade”, que o coloca como um direito à não exclusão da vida urbana 

por nenhum indivíduo da sociedade, além de trazer os aspectos socioeconômicos da 

segregação que assola o meio urbano ao redor do mundo, propondo ainda o direito à cidade 

como a recuperação coletiva desses espaços urbanos pelos grupos marginalizados.40 

A cidade se constitui, portanto, em um espaço de vivências, experiências e relações 

de seus habitantes, de acordo com o historiador Michel de Certeau.41 Inclusive, nas palavras 

                                                
36 HARVEY, David. The right to the city. New Left Review, London, v. 53, n. 1, p. 23-40, out. 2008. Acesso 

em: 06 de mar. 2020. 
37 LABARRE, Jorge de. A inversão dialética do cotidiano. Situando Capturados pela cidade na temática urbana 

contemporânea. Antropolítica: Revista Contemporânea de Antropologia, Niterói, v. 1, n. 38, p.69-86. Acesso 

em: 06 de mar. 2020. 
38 Teórico social e professor de antropologia da pós-graduação da Universidade da Cidade de Nova York (The 

City University of New York – Cuny). Sua obra foi apontada pelo Independent (grande jornal online britânico) 

como uma das mais importantes de não-ficção publicadas desde a Segunda Guerra Mundial. Disponível em: 

https://www.boitempoeditorial.com.br/autor/david-harvey-220. Acesso em: 12 de mar. 2020. 
39 HARVEY, David. The right to the city. New Left Review, London, v. 53, n. 1, p. 23-40, out. 2008. Acesso 

em: 06 de mar. 2020. 
40 RIO ON WATCH. O que é Direto à cidade? Disponível em: https://rioonwatch.org.br/?p=7921. Acesso em: 

05 de mar. 2020. 
41 TOLEDO, Diogo de. Históricas e atuais práticas de higienização social. Disponível 

em:https://acervo.racismoambiental.net.br/2013/01/19/historicas-e-atuais-praticas-de-higienizacao-social/. 

Acesso em: 12 de mar. 2020. 
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do sociólogo e urbanista Robert Park (1967, p.3), conforme citado por Harvey (2008, p. 23), a 

cidade é:  

 

A tentativa mais bem-sucedida do homem de refazer o mundo em que vive mais de 

acordo com os desejos do seu coração. Mas, se a cidade é o mundo que o homem 

criou, é também o mundo onde ele está condenado a viver daqui por diante. Assim, 

indiretamente, e sem ter nenhuma noção clara da natureza da sua tarefa, ao fazer a 

cidade o homem refez a si mesmo.42 

 

O direito à cidade se perfaz, assim, enquanto um direito coletivo, que deve ser 

construído através de um poder comunitário, pela ressignificação da urbanização. De acordo 

com David Harvey, o direito à cidade abrange a possibilidade de mudar a si mesmo por meio 

da cidade em que o indivíduo se insere, dependendo de um poder coletivo para nortear, da 

maneira necessária, esses processos. Essa liberdade de criar e recriar a cidade por intermédio 

dos indivíduos que a compõem, cada um em sua subjetividade, é o mais precioso e 

negligenciado dos direitos humanos.43 

A evolução da problemática de acesso ao direito à cidade tem sua base num histórico 

de desenvolvimento urbano pautado na seletividade social e na influência da lógica do modelo 

econômico vigente, qual seja o capitalismo, fazendo com que o cenário urbano venha a ser 

como conhecemos hoje: um espaço produzido para garantir a circulação de capital.44 

No entanto, a questão que cerca o acesso ao direito à cidade possui raízes mais 

profundas e sérias. Pode-se remontar uma linha histórica em que se observam marcos 

temporais indicativos de que os processos de investimentos em infraestrutura urbana foram 

sempre pautados em repressão aos movimentos políticos alternativos, e sempre voltados para 

a reconstrução dos espaços urbanos em um constante processo de “gentrificação”45. A 

consequência disso é a expulsão dos grupos marginalizados dos cenários urbanos centrais, e o 

                                                
42 HARVEY, David. The right to the city. New Left Review, London, v. 53, n. 1, p. 23, out. 2008. Acesso em: 

06 de mar. 2020. 
43 Ibidem. 
44 LABARRE, Jorge de. A inversão dialética do cotidiano. Situando Capturados pela cidade na temática urbana 

contemporânea. Antropolítica: Revista Contemporânea de Antropologia, Niterói, v. 1, n. 38, p.69-86. Acesso 

em: 06 de mar. 2020. 
45 “Gentrificação” vem de gentry, uma expressão inglesa usada para caracterizar pessoas ricas e nobres. O termo 

surgiu na capital da Inglaterra, na década de 60, quando houve a migração de diversos gentriers para um bairro 

que, até então, era habitado pela classe trabalhadora. Este movimento fomentou aumento expressivo no valor dos 

imóveis locais, tornando-o um espaço inabitável para os antigos moradores, que não possuíam condições de se 

manterem com custos mais altos. Esse evento ficou conhecido como “gentrificação” (tradução de gentrification), 

entendido como o processo de enobrecimento ou elitização de uma área. Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/788749/o-que-e-gentrificacao-e-porque-voce-deveria-se-preocupar-com-isso. 

Acesso em: 07 de mar. 2020. 
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surgimento de novas periferias que, futuramente, podem ser novamente destituídas em nome 

de um progresso e renovação cívica.46 Segundo a historiadora Sandra Jatahy Pesavento: 

 

A cidade que se estrutura e se constrói não o faz somente pela materialidade de suas 

construções e pela execução de seus serviços públicos, intervindo nos espaços. Há 

um processo concomitante de construção de personagens, com estereotipia fixada 

por imagens e palavras que lhe dão sentido preciso. Os chamados indesejáveis, 

perigosos, turbulentos, marginais podem ser rechaçados e combatidos como 

inimigos internos, ou pelo contrário, podem se tornar invisíveis socialmente, uma 

vez que sobre eles se silencia e se nega presença.47 

 

Desta forma, se constroem sensações sociais de que estas pessoas não constituem o 

cenário urbano, invisibilizando-as, ao mesmo passo em que as vítimas dessa cadeia de 

pensamento historicamente construída se veem excluídas da organização social, portanto, não 

reconhecendo-se como parte integrante da comunidade. Assim, desencadeia-se uma sensação 

de não pertencimento por parte dos indivíduos marginalizados, distanciando-os das 

ferramentas políticas de transformação social.48 

Isto, periodicamente, vem a se desdobrar na forma de revoltas populares, como foi o 

que aconteceu, por exemplo, na Comuna de Paris49. Atualmente, notam-se faíscas dessas 

revoltas quando observadas as situações da China, Índia, África e América Latina. Em 

Mumbai, 6 milhões de pessoas estão morando assentadas em favelas, sem título legal de 

propriedade, enquanto na China pessoas estão sendo despejadas dos lugares que habitam a 

anos (3 milhões somente em Pequim).50 O descaso compete com a insalubridade nessas 

regiões do planeta, como é possível atestar com o fato de que 92% e 93% dos lares que 

carecem de água potável e serviço de esgoto, respectivamente, estão na África e na Ásia.51 

                                                
46 HARVEY, David. The right to the city. New Left Review, London, v. 53, n. 1, p. 23-40, out. 2008. Acesso 

em: 06 de mar. 2020. 
47 TOLEDO, Diogo de. Históricas e atuais práticas de higienização social. Disponível em: 

https://acervo.racismoambiental.net.br/2013/01/19/historicas-e-atuais-praticas-de-higienizacao-social/. Acesso 

em: 12 de mar. 2020. 
48 Ibidem. 
49 Em 1848 eclodiu uma crise em escala europeia, proporcionando manifestações que culminaram na ascensão de 

Luís Napoleão Bonaparte no poder. Com o intuito de atenuar a revolução e satisfazer os interesses da burguesia, 

o imperador contratou o urbanista Georges-Eugène Haussmann para gerir obras públicas em Paris. O 

planejamento adotado funcionou até 1868, quando o sistema financeiro especulativo e as instituições de crédito 

superdimensionadas quebraram, abandonando a população e constituindo uma das maiores revoluções da 

história do capitalismo urbano, nascida sob uma nostalgia criada pelo mundo de Haussman, com o sentimento de 

exclusão proporcionado pelos despejos que ocorreram para que a imagem da Cidade Luz fosse criada: a Comuna 

de Paris. Disponível em: https://piaui.folha.uol.com.br/materia/o-direito-a-cidade/. Acesso em: 12 de mar. 2020. 
50 HARVEY, David. The right to the city. New Left Review, London, v. 53, n. 1, p. 23-40, out. 2008. Acesso 

em: 06 de mar. 2020. 
51 UNITED NATIONS.  Water for people, Water for life - World Water Development Report(Paris: Unesco, 

Paris, 2003. Executive Summary). Disponível em: www.unesco.org/water/wwap. Acesso em: 07 de mar. 2020. 
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3.2 DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL 

 

Segundo a ONU, a definição mais aceita no que diz respeito ao desenvolvimento 

sustentável é desenvolver-se como sociedade no sentido de suprir as necessidades da geração 

atual sem comprometer a capacidade de atender as necessidades das gerações futuras.52 

A problematização desse conceito de “desenvolvimento”, inserido no contexto 

relacionado a sustentabilidade53, é necessária ao debate sobre a definição de sustentabilidade e 

urbanização, visto que numa sociedade capitalista, na qual o lucro e a acumulação são dois 

dos pilares, a natureza e os povos tornam-se marginalizados e coisificados. As consequências 

disso são: casas sem pessoas, pessoas sem casas, concentração fundiária, espoliação, divisão 

sexual do trabalho e racismo ambiental.54 55 

Desde o processo de industrialização, o ser humano rompeu com o ciclo da natureza. 

Karl Marx denomina o evento como ruptura metabólica, momento em que o sujeito rompe 

com o ciclo da terra provocando a alteração em processos naturais.56 Um exemplo de como as 

questões ambientais são diretamente ligadas a qualidade de vida das cidades é o impacto da 

crise climática causada pela emissão de combustíveis fósseis: se há o aumento das 

temperaturas, a seca e a escassez são predominantes, causando assim o êxodo rural que 

aglomera as cidades, e o resultado dessa equação vem na forma da favelização, aumento da 

criminalidade, desemprego e aumento dos conflitos sociais.57 

Desse modo, não há como dissociar cidade, sujeito e sustentabilidade e não há 

também como conciliar tempo no capitalismo (infinito e desenfreado além de criar 

necessidades que apenas dizem respeito ao consumo e não a qualidade de vida, ocultando 

                                                
52 Essa definição surgiu na Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, criada pelas Nações 

Unidas para discutir e propor meios de harmonizar dois objetivos: o desenvolvimento econômico e a 

conservação ambiental. Disponível em: www.usda.gov. Acesso em: 07 de mar. 2020. 
53 “Enquanto a natureza possui uma lógica circular de equilíbrio dinâmico, o capitalismo é linear, baseado na 

produção e consumo ilimitados” (BOFF, Leonardo. 2012). Disponível em: 

https://leonardoboff.wordpress.com/2012/01/29/critica-ao-modelo-padrao-de-sustentabilidade/. Acesso em 09 de 

mar. 2020. 
54 Conceito utilizado para referir-se a injustiça ambiental que é expressada em países em contextos raciais não 

brancos, submetidos assim à maiores impactos ambientais fruto do imperialismo e do colonialismo. CUTTER, 

Susan L. Race, Class and Environmental Justice. Progress in Human Geography, vol. 19, no. 1, Mar. 1995, 

pp. 111–122. 
55 GRIFFTHS, Jesse. The state of finance for developing countries, 2014: an assessment of the scale of all 

sources of finance available to developing countries. Disponível em: 

https://eurodad.org/files/pdf/54f98666925bf.pdf. Acesso em: 18 de mar. 2020. 
56 MARX, Karl. O Capital. Vol. 2. 3ª edição, São Paulo, Nova Cultural, 1988. 
57 SANTOS, Vanessa Sardinha dos. Mudanças climáticas. Disponível em: 

https://brasilescola.uol.com.br/biologia/mudancas-climaticas.htm. Acesso em 17 de mar. 2020. 
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assim carências reais relacionadas a temas como: tempo, segurança, saúde e até mesmo uma 

mudança de paradigma em relação ao próprio olhar sobre a vida) e o tempo da Natureza (que 

por sua vez é feita de ciclos). Dessa maneira, a Natureza e o tempo do capitalismo são 

antagônicos e inconciliáveis, uma vez que a Natureza não consegue acompanhar o tempo 

dessa estrutura.58 

Todavia, o desenvolvimento urbano é, ao mesmo tempo, uma força positiva que 

baliza profundas mudanças sociais, econômicas e políticas. Os pontos principais dessa 

dificuldade são os acessos a esses recursos, as abordagens realizadas para a organização deles, 

o crescimento e a urbanização em larga escala das cidades e ainda as emissões de poluentes 

advindos destas cidades.59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
58 FOSTER, J. B. A ecologia de Marx: materialismo e natureza. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira. 2005. 
59 UN HABITAT. Urbanizationand development – Emerging Futures. Disponível em: 

https://unhabitat.org/sites/default/files/download-manager-files/WCR-2016-WEB.pdf. Acesso em: 07 de mar. de 

2020. 
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4 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA: QUEM SÃO?  

 

A falta de moradia emergiu como uma crise global de direitos humanos presente em 

todas as nações – independentemente do nível de desenvolvimento delas. Em parte, isso se 

deve à falha dos governos em apresentar um planejamento de crescimento urbano, em 

proporcionar acesso à propriedade60 e em aplicar soluções legais eficazes às pessoas em 

situação de rua (PSR).61 

Antes de adentrar no conceito em si de pessoas em situação de rua, vale fazer uma 

pequena reflexão sobre as raízes históricas que culminaram na problemática atual. Ao analisar 

a história ocidental, a existência de pessoas residindo em locais públicos, é documentada 

desde a Grécia antiga – como o famoso caso de Epicuro, filósofo helênico, o qual vivia sem 

rumo nas ruas de Atenas durante o domínio de Alexandre, O grande.62 

Contudo, o sistema socioeconômico da época, assim como dos séculos seguintes, era 

basicamente agrário63, maior parte das pessoas viviam no campo e, embora poucas fossem 

proprietárias de terras, as demais estabeleciam relações servis as quais garantiam uma 

moradia. Com o advento da revolução industrial, alicerçando de vez a modernidade liberal, 

houve um aumento gigantesco da população “sem-teto”, de acordo com Robert Castel64.65 

Para o sociólogo francês, a modernidade trouxe a desterritorialização dos 

desterritorializados, pessoas que não possuíam terras foram expulsas das  terras ocupadas -  

como na “política dos cercamentos”66 da Inglaterra – para grandes centros urbanos, onde a 

                                                
60 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos. “Art. XVII, 1- 

Todo ser humano tem direito à propriedade, só ou em sociedade com outros”. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 02 de mar. 2020. 
61 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, Raquel 

Rolnik: Addendum: Mission to the United States of America. UN, 2010, p.3. 
62 SÓ FILOSOFIA, Epicuro (341 - 269 a.C.). Disponível em: 

http://www.filosofia.com.br/historia_show.php?id=100. Acesso em: 09 de mar. 2020. 
63 A sociedade, há vários séculos, o ser humano desenvolveu técnicas de plantação e domesticação de animais, 

proporcionado um maior acúmulo de alimentos e crescimento populacional. Porém prendeu a humanidade a 

poucas terras férteis, o que diminuiu a dinamicidade migratória e criou novas imperante até revolução industrial. 

HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da humanidade. São paulo: L&PM, 2015. 
64 Robert Castel (1933-2013) foi um sociólogo francês da Escola de Estudos Avançados em Ciências Sociais, o 

qual dedicou boa parte da sua pesquisa ao estudo sobre como o “sistema salarial” torna a sociedade 

desamparada. Por isso, defendia um Estado Social para dar suporte aos grupos mais necessitados. Disponível 

em: http://www.ihu.unisinos.br/noticias/519075-um-mundo-sem-protecao-a-morte-de-robert-castel. Acesso em: 

12 de mar. 2020  
65 UNISINOS. O retorno da “questão social”. Disponível em:http://www.ihu.unisinos.br/188-noticias/noticias-

2018/582741-o-retorno-da-questao-social-revisitando-a-obra-de-robert-castel. Acesso em: 08 de mar. 2020. 
66 Política agrária inglesa dos primórdios da revolução industrial em que os pessoreiros ou servos tiveram suas 

terras restituídas pelos donos com o intuito explícito de criar uma força excedente de mão de obra nas cidades. 

BRASIL ESCOLA. Cercamentos e a revolução industrial inglesa. Disponível em: 
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aglomeração gigantesca de pessoas destruiu as relações regentes das comunidades, criando a 

chamada “zona de exclusão”. Esse termo diz respeito aos pobres supranumerários, 

inempregáveis, os desfilados, os desvalidos, os dissociados, os desqualificados, os supérfluos, 

aqueles enfim que se encontram à margem da sociedade.67 

Assim, dentro desse contexto de desconstrução, algumas das causas que levam uma 

pessoa à situação de rua, como falta de acesso à propriedade privada, desestruturação familiar 

e migração, são massificadas para uma grande parcela da nova população urbana.68 

Com a chegada do capitalismo informacional69, algumas dessas problemáticas são 

atenuadas, porém novos desafios surgiram.70 Dessa forma, há uma necessidade de olhar com 

mais atenção, bem com estudos mais especializados e buscas por medidas mais efetivas, 

porém tais questões só serão esclarecidas no subtópico 4.2, pois, como já foi explicado o 

contexto da temática, é preciso estabelecer um conceito preciso sobre quem são essas pessoas, 

a fim de delimitar o universo de estudo de modo mais completo e humanizado. 

 

4.1 PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA À LUZ DO DIREITO INTERNACIONAL 

 

No cotidiano, são vários os termos usados para definir quem vive na rua, como “sem-

teto”, “mendigo” ou “morador de rua”, embora todos esses estejam inadequados, afinal são 

insuficientes em expressar a real situação dessas pessoas, além de apresentarem uma 

semântica pejorativa. Com isso, houve a necessidade linguística de adotar um termo oficial a 

fim de compreender as particularidades da problemática.71 

Assim, começou-se a utilizar a expressão “pessoas em situação de rua” (PSR), 

derivada do vocábulo inglês homelessness72, o qual significa não só a falta de moradia, mas, 

atrelado a isso, a falta de amparo da sociedade, o abandono, expressando uma dupla exclusão: 

                                                                                                                                                   
https://brasilescola.uol.com.br/historiag/cercamentos-revolucao-industrial-inglesa.htm. Acesso em: 09 de mar. 

2020. 
67 MIAGUSKO, Edson. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário, de Robert Castels. Plural 

São Paulo. Online. 6. 169. 10.11606/issn.2176-8099.pcso.1999.77129.  
68 Ibidem. 
69 Capitalismo informacional é a fase atual do sistema em que o principal meio para gerar riqueza é a 

informação, caracterizado pela ascensão de grandes empresas relacionadas a big data e processamento de dados 

informáticos. CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
70 CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999. 
71 RESENDE, Viviane de Melo. Representação discursiva de pessoas em situação de rua no "Caderno 

Brasília": naturalização e expurgo do outro.Ling. (dis)curso, Tubarão, v. 12, n. 2, p. 439-465, Aug.  2012. 

Disponível em:  http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1518-

76322012000200004&lng=en&nrm=iso. Acesso em: 15 de mar. 2020. 
72 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, Raquel 

Rolnik: Addendum: Mission to the United States of America. UN, 2010. p.3 
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uma econômica e outra social. Já a expressão em português foi consagrada no ano de 2009, 

por meio do decreto 7053 o qual instituiu a Política Nacional para a População em Situação 

de Rua. Logo no art. 1°, parágrafo único, o legislador brasileiro preocupou-se em dar uma 

definição precisa: 

 

Considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que 

possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 

fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 

logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, 

de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para 

pernoite temporária ou como moradia provisória.73 

 

Apesar do ordenamento brasileiro possuir uma completa definição, os conceitos 

adotados por institutos governamentais, agências internacionais ou sociedades civis são 

diferentes – fruto de fatores linguísticos, culturais e socioeconômicos em cada lugar do 

mundo – por isso, faz-se necessário analisar as diferentes visões a fim de buscar um estudo 

mais plural.74 

Em geral, as definições são baseadas em onde os indivíduos vivem ou dormem: na 

rua, abrigos ou até prisões e institutos psiquiátricos, por exemplo, na região rural de 

Bangladesh, na qual a pessoa é considerada em situação de rua caso não possua uma terra e 

um teto para viver.75 

A partir de tal premissa, vale mencionar a classificação da Divisão de Estatística do 

Departamento de Assuntos Econômicos e Sociais das Nações Unidas, a qual dividiu em duas 

categorias: a primária e a secundária. Naquela considera-se pessoas sem teto ou que vivem em 

abrigos; já nesta, considera-se pessoas sem um local de morada fixa, ou seja, deixa claro 

como a situação de rua tem um universo abrangente.76 

Na mesma linha de ampliação dos assistidos, The Institute of Global Homelessness 

apresentou a mais global das definições do âmbito internacional: “a falta de acesso a um lar 

minimamente adequado”.77Apesar de bem intencionada tal abrangência, é bastante 

                                                
73 BRASIL. Decreto nº 7053 (2009), Art. 1º. Disponível em:http://mds.gov.br/acesso-a-informacao/legislacao-

2/decreto/decreto-no-7053-de-23-de-dezembro-de-2009. Acesso em: 09 de mar. 2020. 
74 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, Raquel 

Rolnik: Addendum: Mission to the United States of America. UN, 2010. p.4 
75 Ibidem. 
76 Ibidem. 
77 IGH. Announces the first global framework on homelessness. Disponível em: 

https://ighomelessness.org/igh-announces-the-first-global-framework-on-homelessness/. Acesso em: 06 de mar. 

2020. 
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inapropriado adicionar nessa classificação mais de 1 bilhão de pessoas,78 pois grande parte 

não se identifica como PSR, afinal não há um sentimento de abandono ou de falta de moradia. 

Além do mais, mesmo os que vivem em situações inadequadas, não pensam em trocar de lar 

ou nem tem a mudança como prioridade – possuem uma identificação com o lugar e/ou com a 

comunidade. Logo, o problema de usar o conceito supracitado é abranger indivíduos 

pertencentes a outros problemas urbanísticos no universo da situação de rua.79 

Desse modo, visto a dificuldade de estabelecer um conceito balanceado – que assista 

a população de maneira adequada, contudo sem expandi-lo demais e agregando grupos os 

quais encontram-se dentro de outras problemáticas – o Conselho de Direitos Humanos (CDH) 

da ONU introduziu a definição tridimensional das pessoas em situação de rua conforme os 

direitos humanos.80 

Sob o prisma dos direitos humanos, a tridimensionalidade determina aspectos 

materiais, sociais e psicológicos para identificar pessoas em tal situação, padronizar os 

parâmetros de forma efetiva, sem perder a humanização de cada caso, com intuito de guiar 

ações de soluções mais eficientes em todas as nações. Dessa forma, o conceito baseia-se nas 

seguintes três premissas:81 

Primeira dimensão: a ausência de um lar, tanto no que se refere à carência de uma 

moradia adequada, quanto a falta de interação com a comunidade, um pertencimento familiar 

ou do próprio lugar de moradia.82 

Segunda dimensão: considera a situação de rua como um sistema de discriminação e 

exclusão social, ou seja, identifica esse grupo social como sujeitos estigmatizados.83 

Terceira Dimensão: reconhece as pessoas em situação de rua como detentores de 

direitos, inclusive de uma vida digna. Entender tal grupo como agente central da 

transformação social necessária para efetivação do direito adequado à moradia.84 

 

                                                
78 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, Raquel 

Rolnik: Addendum: Mission to the United States of America. UN, 2010. p.4. 
79 SEE G, Tipple. Definitions of homelessness in developing countries. Habitat International, 29 (2005), p. 

338. 
80 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, Raquel 

Rolnik: Addendum: Mission to the United States of America. UN, 2010. p.5. 
81 Ibidem. 
82 Ibidem. 
83 Ibidem. 
84 Ibidem, p.6. 



 

 
26 

4.2 O QUE LEVA AS PESSOAS À SITUAÇÃO DE RUA? 

 

Feito o esclarecimento acerca da melhor conceituação a ser aplicada, o presente 

subtópico busca explicar as principais causas da situação de rua, as motivações individuais e 

sistêmicas as quais levam indivíduos de todo o mundo a tornar a rua ou qualquer outro espaço 

inadequadocomo sua moradia.85 

No mais, antes de partir para essa abordagem, é oportuno esclarecer que a inserção 

das pessoas na situação de rua atribui a elas uma condição de hipervulnerabilidade86 diante da 

sociedade. Em outras palavras, essa população se insere em um contexto tão complexo que 

demanda um status que vai além da vulnerabilidade comum, considerando o cenário de 

violação a diversos direitos e garantias. Como consequência, o problema enfrentado exige 

ações multidisciplinares na busca por soluções eficientes, envolvendo, entre várias outras, as 

esferas do emprego, da migração e da família.87 

 

4.2.1 DESEMPREGO: A FALTA DE ACESSO À PROPRIEDADE EM UMA SOCIEDADE ESSENCIALMENTE 

CAPITALISTA 

 

Em todo mundo, as nações usam o crescimento econômico como mecanismo de 

atenuação dos problemas sociais, é o chamado “dilema da torta”. Para o historiador Noah 

Harari88, quase todas as sociedades enfrentam sérias desigualdades sociais, sendo o governo 

responsável por atenuar esse abismo.89 

Nesse ponto cria-se o dilema: o Estado deve tirar dos ricos e dar para os pobres ou 

manter a discrepância? Ambas são decisões complexas e trazem à tona questões jurídicas e 

                                                
85 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, Raquel 

Rolnik: Addendum: Mission to the United States of America. UN, 2010. p.5. 
86 As pessoas em situação de rua, diante dos fatores de hipervulnerabilidade aos quais estão 

submetidas, apresentam uma vulnerabilidade agravada, acompanhada do prefixo de intensidade “hiper”. Ou seja, 

em uma circunstância de violação de direitos humanos de tamanha intensidade, a população submetida a este 

fator de (hiper)vulnerabilidade - a situação de rua - carece de tratamento prioritário e diferenciado. 
87 DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO. Questões Institucionais 

e Atuação Interdisciplinar: Acesso à justiça da população em situação de rua: política institucional, garantia de 

direitos, práticas, serviços e inclusão. Cadernos da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. v. 3 n.11 2018 – 

ISSN 2526-5199. Disponível em: 

http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/documentacao_e_divulgacao/doc_biblioteca/bibli_servicos_produtos/

bibli_boletim/bibli_bol_2006/Cad-Def-Pub-SP_n.11.pdf#page=138. Acesso em: 13 de abr. 2020. 
88 Yuval Noah Harari (1976-) é um historiador e professor israelense de história da Universidade Hebraica de 

Jerusalém. Ficou famoso mundialmente por escrever o best-seller internacional “Sapiens: uma breve história da 

humanidade”. Disponível em: https://www.ynharari.com/pt-br/about. Acesso em: 12 de mar. 2020. 
89 HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: uma breve história do amanhã. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 
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éticas profundas, que podem trazer tumultos e revoltas. Logo, se distribuir os pedaços “torta” 

é muito complexo, o melhor a fazer é aumentar o tamanho da torta, pois assim cada pedaço 

aumenta – apesar de ínfimo em relação ao total – representando mais poder aquisitivo para 

todas as parcelas da população.90 

Por essa razão, políticas desenvolvimentistas são os grandes slogans dos governos 

pelo mundo, é a maneira mais fácil de solucionar questões sociais, porém, atrelar o bem estar 

social à economia liberal é entregar a prosperidade dos cidadãos para a instável “mão 

invisível do mercado”91. Os principais problemas são a quantidade de crises e recessões 

econômicas a qual um país está sujeito em um curto espaço de tempo, o que gera uma súbita 

diminuição da renda da população - em geral fecham-se vagas de trabalho e há grandes cortes 

de pessoal.92 

Assim, quando o país não é capaz de crescer o suficiente para manter a oferta de 

emprego no mesmo nível da população economicamente ativa, ocorre o desemprego, situação 

em que parcela da força de trabalho não possui emprego, porém está disponível e disposta a 

trabalhar.93 

Pessoas enquadradas nessa categoria sofrem bastante estigmatização, parte por serem 

considerados improdutivos numa sociedade movida pelo espírito capitalista94, mas também 

pela fragilidade financeira que os tornam dependentes de familiares ou amigos. A grande 

questão é: se a força de trabalho não consegue superar o desemprego, transitará para a “zona 

de exclusão”, ou seja, perderá os vínculos laborais, familiares e até sociais, e o desempregado 

será levado, por consequência, à situação de rua.95 

Em geral, com a falta de renda, acumulam-se as dívidas e juros, e os primeiros a 

sentirem estes impactos são as pessoas que moram de aluguel, sofrendo ações de despejo caso 

não possuam apoio familiar ou de amigos. Conforme relatório do CDH, um exemplo foi a 

crise de 2008 na Europa, onde “aumentou massivamente a situação de rua em alguns países 

                                                
90 HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: uma breve história do amanhã. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 
91 A “mão invisível do mercado” teoriza que o mercado é um sistema auto-regulador, ou seja, a economia possui 

um fluxo natural, o qual não deve ser interferido, pois ela tende ao crescimento e ao benefício mútuo. ABRIL. 

Entenda de uma vez a mão invisível do mercado. Disponível em: 

https://super.abril.com.br/sociedade/entenda-de-uma-vez-o-que-e-a-mao-invisivel-do-mercado/. Acesso em: 09 

de mar. 2020. 
92 HARARI, Yuval Noah. Homo Deus: uma breve história do amanhã. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 
93 THE BALANCE.U.S. Bureau of Labor Statistics:Reports, Statistics. Disponível em: 

https://www.thebalance.com/bureau-of-labor-statistics-3305992. Acesso em: 09 de mar. 2020. 
94 WEBER, Max. ÉticaProtestante e o espírito capitalista. São Paulo: Companhia das Letras, 2004, p 18-33. 
95 MIAGUSKO, Edson. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário, de Robert Castels. Plural 

(São Paulo. Online). 6. 169. 10.11606/issn.2176-8099.pcso.1999.77129. 



 

 
28 

europeus” (2015, p.9),96 apenas na Espanha, 350 mil pessoas foram despejadas até 2012 por 

causa da recessão econômica.97 

Nesse mesmo período, a taxa de desemprego no país atingia mais de um quarto da 

população economicamente ativa, de acordo com o Instituto Nacional de Estatísticas da 

Espanha. Logo, observar a taxa de desemprego juntamente com as taxas de crescimento do 

país são necessárias para compreender os números da população em situação de rua em 

determinada região.98 

 

Figura 01 - Crise financeira: Lehman Brothers declarou falência em setembro de 2008, o que provocou uma 

onda de choque em todo planeta  

 

Foto: Spencer Platt/Getty Images.99 

 

Por fim, o mesmo relatório afirma que apesar das questões econômicas, outros fatores 

agregados ou independentes influenciam na situação de rua, como migração, problemas 

familiares e uso de drogas, sendo tão influentes quanto o desemprego, afinal este geralmente 

possui caráter transitório.100 

                                                
96 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, Raquel 

Rolnik: Addendum: Mission to the United States of America. UN, 2010, p.9. 
97 FANTÁSTICO. Diante de crise, espanhóis lutam para manter suas casas. Disponível em: 

http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2012/11/diante-da-crise-espanhois-lutam-para-manter-suas-casas.html. 

Acesso em: 06 de mar. 2020. 
98 O GLOBO. Espanha fecha 2012 com desemprego recorde. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/economia/espanha-fecha-2012-com-desemprego-recorde-7383928. Acesso em: 09 de 

mar. 2020. 
99 EXAME. Há 10 anos, a crise financeira de 2008 arrasava a economia. Disponível em: 

https://exame.abril.com.br/economia/ha-10-anos-crise-financeira-de-2008-arrasava-a-economia-mundial/. 

Acesso em: 09 mar. 2020. 
100 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, Raquel 

Rolnik: Addendum: Mission to the United States of America. UN, 2010, p.9-10 
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4.2.2 MIGRANTES: XENOFOBIA E A DIFICULDADE DE ENCONTRAR UM LAR ADEQUADO NO 

EXTERIOR 

 

 A migração é o deslocamento populacional entre países, regiões ou cidades, de 

forma temporária ou permanente, sendo este um fenômeno antigo, amplo e complexo, afinal 

envolve diferentes culturas, religiões e sociedades. Em geral, essas movimentações 

populacionais ocorrem de regiões de repulsão (locais com alto desemprego, violência, guerra, 

fome, perseguição religiosa ou étnica) para as áreas de atração (empregos bem remunerados, 

liberdade e serviços básicos), por esse motivo os países desenvolvidos recebem cerca de 60% 

dos imigrantes do planeta.101 

A Europa é a maior receptora de imigrantes, com 82 milhões em 2013,  em seguida a 

América do Norte com 59 - sendo os EUA responsável por 51 milhões, o maior receptor de 

imigrantes.102 Parte desses imigrantes são pessoas com boa qualificação que buscam melhores 

remunerações e condições de vida nos países desenvolvidos, chamada fuga de cérebros103. 

Entretanto, a grande quantidade deles abandona sua vida original em busca do sucesso 

profissional na Europa ou Estados Unidos, para isso, burlam as barreiras da imigração, 

sujeitos à inserção no trabalho informal e às condições precárias, muitas vezes sem recursos 

para pagar um aluguel, os levando à situação de rua no estrangeiro.104 

Situações como a supracitada são comuns nos países desenvolvidos, é o exemplo do 

Canadá, onde, "As dificuldades financeiras obrigam muitos recém-chegados a compartilhar 

acomodações que geralmente são de baixa qualidade, superlotadas e inseguras", segundo o 

relatório do observatório canadense sobre a situação de rua.105 

Apesar da maioria das imigrações serem de cunho voluntário, é importante ressaltar a 

necessidade de abordar outras categorias, como a imigração forçada. Nessa classificação 

encontram-se indivíduos os quais sofrem perseguições religiosas, étnicas, políticas, além de 

                                                
101 MOREIRA, J. C.; SENE, E. Projeto Múltiplo: Geografia. São Paulo: Scipione, 2014, p. 733. 
102 DESA. Inventário de Migração Internacional 2019. ONU, 2019. Disponível em: 

https://nacoesunidas.org/estudo-da-onu-aponta-aumento-da-populacao-de-migrantes-internacionais/. Acesso em: 

10 de mar. 2020. 
103 Fuga de cérebros refere-se “aos profissionais especializados em áreas do mercado de trabalho dotados de um 

alto conhecimento em seu campo profissional, e que migram de países pobres ou com poucas oportunidades 

laborais para centros mais desenvolvidos que carecem de suas habilidades”. INFOESCOLA. Fuga de cérebros. 

Disponível em: https://www.infoescola.com/trabalho/fuga-de-cerebros/. Acesso em: 09 de mar. 2020. 
104 MOREIRA, J. C.; SENE, E. Projeto Múltiplo: Geografia. São Paulo: Scipione, 2014, p. 733-734. 
105 HOMELESS HUB. New immigrants are the “hidden homeless”. Disponível em: 

https://www.homelesshub.ca/resource/new-immigrants-are-%E2%80%98hidden-homeless%E2%80%99. Acesso 

em: 03 de mar 2020. 
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guerras e desastres naturais. Grande parte desses migrantes buscam abrigos nos países 

vizinhos, os quais, em geral, não apresentam melhores condições de vida, quando comparados 

aos locais de origem dos refugiados, além da pouca estrutura para receber essa nova massa 

populacional.106 

É o caso da Turquia, a qual possuía, em 2016, 22 campos de refugiados, onde 

“residem” refugiados, embora a ajuda internacional, tanto da Alto Comissariado das Nações 

Unidas para os Refugiados (ACNUR) quanto da União Europeia, tornem esses espaços 

salubres(tendas, comida, banheiros), ainda assim as pessoas são isoladas dentro dos 

acampamentos, sem qualquer chance de integrar a sociedade turca, tratados como párias, 

sendo fadados ao ócio, resultando em fugas constantes dos campos.107À vista disso, não é 

necessária muita reflexão para compreender que a realidade dos campos de refugiados está 

dentro da área de proteção da tridimensionalidade da pessoa em situação de rua.108 

Já na Europa, há situações, às vezes, até pior. É o caso do campo de Moria, na ilha 

grega de Lesbos, conhecido como pior campo de refugiados do mundo – o local foi projetado 

para receber 2 mil pessoas, mas chegou abrigar 8 mil em 2018. No campo impera a violência 

física, sexual e simbólica, a falta de acesso às necessidades básicas e alimentação.109 

Quando presentes nos centros urbanos, os imigrantes forçados são sujeitos a forte 

exclusão econômica e social, o que os fazem buscar soluções alternativas as quais levam a 

uma degradação da dignidade da pessoa humana. Um exemplo famoso era o acampamento 

Milleraine de imigrantes africanos em situação irregular na capital francesa, criado em 2017 

no 19º distrito de Paris. A comunidade abrigava 1600 imigrantes que se uniram para atenuar a 

violência e a perseguição sofridas pela situação de rua, principalmente por parte da polícia.110 

 

 

 

 

                                                
106 MOREIRA, J. C.; SENE, E. Projeto Múltiplo: Geografia. São Paulo: Scipione, 2014, p. 733.  
107 ESQUERDA DIÁRIO. Exploração e precariedade: assim vivem os refugiados sírios na Turquia. 

Disponível em:https://esquerdadiario.com.br/spip.php?page=gacetilla-articulo&id_article=5612 

Acesso em: 04 de mar. 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, Raquel 

Rolnik: Addendum: Mission to the United States of America. UN, 2010. p.5-6. 
109 BBC. O pior campo de refugiados do mundo, onde até crianças cometem suicídio. Disponível em: 

https://www.bbc.com/portuguese/internacional-45350156. Acesso em: 07 de mar. 2020. 
110 O GLOBO. Polícia francesa desmonta maior acampamento de refugiados de Paris. Disponível em: 
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22731032. Acesso em: 09 de mar. 2020. 
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Figura 02 - Migrantes são retirados de barracas na operação de desmonte do acampamento irregular de 

Millenaire, em Paris. 
 

 

Foto: GERARD JULIEN / AFP111 

 

Embora a questão imigratória seja um dos principais fatores da situação de rua nos 

países desenvolvidos, principalmente com a crise dos refugiados, é válido salientar que na 

grande parte dos centros urbanos emergentes, os problemas migratórios estão ligados às 

movimentações internas, migrações das zonas rurais e das cidades de pequeno porte para as 

grandes metrópoles erguidas pelo acelerado processo de urbanização e industrialização. 

Segundo a ONU, 740 milhões de pessoas se deslocaram dentro do próprio país em 2010. É 

difícil de imaginar que em um fluxo tão expressivo de pessoas, todas elas consigam uma 

moradia adequada nas cidades com os m² mais caros do mundo.112 

Uma prova para tal premissa é o fato de 71% da população em situação de rua em 

São Paulo – cidade mais populosa da América Latina – ser composta por migrantes internos, 

ou seja, por brasileiros de outras cidades ou regiões.113 Na China, com a diminuição do 

controle da migração interna, em relação há 30 anos, a República chinesa enfrenta uma alta 

                                                
111 O GLOBO. Polícia francesa desmonta maior acampamento de refugiados de Paris. Disponível em: 

https://oglobo.globo.com/mundo/policia-francesa-desmonta-maior-acampamento-de-imigrantes-de-paris-

22731032. Acesso em: 09 de mar. 2020. 
112 LE MONDE DIPLOMATIQUE. El Atlas de las mundializações. Valencia: Fundación Mondiplo, 2012, p. 

81. 
113 AGÊNCIA BRASIL. Migrantes são mais de 70% da população em situação de rua na capital paulista. 

Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2016-04/migrantes-sao-mais-de-70-da-

populacao-em-situacao-de-rua-na-capital. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
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taxa de êxodo rural, onde as antigas vilas de camponeses são abandonadas pela população em 

busca de emprego nas principais metrópoles do sudeste chinês.114 

Segundo o Banco Mundial, em 2017, 803 milhões de habitantes moravam nas zonas 

urbanas, ou seja, 58% da população do país.115 Dessa forma, faltam habitações suficientes 

para tantas pessoas, provocando um alto índice na situação de rua. De acordo com dados do 

Ministério Chinês de Questões Civis, os abrigos governamentais receberam 1,4 milhões de 

desabrigados, contudo, tal índice representa apenas 30 a 40% da população total, pois muitos 

deles temem serem enviados de volta para suas regiões de origem, afirma estudo da 

Universidade de Tecnologia de Wuhan.116 

 

4.2.3 DESESTRUTURAÇÃO FAMILIAR: ABANDONO E FALTA DE APOIO DOS ENTES MAIS PRÓXIMOS 

 

A desestruturação familiar está relacionada a perda de coesão dos entes familiares, 

levando a relações conflituosas ou até separação total.117 São essas cisões de famílias, seja 

pela expulsão de um parente de casa ou pelo abandono do lar por um membro, que podem 

levar à situação de rua. No caso de crianças, adolescentes e mulheres de com menor poder 

aquisitivo, a situação é duplamente difícil, pois, em geral, não possuem emprego ou 

remuneração, além de perderem todos os vínculos afetivos próximos. Dessa forma, abordar-

se-á as principais causas da desestruturação familiar a fim de entender o que leva essas 

pessoas à zona de exclusão teorizada por Robert Castel.118 

Uma das causas mais recorrentes é a violência doméstica, questão majoritariamente 

feminina.119Vale ressaltar que o termo também se refere a violências sofridas por crianças e 

adolescentes nas suas moradias, não apenas aos parceiros. Pesquisa feita pela Organização 
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Acesso em: 09 de mar. 2020. 
118 MIAGUSKO, Edson. As metamorfoses da questão social: uma crônica do salário, de Robert Castels. Plural 

(São Paulo. Online). 6. 169. 10.11606/issn.2176-8099.pcso.1999.77129. 
119 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, Raquel 
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Mundial da Saúde (OMS) sobre violência por entes próximos apontou que no Peru, pelo 

menos 50% das mulheres já sofreram alguma violência física, enquanto no interior de 

Bangladesh e da Etiópia, mais de 50% das entrevistadas sofreram abusos sexuais.120 

 

Figura 03 – Percentual de mulheres sempre parceiras que relatam violência física e / ou sexual por tipo e quando 

a violência ocorreu. 

 

Fonte:  Estudo Multinacional da OMS121 

 

É, com o intuito de cessar essas constantes violências sofridas dentro do próprio lar, 

bem como o temor de um feminicídio122 que elas abandonam seus lares, afinal, 35% dos 

assassinatos de mulheres são praticadas por pessoas íntimas ou de confiança.123 Assim, a 

violência doméstica é a principal causa da situação de rua entre a população feminina, elas 

representam 26% das pessoas que passam pelos abrigos da Federação Europeia de 

Organizações Nacionais que trabalha com os Sem-teto (FEANTSA), contudo o número pode 

ser ainda maior visto a parcela que não busca asilo nessas instituições.124 

Há também os casos em que o preconceito contra a orientação sexual de indivíduos 

provoca seu abandono do lar em busca de respeito a sua opção, independentemente de seu 

                                                
120 WHO. Understanding and addressing the violence against women: Domestic Violence. 2012, p.1-4. 

Disponível em: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77432/WHO_RHR_12.36_eng.pdf?sequence=1. 

Acesso em: 08 de mar 2020. 
121 Ibidem. 
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cometido majoritariamente por homens. Tal caso difere dos demais homicídios, pois apresenta particularidades, 

por exemplo, maioria dos casos os assassinos são parceiros ou ex-parceiros, além disso enveolver violências, 

fisícas, psicologicas e sexuais, antes da consumação do feminicídio. WHO. Understanding and addressing the 

violence against women: femicide. 2012, p.1. Disponível em: 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/77421/WHO_RHR_12.38_eng.pdf;jsessionid=9EE6D5B422338

D3EE1A860660B4ABD2D?sequence=1. Acesso em: 05 de mar. 2020. 
123 WHO. Understanding and addressing the violence against women: femicide. 2012, p.1. Disponível em: 
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D3EE1A860660B4ABD2D?sequence=1. Acesso em: 05 de mar. 2020. 
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gênero. Nesses casos, as repressões à comunidade LGBTQ+ são tantos internas, oriundas da 

negação familiar, quanto externas, advindas de comunidades, ou até a sociedade, 

majoritariamente homofóbicas.125 Desse modo, a questão da orientação é um grande fator de 

exclusão casteliana.126 

Na Rússia, a opressão deixa de ser simbólica para torna-se expressa, como no 

assassinato da ativista Elena Grigoveria que teve seu nome em uma lista de homossexuais a 

serem eliminados, publicada em um site do Pila – grupo homofóbico russo. Nele, eram 

oferecidas recompensas pela morte dos indivíduos listados, mesmo com essas ameaças, a 

polícia desconsiderou a hipótese de homofobia, bem como demorou mais de um ano para 

fechar o site.127Outro claro exemplo foi a declaração proferida pelo jornalista Dmitry 

Kiselyov, que durante o programa proferiu o seguinte: "Acho que eles deveriam ser proibidos 

de doar sangue ou esperma e, se morrerem em um acidente de carro, seus corações deveriam 

ser queimados ou enterrados no chão, inadequados para a continuação da vida".128 

Com isso, a cultura de ódio acentua-se ao ponto de torna-se banal, refletindo 

inclusive na esfera legal do país, como no caso da  lei de propaganda, a qual proíbe a exibição 

de difusão de qualquer conteúdo que faça apologia a homossexualidade para menores idade, 

ou seja, qualquer evento público ou divulgação sobre direitos da comunidade, sob a 

penalidade de multa.129 

Além de tais costumes, a comunidade local relata estupros corretivos, principalmente 

com garotas e mulheres lésbicas, em que elas são estupradas por um homem para “aprender o 

certo” promovidas pela própria família.130 Infelizmente, esse tipo de estupro é comum em 

outras partes do mundo, como no Brasil, onde foram registrados 126 casos entre 2014 e 2017, 

contudo, muitos casos ainda são ocultados.131 Ainda, a comunidade LGBTQ+ é forçada a 
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deixar suas moradias a fim de fugir dessa gama de atrocidades praticadas. Porém, a situação 

de rua não é mais simples e acabam encontrando um mundo no qual seus direitos são ainda 

mais restringidos.132 
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5 A SAÚDE EM PLANO: OS CUIDADOS MÉDICOS DA POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA 

 

Para introduzir o presente tópico, é importante salientar que certos direitos precisam 

ser assegurados para que seja possível exercer outros direitos, como liberdade de expressão, 

liberdade de reunião e direito de votar, observando-se, portanto, que é necessário um certo 

nível de segurança socioeconômica. Sem essa segurança, é difícil para uma pessoa tirar 

proveito desses direitos, e as desigualdades e violações de direitos existentes são 

potencializadas. Sob essa ótica, é fundamental a análise das implicações do não direito à 

saúde para pessoas em situação de rua.133 

Diante dessa perspectiva, faz-se fundamental a reflexão acerca das limitações da 

população em situação de rua em relação aos cuidados com a saúde no contexto da pandemia 

do COVID-19, a qual atingiu todo o mundo no ano de 2020. A rápida propagação do vírus 

tornou o isolamento social uma medida imprescindível, ao mesmo tempo em que a sociedade 

foi instruída a adotar hábitos rigorosos de higiene para conter as contaminações. Todavia, 

muitas autoridades ao redor do globo esqueceram-se da inviabilidade do cumprimento de tais 

determinações para aqueles que vivem nas ruas, contando com a escassez de produtos de 

higiene pessoal, o acesso restrito à assistência médica e a falta de uma moradia onde possam 

se proteger.134 

 

5.1 O ENCADEAMENTO ENTRE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA E OS 

NARCÓTICOS 

 

No século XXI, a terminologia droga, segundo a Organização Mundial da Saúde 

(OMS), se refere a toda substância que, pela sua natureza química tem a propriedade de afetar 

a estrutura psíquica e produz alterações no funcionamento do organismo. Da mesma forma, a 

dependência de drogas é definida como um conjunto de fenômenos comportamentais, 

cognitivos e fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de uma substância 

                                                
133 PAIVA, Irismar Karla Sarmento de et al. Direito à saúde da população em situação de rua: reflexões sobre 
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psicoativa, tipicamente associado ao desejo poderoso de tomar a droga, à dificuldade de 

controlar o consumo, a uma maior prioridade dada ao uso da droga em detrimento de outras 

atividades e obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e, por vezes, a um estado de 

abstinência física.135 

Nesse sentido, uma parcela das pessoas em situação de rua – grupo hipervulnerável 

psicossocialmente – são usuários assíduos de drogas136 por motivações diversas, sendo muitas 

delas, ao mesmo tempo, causas e consequências, como: (a) dificuldade de inserção social 

trabalhista; (b) ausência de assistência psicológica; (c) inexistência da possibilidade de dieta 

alimentar balanceada; (d) fragilidade nos laços sociais.137 

Mundialmente, existiu uma ética manicomial138 no século XIX que potencializou a 

invisibilização das pessoas em situação de rua (PSR), a partir da internação compulsória e 

inexistência de intersetorialidade no tratamento139 – mecanismo essencial para sujeitos que 

passam por traumas psicossociais de diferentes ordens, como econômicas, interpessoais e 

alimentares.140 

No entanto, ainda no século XXI observa-se a institucionalização da lógica 

mencionada anteriormente. Por exemplo, em junho de 2019, o Presidente do Brasil, Jair 

Bolsonaro, sancionou a lei de número 13.840141 que autoriza a internação involuntária de 

usuários a pedido de familiares ou responsáveis legais, sem a necessidade de autorização 

judicial, sendo esse instrumento legal aprovado por 83% dos brasileiros. Se não houver 

família ou responsável, a internação é autorizada por servidor público da área de saúde, da 

                                                
135 Segundo a Classificação Internacional de Doenças (CID-10 F19) publicada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS). 
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sem-teto são dependentes de álcool e 26% dependem de outros produtos químicos nocivos, conforme aponta o 

site oficial da Coalizão. Disponível em: https://www.archdaily.com.br/br/925107/criminalizado-no-brasil-

movimento-sem-teto-do-centro-e-destaque-na-bienal-de-chicago. Acesso em: 14 de mar. 2020. 
137 ONU BRASIL. O morador de rua não precisa só de comida. Disponível em: https://nacoesunidas.org/o-

morador-de-rua-nao-precisa-so-de-comida-precisa-de-saude-e-educacao-diz-ativista/. Acesso em: 14 mar. 2020. 
138 OLIVEIRA, W. F. Éticas em conflito: reforma psiquiátrica e lógica manicomial.Caderno Brasileiro de Saúde 

Mental, Florianópolis, v. 1, n. 2, p. 48-61, out./dez. 2009. Disponível em: 

http://periodicos.incubadora.ufsc.br/index.php/cbsm/article/view/1126. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
139 Intersetorialidade é uma forma de articulação de diversos setores sociais para resolverem problemas 

complexos. É a utilização de saberes e experiências no planejamento, realização e avaliação de ações para 

alcançar efeito sinérgico em situações complexas visando o desenvolvimento social para superar um entrave, 

como o do tratamento psicológico. Disponível em: . Mendes R, Akerman M. Intersetorialidade: reflexões e 

práticas. In: Fernandes JCA, Mendes R, organizadores. Promoção da saúde e gestão local. São Paulo: Hucitec; 

2009. p. 85-109. 
140 OLIVEIRA, W. F. Éticas em conflito: reforma psiquiátrica e lógica manicomial.Caderno Brasileiro de Saúde 

Mental, Florianópolis, v. 1, n. 2, p. 48-61, out./dez. 2009. Disponível em: 

http://periodicos.incubadora.ufsc.br/index.php/cbsm/article/view/1126. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
141 BRASIL. LEI Nº 13.840, de junho de 2019. Sistema Nacional de Políticas Públicas Sobre Drogas. Brasília, 

DF, jun 2019 Disponivel em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2019/Lei/L13840.htm. 

Acesso em: 15 abril 2020. 
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assistência social ou dos órgãos públicos integrantes do Sistema Nacional de Políticas 

Públicas Sobre Drogas.142 

No mesmo raciocínio, a violência policial em diversos países, como o próprio Brasil, 

se utiliza de princípios ativos e substâncias químicas para envenenar as PSR e matá-las numa 

intenção de eliminação dessas parcelas populacionais. Ou seja, é uma forma de 

aniquilamento, em uma lógica higienista, que contribui, notadamente, para isentar governos 

das responsabilidades sociais das quais eles são responsáveis.143 

 Em outra direção, no século XXI, foram criadas estratégias públicas para auxiliar os 

usuários de drogas em situação de rua, como a Redução de Danos, que visa a valorização da 

independência do sujeito, a partir da observância da complexidade do ser humano.144As 

políticas públicas nesse sentido são variadas, nem sempre sendo efetivas ou funcionais. No 

Brasil, por exemplo, os Centros de Atenção Psicossocial para tratamento de pessoas 

dependentes de álcool e outras drogas (CAPS - AD) fazem parte da rede de serviços de saúde 

mental do Sistema Único de Saúde (SUS), baseado a partir dos princípios da Reforma 

Psiquiátrica145.  

Nos Estados Unidos, o estudo “cuidados com a saúde para pessoas desabrigadas”, da 

fundação Robert Wood Johnson, fornece estatísticas sobre a relação das drogas e dos 

problemas de saúde em pessoas em situação de rua. A partir disso, a fundação Robert Wood 

Johnson viabiliza o suporte às cidades americanas para desenvolver estratégias que conectem 

pessoas vulnerabilizadas ao sistema básico de saúde.146 

Em conclusão, alcoolismo e abuso de drogas são tópicos que estão frequentemente 

relacionados a essa parte da população, a qual é uma parcela social tanto crescente em 

                                                
142 FOLHA UOL. Oito em dez aprovam a internação involuntária de dependente de drogas. Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2019/07/datafolha-oito-em-dez-aprovam-a-internacao-involuntaria-de-

dependente-de-drogas.shtml. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
143 ANISTIA. Nota Pública: 20 anos da chacina de Candelária. Disponível em: 

https://anistia.org.br/noticias/nota-publica-20-anos-da-chacina-da-candelaria-nao-vamos-esquecer. Acesso em: 

03 de mar. 2020. 
144 MACIEL, Med; VARGAS, D. Redução de danos: uma alternativa ao fracasso no combate às drogas. 

Cogitare Enferm. 2015. Disponível em: http://dx.doi.org/10.5380/ce.v15i3.18903. Acesso em: 14 de mar. 2020. 
145 A Reforma Psiquiátrica, no Brasil, provoca uma revolução na construção de saberes que questionam ao 

paradigma saúde-doença e coloca o sujeito como o centro da cena; conta com a construção de uma rede serviços 

que enfatiza a produção de saúde como produção de subjetividades, ao colocar a doença entre parênteses e 

propiciar o contato com o sujeito, resgatando a sua cidadania, em contraposição ao manicômio; constrói uma 

série de práticas sociais visando transformar o imaginário social relacionado à doença mental e a anormalidade e 

a loucura, até chegar ao conceito existência - sofrimento, almejando aumentar a contratualidade social do sujeito. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1413-81232009000100036. Acesso 

em: 14 de mar. 2020. 
146 CENTER FOR STRATEGIC PHILANTHROPY & CIVIL SOCIETY. The health care for the homeless 

program: Robert Wood Johnson Foudation. Disponível em: https://cspcs.sanford.duke.edu/learning-

resources/case-study-database/health-care-homeless-program-robert-wood-johnson-foundation. Acesso em: 14 

de mar. 2020. 
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estatísticas quanto invisibilizada e objetificada por aspectos como a institucionalização, no 

século XXI, da internação compulsória e da lógica higienista em face das pessoas em situação 

de rua, apesar de existirem esforços na direção contrária, consoante o exposto.147 

 

5.2 O DIREITO SEXUAL E REPRODUTIVO NÃO ASSISTIDOS: GÊNERO NAS RUAS 

 

Em se tratando de pessoas em situação de rua, o direito à saúde e orientação sexual 

reprodutivo não são devidamente garantidos. Fatores como a falta de informação, as barreiras 

sociais relacionadas à condição de higiene e vestimentas e os tabus acerca da construção 

identitária desse grupo social podem potencializar os poucos resultados e investimentos, 

governamentais e não governamentais, em políticas públicas destinadas à garantia de direitos 

sexuais dessas pessoas.148 

Quando se trata da pauta LGBTQ+ em situação de rua, a discussão ganha uma 

complexidade imensurável. Nesse sentido, é difícil categorizar e analisar as diferenciações 

relativas aos transgêneros149 em situação de rua, por exemplo, visto que essa é uma parcela do 

grupo social supracitado que depende de cuidados corporais e tratamentos médicos 

específicos, como medicamentos hormonais. 

Por outro lado, homossexuais afeminados, tendo em vista o risco de violência nesse 

contexto, incorporam expressões travestis como forma de se impor – mostrando-se de forma 

diversa ao que é confortável individualmente. Nesse sentido, é inutilizável o parâmetro da 

diferenciação entre conceitos como orientação sexual e identidade de gênero, que são, a partir 

da análise anterior, notadamente inadequados para se interpretar as vivências de pessoas 

LGBTQ+ em situação de rua, visto que muitas pessoas enfrentam a disforia de gênero, ou 

seja, não se identificam com o gênero de nascimento e não possuem assistência ou 

                                                
147 MEDEIROS, Regina de Paula. Entre as andanças e as travessias nas ruas da cidade: territórios e uso de 

drogas pelos moradores de rua. Civitas Revista de Ciências Sociais, [s.l.], v. 19, n. 1, p.142-158, 27 fev. 2019. 

EDIPUCRS. http://dx.doi.org/10.15448/1984-7289.2019.1.30759. Acesso em: 14 de mar. 2020. 
148 GARCIA, M. R. V. “Dragões”: gênero, corpo, trabalho e violência na formação da identidade entre travestis 

de baixa renda. São Paulo, 2007, 148p. Tese (Doutorado). Instituto de Psicologia. Universidade de São Paulo.  
149 Pessoas transgênero são pessoas cujo conhecimento interno de seu gênero é diferente do que as pessoas 

achavam que eram quando nasceram. Uma mulher transgênero vive como uma mulher hoje, mas foi reconhecida 

como homem quando ela nasceu, por exemplo. Um homem transgênero vive como um homem hoje, mas foi 

reconhecido como mulher quando ele nasceu, da mesma forma. Disponível em: 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/politica_nacional_saude_lesbicas_gays.pdf. Acesso em: 14 abril 

2020. 
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possibilidade de identificar-se nesse sentido.150 Verifica-se, também, a sexualidade como fator 

de causa para a inserção de LGBTQ+ nas ruas, a partir da não aceitação familiar.151 

Ademais, ultrapassando o aspecto da sexualidade, a saúde sexual, que inclui aspectos 

como Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs)152, não é garantida a essa minoria, por 

motivações como: (a) vulnerabilidade social; (b) uso de drogas e álcool; (c) detenção; (e) falta 

de documentos oficiais; (f) renda insuficiente; e (g) ausência de educação sexual.153 Nesse 

contexto, a prostituição é uma prática que distancia a saúde sexual das PSR e as deixa 

vulnerável, por causa da ausência de instrução prévia acerca de preservativos, pílulas 

anticoncepcionais e afins, não havendo maiores cuidados por parte de quem pratica o ato 

sexual.154 

O cenário familiar da população LGBTQ+ se mostra imerso em narrativas de 

violência – naturalizadas e cristalizadas no corpo social heteronormativo155.156 A população 

lésbica, por exemplo, vivencia o chamado “estupro corretivo” que, com a justificativa – 

equivocada – de mostrar à mulher como ser mulher nos moldes da heteronormatividade e 

caracterizá-la como objeto de serviço, submete lésbicas a relações sexuais forçadas com 

homens, geralmente familiares.157 

De outra face, um estudo recente incluindo mulheres cisgênero – mulher cuja 

identidade de gênero corresponde ao gênero que lhe foi atribuído no nascimento – em 

situação de rua no Reino Unido demonstrou como acontece o gerenciamento da menstruação, 

levando em conta a baixa renda. A maioria das mulheres se utiliza de produtos de higiene 

caseiros, que causam irritação química ou infecção fúngica ao corpo delas, podendo aumentar 

                                                
150 MACHADO, Ricardo William Guimarães. População LGBT em situação de rua: uma realidade emergente 

em discussão. Revista EDUC.Faculdade de Duque de Caxias/Vol. 01- nº 03, p. 57-67, Jan-Jun 2015. 
151 Ibidem. 
152 A denominação ‘D’, de “DST’” vem de doença, que implica em sintomas e sinais visíveis no organismo do 

indivíduo. Já “Infecções” podem ter períodos assintomáticas (sífilis, herpes genital, condiloma acuminado, por 

exemplo) ou se mantém assintomáticas durante toda a vida do indivíduo (casos da infecção pelo HPV e vírus do 

Herpes) e são somente detectadas por meio de exames laboratoriais. O termo IST é mais adequado e já é 

utilizado pela Organização Mundial de Saúde (OMS) e pelos principais Organismos que lidam com a temática 

das Infecções Sexualmente Transmissíveis ao redor do mundo. Disponível em: http://www.aids.gov.br/pt-

br/noticias/departamento-passa-utilizar-nomenclatura-ist-no-lugar-de-dst. Acesso em: 14 abril 2020. 
153 GENTE DE LA CALLE. Personas en situacion de calle participaron de charla prevencion VIH. 

Disponível em: https://www.gentedelacalle.cl/personas-en-situacion-de-calle-participaron-de-charla-prevencion-

vih/. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
154 GARCIA, M. R. V. “Dragões”: gênero, corpo, trabalho e violência na formação da identidade entre travestis 

de baixa renda. São Paulo, 2007, 148p. Tese (Doutorado). Instituto de Psicologia. Universidade de São Paulo. 
155 Refere-se à heteronormatividade, ao conceito de que apenas os relacionamentos entre pessoas de sexos 

opostos ou heterossexuais são normais ou corretos. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/psoc/v24n1/22.pdf. 

Acesso em: 14 abril 2020. 
156 FOUCAULT, Michel. História da Sexualidade I: A Vontade de Saber. Rio de Janeiro, Edições Graal, 1977. 
157 MACHADO, Ricardo William Guimarães. População LGBT em situação de rua: uma realidade emergente 

em discussão. Revista EDUC.Faculdade de Duque de Caxias/Vol. 01- nº 03, p. 57-67, Jan-Jun 2015. 
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a probabilidade de síndrome do choque tóxico, que é uma infecção bacteriana rara e 

complicada.158 

A Subcomissão para Prevenção da Discriminação e Proteção das Minorias, da 

Organização das Nações Unidas, observou que a violação dos direitos das mulheres à moradia 

adequada resulta na violação de outros direitos civis, culturais, econômicos, políticos e 

sociais, como o direito à igualdade perante a lei e igual proteção da lei, direito à vida, direito à 

segurança da pessoa, direito ao trabalho, direito à saúde e direito à educação.159 

Ademais, os métodos contraceptivos e a educação sexual ainda não são realidade 

para muitas pessoas em situação de rua, em países como o Canadá, Brasil, EUA, Japão e 

outros. Nessa perspectiva, a gravidez indesejada é um fato recorrente na parcela de mulheres 

que vivem na rua, havendo impacto subsequente na esfera psicológica da mulher grávida.160 

Outro aspecto que remete à mulher em situação de rua é o tráfico de drogas. Ocorre 

que muitas mulheres são vinculadas ao crime do tráfico por causa do parceiro. Ao ser presa 

pelo tráfico e posteriormente liberada, ela não é mais aceita pela família e se vê desassistida 

no tocante ao vínculo familiar, restando morar na rua.161 

Nessa perspectiva, existe um vínculo ao consumo de álcool e drogas que pode atuar 

para reforçar um ciclo retroalimentativo: a mulher utiliza essas substâncias como forma de 

fugir da realidade que a cerca e, por motivações como abuso sexual, violência física e 

psicológica, rompimento de vínculos familiares e renda insuficiente, há a potencialização da 

baixa autoestima e a continuidade do uso dessas drogas. Por conseguinte, os albergues162 são 

uma estratégia importante na minimização da possibilidade do estupro e violência sexual nas 

                                                
158 HOMELESS HUB. Sexual reproduce care. Disponível em: https://www.homelesshub.ca/about-

homelessness/health/sexualreproductive-care. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
159 BIBLIOTECA VIRTUAL DE DIREITOS HUMANOS DA USP. Declaração Sobre os Direitos das Pessoas 

Pertencentes a Minorias Nacionais ou Étnicas, Religiosas e Linguísticas. Disponível em: 

http://www.direitoshumanos.usp.br/index.php/Preven%C3%A7%C3%A3o-contra-a-

Discrimina%C3%A7%C3%A3o-e-Prote%C3%A7%C3%A3o-das-Minorias/declaracao-sobre-os-direitos-das-

pessoas-pertencentes-a-minorias-nacionais-ou-etnicas-religiosas-e-linguisticas.html. Acesso em: 15 de mar. 

2020. 
160 Vale ressaltar, nesse ponto, que algumas mulheres são expulsas de casa exatamente pela gravidez na 

adolescência, passando a viver em situação de rua. 
161 BISCOTTO, Priscilla Ribeiro; JESUS, Maria Cristina Pinto de; SILVA, Marcelo Henrique da; OLIVEIRA, 

Deíse Moura de; MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa. Experiência de vida de mulheres na rua. Revista da 

Escola de Enfermagem da Usp, [s.l.], v. 50, n. 5, p.749-755, out. 2016. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/s0080-623420160000600006. Acesso em: 10 de mar. 2020. 
162 Nesse contexto, é o lugar onde são acolhidas pessoas que requerem cuidados ou estão em situação de carência 

de suporte. Disponível em: https://www.dicio.com.br/albergue/. Acesso em: 14 abril 2020. 
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ruas, bem como estar próxima a outras mulheres, visto que PSRs, muitas vezes ao dormir, 

encontram-se sujeitas à violência sexual e física.163 

 

5.3 AS CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS DA AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA 

PSICOLÓGICA 

 

A intervenção junto à realidade de pessoas vivendo nas ruas, no campo das políticas 

de assistência social, enfrenta um impasse: intervenção ou controle? Esse impasse diz respeito 

à própria dualidade da assistência, que não deve ser encarada como caridade no sentido de se 

ter piedade daqueles que vivem nas ruas, mas sim como a garantia de direitos que pertencem 

às PSR. Por conseguinte, os mecanismos de ação social, enquanto medidas afirmativas, são 

paliativas, ou seja, são temporárias, devendo-se agir não somente nesse sentido, mas também 

a fim de efetivar e proporcionar plenos direitos a esse grupo social.164 

Acerca do tópico da assistência psicológica, é válido reiterar o que foi dito 

anteriormente. A psicologia deve atuar de forma a entender os processos psíquicos da pessoa 

em situação de rua, e não de modo contrário.165 

As PSR, majoritariamente, possuem um histórico complexo e traumático. Muitas 

estão presas em um ciclo em que o comportamento agressivo ou abuso de substâncias as 

levam a serem expulsas de albergues e as trazem de volta às ruas. O fornecimento de terapia 

cognitivo-comportamental (TCC) para essas pessoas é fundamental para quebrar o ciclo 

retroalimentativo de abuso de ativos e os reflexos disso. Existe, reiteradamente, um padrão 

observado de experiência difícil na infância, o que as leva a buscar a catarse166, em termos uso 

de bebida e drogas e exibição de comportamentos agressivos.167 

                                                
163 BISCOTTO, Priscilla Ribeiro; JESUS, Maria Cristina Pinto de; SILVA, Marcelo Henrique da; OLIVEIRA, 

Deíse Moura de; MERIGHI, Miriam Aparecida Barbosa. Experiência de vida de mulheres na rua. Revista da 

Escola de Enfermagem da Usp, [s.l.], v. 50, n. 5, p.749-755, out. 2016. FapUNIFESP (SciELO). Disponível em: 

http://dx.doi.org/10.1590/s0080-623420160000600006. Acesso em: 10 de mar. 2020. 
164 PSYCHOLOGY. How psychologists can help to end homelessness. Disponível em: 

https://www.psychology.org.au/for-members/publications/inpsych/Archive/How-psychologists-can-help-to-end-

homelessness. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
165 Ibidem. 
166 O termo é utilizado para designar o estado de libertação psíquica que o ser humano vivência quando consegue 

superar algum trauma como medo, opressão ou outra perturbação psíquica, ou simplesmente quando libera 

frustrações. Disponível em: 

http://repositorio.ufes.br/bitstream/10/6043/1/Tamiris%20Souza%20de%20Oliveira.pdf. Acesso em: 14 de mar. 

2020. 
167 PSYCHOLOGY. How psychologists can help to end homelessness. Disponível em: 

https://www.psychology.org.au/for-members/publications/inpsych/Archive/How-psychologists-can-help-to-end-

homelessness. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
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Consoante explicação do psicólogo canadense Albert Bandura, o desamparo 

aprendido, que é outro fato recorrente na população de rua, refere-se ao comportamento de 

uma pessoa, após repetidos eventos negativos ou situações que não estão sob seu controle, 

que resulta no abandono dos esforços para escapar da situação indesejada. Esse processo está 

relacionado à baixa auto-eficácia, no qual a auto-eficácia é o julgamento pessoal de "quão 

bem se pode executar cursos de ação necessários para lidar com situações prospectivas"168. 

Níveis mais altos de autoeficácia estão relacionados a realizações de maior desempenho e são 

responsáveis pelo comportamento de enfrentamento e resignação.169 

Com foco na falta de moradia, Bandura constatou que indivíduos com maior 

autoeficácia eram mais ativos na busca por moradia e emprego e tinham estadias mais curtas 

em abrigos, enquanto indivíduos com menor autoeficácia tendiam a permanecer mais tempo 

no local. Isso está relacionado à conexão entre a falta de moradia e a experiência do trauma.170 

Para muitas pessoas em situação de rua, e especialmente para as mulheres, a questão 

da moradia aparece como consequência de uma situação que envolve trauma psicológico, 

como abuso físico ou sexual; além disso, a presença de um alto número de eventos 

estressantes em suas vidas é uma ocorrência frequente para essas pessoas. Mas, a própria falta 

de um lar também é, por si só, uma causa da experiência de trauma psicológico, devido às 

perdas pessoais.171 

Por fim, um aspecto importante a ser ressaltado que afeta o psicológico da PSR é a 

ausência de banhos diários. Ao longo do dia, os corpos vão coletando uma porção de 

microrganismos que grudam na pele cada vez que se toca os objetos – e dejetos, nesse caso – 

ao redor. A falta de banho também resulta no acúmulo de células mortas, suor, poeira e das 

próprias substâncias liberadas naturalmente pela pele.172 

Esse acúmulo de células, além de piorar condições crônicas como a acne e a 

foliculite, corrobora com infecções. Ademais, o acúmulo dessas células pode levar ao 

surgimento de dermatites, ou seja, crostas de sujeira sobre a pele. Dado isso, a PSR enfrenta 

                                                
168 BANDURA, Albert. Self-efficacy mechanism in human agency. American Psychologist, [s.l.], v. 37, n. 2, 

p.122-147, 1982. American Psychological Association (APA). Disponível em: http://dx.doi.org/10.1037/0003-

066x.37.2.122. Acesso em: 15 de mar. 2020. 
169 Ibidem. 
170 THE GUARDIAN. Homelessness psychological focus. Disponível em: 

https://www.theguardian.com/society/joepublic/2011/dec/20/homelessness-psychological-focus. Acesso em: 03 

de mar. 2020. 
171 BROWNE, Angela. Family violence and homelessness: The relevance of trauma histories in the lives of 

homeless women.American Journal Of Orthopsychiatry, [s.l.], v. 63, n. 3, p.370-384, 1993. American 

Psychological Association (APA). Disponível em: http://dx.doi.org/10.1037/h0079444. Acesso em: 15 de mar. 

2020. 
172 Ibidem. 
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estresses também decorrentes da sujeira corporal acumulada, em virtude da ausência dos 

mecanismos necessários ao banho.173 

Independentemente do referencial teórico, prevalece a ideia de que a atuação do 

psicólogo com a PSR deve pautar-se em uma relação horizontal, de cuidado e na crença na 

potência de mudança dessas pessoas.174 Com base nisso, esse trabalho deve delinear-se no 

sentido de auxílio ao acesso dos meios indispensáveis à concretização de entendimentos 

pessoais.175 

 

5.4 O ASPECTO DAS DEFICIÊNCIAS FÍSICAS EM PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

A teoria da interseccionalidade explica que diferentes formas de opressão estão 

conectadas umas às outras.176 Pela mesma lógica, qualquer objetivo de obter moradia 

adequada não pode ser alcançado, a menos que estados, regiões e cidades tratem da 

discriminação contra PCDs (pessoas com deficiência), construam um entendimento dos 

requisitos de moradia adequada para as PCDs e promovam o direito à moradia por meio de 

legislação, políticas e programas.177 

Com a entrada em vigor da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (UNCPRD), está estabelecido que a deficiência é uma questão de 

direitos humanos. Uma abordagem baseada na defesa dos direitos humanos implica que todas 

as pessoas são sujeitos ativos com reivindicações legais e que as pessoas com deficiência 

                                                
173 HUFFPOST BRASIL. What happens if you stop bathing. Disponível em: 

https://www.huffpostbrasil.com/entry/what-happens-dont-bathe-video_n_6968700?ri18n=true&guccounter=1. 

Acesso em: 15 de mar. 2020. 
174 A psicologia e a população em situação de rua: novas propostas, velhos desafios / Conselho Regional de 

Psicologia Minas Gerais (CRP-MG), organizador. Belo Horizonte: CRP 04, 2015. Disponível em: 

https://redeassocialpg.files.wordpress.com/2016/01/a-psicologia-e-a-populac3a7c3a3o-de-rua.pdf. Acesso em: 

13 abril 2020. 
175 PSYCHOLOGY. How psychologists can help to end homelessness. Disponível em: 

https://www.psychology.org.au/for-members/publications/inpsych/Archive/How-psychologists-can-help-to-end-

homelessness. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
176 A interseccionalidade sugere que existem grupos sobrepostos de pessoas, ou seja, existem conexões entre 

negros, brancos, mulheres e deficientes, por exemplo. Assim ao sobrepor o grupo das mulheres com o das 

pessoas negras, o das pessoas pobres e também o das mulheres que sofrem discriminação por conta da sua idade 

ou por serem portadoras de alguma deficiência, há interseccionalidades que refletem na opressão, a qual se torna 

dobrada, triplicada e até quadruplicada. Disponível em: http://www.acaoeducativa.org.br/fdh/wp-

content/uploads/2012/09/Kimberle-Crenshaw.pdf. Acesso em: 14 de mar. 2020. 
177 PSYCHOLOGY. How psychologists can help to end homelessness. Disponível em: 

https://www.psychology.org.au/for-members/publications/inpsych/Archive/How-psychologists-can-help-to-end-

homelessness. Acesso em: 03 de mar. 2020. 



 

 
45 

precisam participar de todas as esferas da sociedade em igualdade de condições178 com seus 

pares não deficientes.179 

A UNCRPD elabora ainda mais o significado do direito à moradia adequada de 

pessoas com deficiência e cria uma referência para a realização do direito à moradia 

adequada, por meio do artigo 28, sobre padrão adequado de vida e proteção social:180 

 

1. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência a um padrão 

de vida adequado para si e suas famílias, incluindo alimentos, roupas e moradia 

adequados, e à melhoria contínua das condições de vida, e tomarão as medidas 

apropriadas para salvaguardar e promover a realização deste direito sem 

discriminação com base na deficiência. 

2. Os Estados Partes reconhecem o direito das pessoas com deficiência à proteção 

social e ao gozo desse direito sem discriminação com base na deficiência, e devem 

tomar as medidas adequadas para salvaguardar e promover a realização desse 

direito, incluindo medidas: 

a) Assegurar a igualdade de acesso das pessoas com deficiência aos serviços de água 

potável e garantir acesso a serviços, dispositivos e outros serviços apropriados e 

acessíveis, para necessidades relacionadas à deficiência; 

b) Garantir o acesso de pessoas com deficiência, em particular mulheres e meninas 

com deficiência e idosos com deficiência, a programas de proteção social e 

programas de redução da pobreza; 

c) Garantir o acesso das pessoas com deficiência e de suas famílias em situação de 

pobreza à assistência do Estado com despesas relacionadas à deficiência, incluindo 

treinamento adequado, aconselhamento, assistência financeira e assistência de 

repouso; 

d) Garantir o acesso das pessoas com deficiência aos programas de habitação 

pública; 

e) Garantir a igualdade de acesso das pessoas com deficiência aos benefícios e 

programas de aposentadoria.181 

 

As pessoas deficientes são extremamente diversas e sofrem discriminação e desafios 

que variam de acordo com o contexto. Cada PCD tem um grau variável de necessidades de 

apoio que devem estar em vigor para facilitar o gozo do direito à moradia adequada para 

todos.182 

Nesse sentido, há um maior risco de falta de moradia para crianças com deficiência 

devido a fatores econômicos e sociais. Citando dados do Fundo das Nações Unidas para a 

                                                
178 Segundo Fiona Kumari Campbell, professora sênior na Escola de Educação e Serviço Social da Universidade 

de Dundee na Escócia, se traduz como capacitismo a discriminação por motivo da condição de deficiência. O 

conceito está associado com a produção de poder e se relaciona com a temática do corpo por uma ideia de padrão 

corporal perfeita; também sugere um afastamento da capacidade e da aptidão dos seres humanos, em virtude da 

sua condição de deficiência. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/csc/v21n10/1413-8123-csc-21-10-

3265.pdf. Acesso em: 14 de mar. 2020. 
179 UNITED NATIONS. Convention on the rights of persons with disabilities. Disponível em: 

https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities/article-

28-adequate-standard-of-living-and-social-protection.html. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
180 Ibidem. 
181 Ibidem. 
182 ONU BRASIL. Pessoas com deficiência. Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-com-

deficiencia/. Acesso em: 15 de mar. 2020. 
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Infância (UNICEF), observa-se que 33% de todas as crianças de rua são deficientes. 

Observou-se que crianças com deficiência correm o risco de serem exploradas com a 

finalidade de mendigar nas ruas ou em outros lugares.183 

As barreiras institucionais inibem a capacidade das PCDs de exercer outros direitos 

que são entendidos como parte do direito à moradia adequada, incluindo o direito à herança, a 

segurança da posse, o direito ao acesso à água e ao saneamento, o direito à mobilidade 

pessoal, o direito ao lar e o direito de acesso à informação. A própria cidade pode ser pensada 

de forma a excluir socialmente essa população, por meio de mecanismos como a falta de 

rampas e de sinalização adequada para cegos, surdos e mudos. Além disso, os direitos 

interrelacionados incluem a necessidade de acesso à educação, emprego e assistência 

médica.184 

Em suma, o estigma e a discriminação atuam como dois fatores principais que levam à 

falta de moradia das pessoas com deficiência. Esses mecanismos criam uma barreira para a 

habitação e o acesso a outros serviços sociais. Um terceiro fator é a falta de atendimento 

comunitário e falta de acesso a atendimento médico. Assim, os fatores sociais relacionados à 

urbanização e à pobreza podem estar associados à ocorrência da incapacidade de acessar 

cuidados informais.185 

  

                                                
183 UNICEF. 30 anos da convenção sobre os direitos da criança. Disponível em: 

https://www.unicef.org/brazil/media/6276/file/30-anos-da-convencao-sobre-os-direitos-da-crianca.pdf. Acesso 

em: 02 de mar. 2020. 
184 ONU BRASIL. Pessoas com deficiência. Disponível em: https://nacoesunidas.org/acao/pessoas-com-

deficiencia/. Acesso em: 15 de mar. 2020. 
185 Silva OM. A epopeia ignorada: a pessoa deficiente na história do mundo de ontem e hoje. São Paulo: 

CEDAS; 1986. 
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6 OS EMBATES À EFETIVAÇÃO DO DIREITO AO TRABALHO E RENDA 

 

Ao fazer uma análise histórica, é possível perceber de onde partem as raízes da 

precarização do trabalho e dos embates a efetivação desse direito. Considerando o início do 

capitalismo desde a idade média, com a formação das primeiras cidades, até a consolidação da 

globalização diante das inovações tecnológicas e dos meios de produção com as revoluções 

industriais, enxerga-se um desenvolvimento, por vezes mais excludente e desumano,186 

representado também por um processo de urbanização desordenado, marcado pelo êxodo 

rural, e um inchaço das cidades, pela periferização.187 

Nessa conjuntura, torna-se notório um crescimento populacional sem infraestrutura 

para todos, deixando um certo contingente à margem da sociedade e consequentemente dos 

direitos socioeconômicos inerentes à condição humana.188 

Assim, observa-se que ao longo da história o direito ao trabalho, como elemento do 

sistema econômico, tem sido negado a uma certa parcela da população, resultando num 

processo de segregação social.189 Desse modo, é possível perceber o desemprego como uma 

causa latente à situação de rua,190 juntamente com as mudanças no mercado financeiro e a 

própria desestabilização das relações de trabalho.191 

Em concordância, a situação de rua apresenta-se como uma causa da manutenção do 

desemprego,192 de forma a evidenciar o ciclo vicioso de vulnerabilidade em que se encontram 

                                                
186 SOUZA, E. S; SILVA, S. R. V; CARICARI, A. M. Rede social e promoção de saúde dos “descartáveis 

urbanos”. Revista da Escola de Enfermagem da USP, 41(n spe), 810-814. 
187 LIMA, Bruna Massud de. DIREITO À CIDADE NO BRASIL CONTEMPORÂNEO E POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA. In: Jornada Internacional de Políticas Públicas: O desenvolvimento da crise capitalista e 

a atualização da luta contra a exploração, dominação e humilhação, 6., 2013, São Luís. Artigo. São Luís: Cidade 

Universitária da Universidade Federal do Maranhão, 2013. p. 1 - 10. 
188 PINHO, Roberta Justel do; PEREIRA, Ana Paula Fernandes Barão; LUSSI, Isabela Aparecida de Oliveira. 

População em situação de rua, mundo do trabalho e os centros de referência especializados para 

população em situação de rua (centro pop): perspectivas acerca das ações para inclusão produtiva. Cadernos 

Brasileiros de Terapia Ocupacional, São Carlos, v. 27, n. 3, p.32-45, 12 set. 2019. 
189 LANTERI, Lindsay, Homelessness: A New Culture of Poverty in the Streets of Buenos Aires, Argentina, 

2011. Independent Study Project (ISP) Collection. 1036. 
190 Dados fornecidos pelo Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) indicam que 29,8% das pessoas 

que passam a viver em situação de rua, o fazem devido a perda de emprego. BRASÍLIA. Rodrigo Janot Monteiro 

de Barros. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Defesa dos Direitos das Pessoas em 

Situação de Rua. Disponível em: 

https://www.cnmp.mp.br/portal/images/Publicacoes/documentos/Guia_Ministerial_CNMP_WEB_2015.pdf. 

Acesso em: 04 de mar. 2020. 
191 ARGILES, M. S. População adulta em situação de rua: Da invisibilidade social ao direito a ter direitos. 

Universidade Católica de Pelotas, 2012, Pelotas, RS, Brasil. 
192 SERVICES, U.s. Department Of Health & Human. Toward Understanding Homelessness: The 

2007National Symposium on Homelessness Research: employment and income supports for homeless people. 

barriers to work faced by homeless people. BARRIERS TO WORK FACED BY HOMELESS PEOPLE. 

Disponível em: https://aspe.hhs.gov/report/toward-understanding-homelessness-2007-national-symposium-
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boa parte dessas pessoas,193 impossibilitadas de restabelecerem seus laços sociais no que 

tange a emprego e relações familiares e, por conseguinte, desagregando-se cada vez mais do 

tecido social. 

Numa perspectiva ampla, de maneira a abarcar todos os diferentes segmentos de 

pessoas em situação de rua, sejam jovens ou adultos, sabe-se que esse grupo vulnerável em 

geral enfrenta inúmeras barreiras para empregar-se. Essas barreiras são pessoais, 

programáticas e sistêmicas. As barreiras pessoais são no sentido de não terem desenvolvido 

habilidades, quer seja a capacidade de gerenciar ou interagir a partir da inteligência social, ou 

de engajamento profissional como um todo.194 

Ademais, é imprescindível citar, principalmente em relação aos jovens, o alto 

número de traumas, o qual é determinante para uma instabilidade emocional que também 

representa uma barreira pessoal. A falta de recursos, falta de esperança e distanciamento da 

família também podem ser citados como tais barreiras,195 sem esquecer dos problemas de 

saúde mental, também sendo fator decisivo nesse cenário.196 

Ao tratar das barreiras programáticas e sistêmicas, é possível encontrá-las no campo 

dos direitos e garantias fundamentais, os quais, por não serem assegurados, apresentam-se 

como empecilho expressivo diante de um mercado concorrido e exigente, isto porque, aqueles 

que não têm acesso à educação, à mobilidade urbana, à saúde, à segurança e etc., sequer se 

tornam aptos a disputarem vagas no mercado de trabalho, sendo marginalizados e tendendo ao 

subemprego197 quando não às atividades ilícitas.198 

                                                                                                                                                   
homelessness-research-employment-and-income-supports-homeless-people/barriers-work-faced-homeless-

people. Acesso em: 04 de mar. 2020. 
193 SWAMI, Neha. The Grim Cycle of Homelessness and Unemployment. Disponível em: 

https://pursuit.unimelb.edu.au/articles/the-grim-cycle-of-homelessness-and-unemployment. Acesso em: 04 de 

mar. 2020. 
194 RESOURCES, The 519. Top 10 Reasons Homeless Youth Struggle to Find Employment. Disponível em: 

https://www.the519.org/education-training/lgbtq2s-youth-homelessness-in-canada/top-10-reasons-homeless-

youth-struggle-to-find-employment. Acesso em: 04 de mar. 2020. 
195 Ibidem. 
196 Hughes, Jean R et al. Youth Homelessness: The Relationships among Mental Health, Hope, and Service 

Satisfaction. Journal of the Canadian Academy of Child and Adolescent Psychiatry = Journal de l'Academie 

canadienne de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, vol. 19,4 (2010): 274-83. 
197 No século XXI, é possível enxergar inúmeras formas de subemprego enquanto reflexos da precarização das 

relações de trabalho consequentes da globalização. Assim, procura-se entender o subemprego como uma espécie 

de desemprego disfarçado ou falso emprego, isso devido a ótica mercadológica que determina - baseada no 

critério da produtividade - que a força de trabalho empenhada para tal prática é improdutiva, proporcionalmente 

aos padrões econômicos da classe dominante. “Isto é, subemprego caracterizar-se-ia por uma situação de 

trabalho em que a produtividade da mão de obra seria muito baixa”. AZEVEDO, Beatriz Regina Zago de. 

Emprego, desemprego e subemprego: uma revisão da literatura crítica. Ensaios Fee, Porto Alegre, v. 6, n. 1, 

p.155-168, abr. 1985. Disponível em: https://revistas.fee.tche.br/index.php/ensaios/article/viewFile/928/1213. 

Acesso em: 16 de mar. 2020. 
198 LANTERI, Lindsay, Homelessness: A New Culture of Poverty in the Streets of Buenos Aires, Argentina, 

2011. Independent Study Project (ISP) Collection. 1036. 
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É válido ainda destacar, acerca de um vigoroso obstáculo, o “fosso digital”199. Sobre 

isso percebe-se que, diante das inovações tecnológicas, o mercado de trabalho passou, cada 

vez mais, a exigir de seus pretendentes o máximo de domínio e conhecimento acerca desse 

novo complexo digital, presente em todas as áreas profissionais. Nesse sentido, é nítida a falta 

de costume, prática e entendimento para com o mundo digital e tecnológico das pessoas em 

situação de rua em comparação com as demais, o que acaba lhes colocando num “fosso” no 

que tange a tal aspecto.200 

 

6.1 O ESTEREÓTIPO CRIADO ACERCA DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

Para além das mais claras adversidades encontradas pelas pessoas em situação de rua 

para efetivarem seu direito ao trabalho, é possível notar uma resistência por parte dos 

empregadores de contratar pessoas que se encontram nessa condição devido ao estereótipo 

criado sobre elas.201 

Um estudo realizado pela CHETA (Chronic Homelessness Employment Technical 

Assistance Center)202 apontou que os funcionários, ao questionarem empregadores sobre a 

contratação de candidatos qualificados, mas em situação de rua, foram constantemente 

desafiados por estereótipos negativos acerca dessas pessoas. Segundo a pesquisa, esses 

estereótipos seriam fundamentados no receio, por parte dos empregadores, acerca da vontade 

de trabalhar, da capacidade desses candidatos e ainda nas “concepções sobre aparência, 

vestuário, hábitos, limpeza e o impacto da ‘imagem popular’ da falta de moradia”203. 

O trabalho é uma das categorias responsáveis pela unidade da sociedade atual, além 

de representar para o indivíduo um elemento de respeitabilidade dentro do seio social. Nesse 

sentido, revela-se como fator precípuo para a formação de um indivíduo, seja na perspectiva 

prática de sustentar-se diretamente por meio da renda, seja indiretamente, pela 

desenvolvimento de uma identidade pessoal frente ao âmbito coletivo.204 Distantes dessa 

                                                
199 LANTERI, Lindsay, Homelessness: A New Culture of Poverty in the Streets of Buenos Aires, Argentina, 

2011. Independent Study Project (ISP) Collection. 1036. 
200 Ibidem. 
201 RIO, J; WARE, L; TUCKER, P; MARTINEZ, J. Ending Chronic Homelessness through Employment and 

Housing: A Program and Policy Handbook for Successfully Linking Supportive Housing and Employment 

Services for Chronically Homeless Adults. New York: Corporation for Supportive Housing and Advocates for 

Human Potential, September, 2008. 
202 Ibidem. 
203 Ibidem. 
204 MATTOS, Ricardo Mendes; FERREIRA, Ricardo Franklin. Quem vocês pensam que (elas) são? - 

Representações sobre as pessoas em situação de rua. Psicologia & Sociedade, Porto Alegre, v. 16, n. 2, p.56-71, 

ago. 2004. 
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realidade inclusiva e constitutiva do trabalho, as pessoas em situação de rua se encontram à 

parte, sendo reiteradamente estigmatizadas como improdutivas, inúteis, preguiçosas e 

vagabundas.205 

A imagem criada da pessoa em situação de rua como “vagabunda” constrói-se diante 

das falsas concepções da sociedade capitalista contemporânea de que todos possuem as 

mesmas oportunidades, e que aqueles não insertos na dinâmica trabalhista “não se esforçaram 

tanto”, e, portanto, são vagabundos. Tais construções sociais caem no mito da 

meritocracia206e fecham os olhos para a essência excludente e desigual do sistema.207 

Nesse quesito, cumpre levantar que a condição de rua é reforçada por um mecanismo 

de legitimação dessa conjuntura de exclusão social inerente ao ideal capitalista, o qual por 

meio de uma estratégia de culpabilização,208 sustenta essa lógica liberal de exploração e 

dominação. Esse instrumento psicossocial parte de uma premissa reducionista na medida em 

que particulariza os “sucessos e fracassos”, esquecendo as circunstâncias históricas e sociais 

envolvidas e culpabilizando os indivíduos, de forma a responsabilizá-los inteiramente pela 

situação em que se encontram, como traz Guareschi: “Há uma individualização do social e um 

endeusamento do individual. (...) As pessoas são individualmente responsabilizadas por uma 

situação econômica adversa e injusta”209. 

Diante do exposto, importa entender a estigmatização das pessoas em situação de rua 

como chave no processo de exclusão social e desumanização desse grupo. O trabalho 

enquanto fundamento social inclusivo demonstra-se fator primordial para a construção de um 

sentimento de pertencimento e verdadeira inserção no funcionamento da sociedade,210 de 

forma que “uma não integração ao mundo do trabalho pode significar uma não inserção 

social”211. 

                                                
205 MATTOS, Ricardo Mendes; FERREIRA, Ricardo Franklin. Quem vocês pensam que (elas) são? - 

Representações sobre as pessoas em situação de rua. Psicologia & Sociedade, Porto Alegre, v. 16, n. 2, p.56-71, 

ago. 2004. 
206 GUEDES, Ana Carolina Warigoda. A População de Rua em São Paulo: espaço, direito e cidadania. 2012. 

21 f. TCC (Graduação) - Curso de História, Universidade de São Paulo Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências 

Humanas, São Paulo, 2012. 
207 DI FLORA, M. C. Mendigos: porque surgem, por onde circulam, como são tratados? Petrópolis: Vozes, 

1987. 
208 GUARESCHI, P. A. Pressupostos psicossociais da exclusão: competitividade e culpabilização. In: 

SAWAIA, B. (Org.). As artimanhas da exclusão: análise psicossocial e ética da desigualdade social. Petrópolis: 

Vozes, 1999. p.141-156. 
209 Ibidem. 
210 CLAVEL, Gilbert. La societé d’exclusion: comprendre pour em sortir. Paris,Montréal : L’Harmattan, 1998. 
211 TOSTA, Tania Ludmila Dias. Memória das ruas, memórias da exclusão. In: Bursztyn, Marcel (org.). No 

meio da rua: nômades, excluídos e viradores. Rio de Janeiro: Garamond, 2003. Pp.201-229. 
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Em contrapartida, sua ausência e precarização evidenciam mais uma vez o ciclo 

vicioso em que se encontram as pessoas em situação de rua, ao passo que, desprovidos da 

efetivação dos seus direitos, são isolados e tendem a permanecer assim devido a 

discriminação e estigmatização extrema, até o limite do “não reconhecimento da sua 

humanidade”.212 Para Nascimento,213 “o processo de exclusão social é resumido às etapas da 

desvinculação com o trabalho, estigmatização e possível eliminação”214. 

 

6.2 POLÍTICAS PÚBLICAS DIRECIONADAS À EFETIVAÇÃO DO DIREITO AO 

TRABALHO E RENDA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

Apesar de todas essas dificuldades para as pessoas em situação de rua conseguirem 

emprego, é observado que muitos possuem trabalho,215 muito embora a grande maioria em 

empregos informais,216 longe do conceito de trabalho decente trazido pela Organização 

Internacional do Trabalho (OIT), o qual é traduzido como: “trabalho produtivo em condições 

de liberdade, equidade, segurança e dignidade; direitos adquiridos, remuneração adequada e 

proteção social”.217 

Nesse contexto, é notória a ausência de muitos desses quesitos na condição dos 

subempregos em que se encontra a maioria da população em situação de rua. Pesquisa 

realizada em Buenos Aires aponta como um dos seus principais problemas “a falta de 

políticas públicas que garantam a essa população o acesso aos direitos básicos a longo 

prazo”.218 Diante disso, torna-se imprescindível analisar possíveis soluções, em termos de 

políticas sociais propostas ao redor do globo.219 

                                                
212 LEAL, Giuliana Franco. Exclusão social e ruptura dos laços sociais: análise crítica do debate 
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crise: partidos, sindicatos, movimentos sociais, Estado e cidadania no curso dos anos 90. São Paulo: 
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215 SANTOS, Gilmar Trindade dos. Políticas públicas para a população em situação de rua. 2011. 44 f. TCC 
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Jornada Internacional de Políticas Públicas: O desenvolvimento da crise capitalista e a atualização da luta contra 

a exploração, dominação e humilhação, 6., 2013, São Luís. Artigo. São Luís: Cidade Universitária da 

Universidade Federal do Maranhão, 2013. p. 1 - 10. 
218 Ibidem. 
219 As políticas sociais podem ser consideradas como sendo aquelas ações governamentais desenvolvidas por 

meio de programas e projetos, que visam a garantir direitos e condições dignas de vida à sociedade como um 

todo. SANTOS, Gilmar Trindade dos. Políticas públicas para a população em situação de rua. Disponível 
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6.2.1 NO BRASIL 

 

A realidade brasileira, no que tange ao desenvolvimento de políticas sociais para 

pessoas em situação de rua, centraliza-se, em termos normativos, na Política Nacional para a 

População em Situação de Rua, Decreto Federal nº 7.053/2009.220Esse decreto visa 

caracterizar e conceituar a população em situação de rua, além de estabelecer diretrizes 

principiológicas para essa política.221 

Dentre os objetivos, visa em seu Art. 7°, XIV “disponibilizar programas de 

qualificação profissional para as pessoas em situação de rua, com o objetivo de propiciar o 

seu acesso ao mercado de trabalho”.222 Sob uma perspectiva mais prática do Decreto, observa-

se a criação do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação 

de Rua e dos Catadores de Materiais Recicláveis (CNDDH), o qual funcionou 

ininterruptamente de 2011 a 2014 e após um período inativo voltou a funcionar no ano de 

2017.223 

Efetivamente, saindo do campo teórico, é possível ressaltar iniciativas propostas pelo 

decreto bem sucedidas na prática, à exemplo da implementação dos Consultórios de Rua e dos 

Centros de Referência Especializados para a População em Situação de Rua (Centros Pop), 

com a finalidade de “contribuir para restaurar e preservar a integridade e a autonomia da 

população em situação de rua”. Os Centros Pop224 cumprem papel importante no fomento ao 

direito do trabalho das pessoas em situação de rua ao passo que realiza formações e 

                                                                                                                                                   
em: https://repositorio.enap.gov.br/bitstream/1/3307/1/Gilmar%20Trindade%20dos%20Santos%20-

%20Monografia%20vers%C3%A3o%20definitiva.pdf. Acesso em: 16 de mar. 2020. 
220 BRASIL. 2009. Casa Civil da Presidência da República, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto 

7.053 - Institui Política Nacional para População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-

2010/2009/Decreto/D7053.htm. Acesso em: 04 de mar. 2020. 
221 Ibidem. 
222 Ibidem. 
223 Ministério da Mulher da Família e dos Direitos Humanos. Centro Nacional de Defesa dos Direitos 

Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores de Materiais Recicláveis 

(CNDDH). Disponível em: https://www.mdh.gov.br/navegue-por-temas/populacao-em-situacao-de-rua/centro-

nacional. Acesso em: 04 de mar. 2020. 
224 É uma unidade pública voltada para o atendimento especializado à população em situação de rua, que realiza 

atendimentos individuais e coletivos, oficinas e atividades de convívio e socialização, além de ações que 

incentivem o protagonismo e a participação social das pessoas em situação de rua. Ademais, deve promover o 

acesso a espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação. 

Quanto ao acesso, o serviço pode ser acessado de forma espontânea pela pessoa em situação de rua, a qualquer 

momento. SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Centro de Referência 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP. Disponível em: 

http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-social/unidades-de-atendimento/centro-pop. Acesso em: 12 de mar. 2020. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7053.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Decreto/D7053.htm
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capacitações profissionais em conjunto com instituições de ensino e de promoção do trabalho 

apoiando e viabilizando “a inclusão produtiva de quem vive na rua”.225 

Por fim, cumpre frisar sobre o Movimento Nacional da População de Rua (MNPR), 

não como política pública governamental, mas como iniciativa de organização político-social 

coletiva. O MNPR luta pela inclusão social da população de rua no Brasil.226 

 

6.2.2 NA EUROPA 

 

No continente europeu, com o objetivo de derrubar a tamanha exclusão econômica e 

social das pessoas em situação de rua, estão sendo amplamente desenvolvidos os serviços de 

Education, training and employment(ETE)227. Esses serviços procuram combater a própria 

condição de rua e exclusão social pela maximização do acesso ao trabalho remunerado. O 

treinamento e a educação buscam oportunizar uma maior gama de opções de emprego 

partindo da premissa da qualificação, os tornando mais prontos para uma vaga no mercado de 

trabalho.228 

 

6.2.3 NA ÁFRICA DO SUL 

 

No que se refere a situação sul-africana, há variados departamentos envolvidos na 

produção de políticas socais, mas o órgão público à frente é o Departamento Nacional de 

Assentamentos Humanos. Dentre suas responsabilidades, está o fomento de habitação 

adequada e acessível, com comodidades básicas para todos os sul-africanos. 

Estudo realizado pela Universidade de Walter Sisulu, na África do Sul, aponta 

inúmeros avanços quanto às políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua, de 

forma a trazer resultados efetivos para a população local, a observar que, de 1994 a 2019, 

                                                
225 SECRETARIA ESPECIAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. Centro de Referência Especializado 

para Pessoas em Situação de Rua - Centro POP.Disponível em: http://mds.gov.br/assuntos/assistencia-

social/unidades-de-atendimento/centro-pop. Acesso em: 12 de mar. 2020. 
226 SANTOS, Gersiney Pablo. A voz da situação de rua na agenda de mudança social no Brasil: um estudo 

discursivo crítico sobre o Movimento Nacional da População em Situação de Rua (MNPR). 2017. 229 f., il. Tese 

(Doutorado em Linguística). Universidade de Brasília, Brasília, 2017. 
227 HOMELESS LINK. Education, Training and Employment (ETE).Disponível em: 

https://www.homeless.org.uk/products/training/courses/supporting-people-into-education-training-and-

employment. Acesso em: 12 de mar. 2020. 
228 BUSCH-GEERTSEMA, Volker; EDGAR, William; O’SULLIVAN, Eoin; PLEACE, Nicholas. 

Homelessness and Homeless Policies in Europe: lessons from research.Lessons from Research. Bruxelas: 

Feantsa, 2010. 92 p. 
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foram oportunizados um total de aproximadamente 4,8 milhões de assentamentos e ainda 3,3 

milhões de unidades de moradia entregues.229 

 

6.2.4 NA ÁSIA 

 

A problemática das pessoas em situação de rua na Ásia não possui uma solução 

simples,230 a exemplo de países que procuram abordar soluções para tal questão, tem-se a 

Coreia do Sul, em que seu Ministério da Saúde e Bem-estar é responsável pelas políticas 

públicas. Na capital do país, Seoul, registram-se aproximadamente 3500 pessoas em situação 

de rua231 e a cidade estabeleceu uma meta para diminuir essa população em 30% até 2023, por 

meio do provimento de moradias a baixo custo e o aumento de empregos no setor público.232 

 

6.2.5 NOS ESTADOS UNIDOS 

 

Quando tratamos de tal problemática nos limites norte-americanos torna-se nítida a 

seriedade da questão haja visto que em uma única noite em 2018, 550.000 pessoas estiveram 

em situação de rua.233 Nesse contexto, é necessário ressaltar que o Department of Housing 

and Urban Development234 possuí um papel central no desenvolvimento de políticas públicas 

federais voltadas às pessoas em situação de rua.  

Por meio de análises,235 foi possível identificar 33 programas federais dirigidos às 

pessoas em situação de rua. Esses programas disponibilizam variados tipos de assistência, se 

dividindo em 6 categorias: assentamentos, comida, educação, emprego, saúde e serviços de 

suporte. 

                                                
229 OBIOHA, Emeka. Addressing homelessness through public works programmes in South 

Africa.Disponível em: https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/Prof-

Emeka-E-Obioha-Emeka-Obioha-ADDRESSING-HOMELESSNESS-THROUGH-PUBLIC-WORKS-

PROGRAMMES-IN-SOUTH-AFRICA.pdf. Acesso em: 09 de mar. 2020. 
230 CHROL, Kimberly Debnam. Challenge of Homelessness in Asia. Disponível em: 

https://www.borgenmagazine.com/the-challenge-of-homelessness-in-asia/. Acesso em: 09 de mar. 2020. 
231 Ibidem. 
232 Ibidem. 
233 DATALAB. Homelessness Analysis. 2018. Visualizations to help you understand government finance. 

Disponível em: https://datalab.usaspending.gov/homelessness-analysis.html. Acesso em: 17 de mar. 2020. 
234 Tradução livre: Departamento de Assentamentos e Desenvolvimento Urbano. 
235 As análises foram realizadas por meio do controle das pessoas que recebem o fundo do Continuum of Care 

program do U.S. Department of Housing and Urban Development’s, o qual é o maior programa federal 

relacionado a pessoas em situação de rua. Para a contabilização das pessoas em situação de rua ele exige que 

osbeneficiários coletem dados acerca de quantas pessoas enfrentam a situação de rua no espaço em que estão 

inseridos. DATALAB. Homelessness Analysis. 2018. Visualizations to help you understand government 

finance. Disponível em: https://datalab.usaspending.gov/homelessness-analysis.html. Acesso em: 17 de mar. 

2020. 

https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/Prof-Emeka-E-Obioha-Emeka-Obioha-ADDRESSING-HOMELESSNESS-THROUGH-PUBLIC-WORKS-PROGRAMMES-IN-SOUTH-AFRICA.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/Prof-Emeka-E-Obioha-Emeka-Obioha-ADDRESSING-HOMELESSNESS-THROUGH-PUBLIC-WORKS-PROGRAMMES-IN-SOUTH-AFRICA.pdf
https://www.un.org/development/desa/dspd/wp-content/uploads/sites/22/2019/06/Prof-Emeka-E-Obioha-Emeka-Obioha-ADDRESSING-HOMELESSNESS-THROUGH-PUBLIC-WORKS-PROGRAMMES-IN-SOUTH-AFRICA.pdf
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Ainda, ressalta-se que o investimento federal é apenas uma peça do quebra cabeça 

para o combate a situação de rua. Os estados, municípios e demais organizações 

independentes são de extrema relevância na medida em que representam um contato mais 

direcionado para com o problema. É a partir de um entendimento de colaboração entre tais 

entes que é possível se alcançar maior efetividade dos programas, além de mostrar que os 

investimentos federais operam diante de uma perspectiva maior de cooperação, representando 

um incentivo, como se tem o exemplo de Nova Iorque,236que gastou 3.2 bilhões de dólares em 

políticas para pessoas em situação de rua, frente a um investimento federal proporcional de 

134 milhões.237 

 

 

  

                                                
236 WEST, Melanie Grayce. New York City’s Spending on Homeless Hits $3.2 Billion This Year. Disponível 

em: https://www.wsj.com/articles/new-york-citys-spending-on-homeless-hits-3-2-billion-this-year-

11558562997. Acesso em: 17 mar. 2020. 
237 CHROL, Kimberly Debnam. Challenge of Homelessness in Asia. Disponível em: 

https://www.borgenmagazine.com/the-challenge-of-homelessness-in-asia/. Acesso em: 09 de mar. 2020. 
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7 DA TEORIA À PRÁTICA: OS DESAFIOS DO DIREITO À MORADIA ADEQUADA 

 

O direito à moradia trata, de forma geral, do direito de ter um lar. A problemática 

acerca dessa questão pode parecer imperceptível para quem sempre teve um local para chamar 

de “casa”. Todavia, a moradia, a propriedade e a habitação envolvem desafios enfrentados ao 

longo da história em diversos âmbitos, seja no social, no econômico ou no político.238 

Além disso, ter acesso a uma moradia adequada e em condições dignas de habitação 

é um direito inerente ao ser humano. Pode-se dizer, inclusive, que esse é um dos direitos 

humanos mais afetados pela conjuntura mundial enfrentada atualmente, uma vez que os 

obstáculos à sua concretização se tornam cada vez mais complexos frente ao contínuo 

processo de urbanização capitalista na esfera global.239 

Para que a temática abordada seja amplamente compreendida, é imprescindível falar 

sobre o direito à moradia numa perspectiva histórica, desde o início de seu reconhecimento. 

Nessa ótica, em 1948, a DUDH positivou os direitos econômicos, sociais e culturais, 

abarcando, entre eles, a habitação como pressuposto para a dignidade da pessoa humana,240 

conforme se verifica em seu artigo XXV: “Toda pessoa tem direito a um padrão de vida capaz 

de assegurar a si e a sua família saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, 

habitação, cuidados médicos e os serviços sociais indispensáveis”.241 

A partir de então, o acesso a um lar passou a ser considerado um direito humano 

universal, ou seja, todos os países membros da ONU firmaram a obrigação de garantir esse 

direito ao povo. Não obstante, após o ano de 1948, diversos tratados internacionais 

reafirmaram a responsabilidade dos Estados na promoção e proteção do direito em questão. 

Apesar disso, ainda existem incontáveis desafios para colocá-lo em prática, sobretudo 

considerando as divergências acerca da interpretação de tal direito, as condições de 

implementação e a quem compete a sua materialização.242 

Não é difícil perceber, ante o exposto, que o direito à moradia é uma condição 

mínima sem a qual não é possível ao indivíduo se inserir na sociedade e se desenvolver de 

maneira plena.No mais, é evidente a importância do direito à moradia para a proteção do 

                                                
238 SOUZA, Sérgio Iglesias de. Direito à Moradia e de Habitação. São Paulo: RT, 2004.  
239 FERNANDES, Edésio; ALFONSIN, Betânia. Direito à moradia adequada: o que é, para quem serve, como 

defender e efetivar. Belo Horizonte: Fórum, 2014.  
240 DUARTE, Marise Costa de Souza. Meio ambiente e moradia: direitos fundamentais e espaços especiais na 

cidade. Curitiba: Juruá, 2012. P. 39. 
241 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Declaração Universal dos Direitos Humanos.Genebra, 1948. 

Disponível em: https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf. Acesso em: 27 de fev. 2020. 
242 SOUZA, Sérgio Iglesias de. Direito à Moradia e de Habitação. São Paulo: RT, 2004 
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direito à vida, já que o ser humano precisa de um lugar onde tenha proteção, possa exercer sua 

privacidade e ter sua saúde física e mental preservadas para que, enfim, a sua dignidade não 

seja prejudicada a ponto de a própria vida ser inviável.243 

Como suporte ao entendimento do fenômeno social da população em situação de rua, 

é fundamental compreender que a variação da concepção de “habitar” ocorre de acordo com 

perspectivas sócio-históricas que atribuem uma ressignificação do direito à habitação. A 

crescente complexidade em torno da definição de “direito à moradia adequada” somou novos 

critérios de abrangência como: o local onde as habitações estão inseridas, estrutura das 

construções, sua segurança de posse, a privacidade do lar e, acima de tudo, o acesso à 

infraestrutura urbana.244 

Nesse viés, tratando da construção gradativa do direito à moradia, em 1991 o Comitê 

dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais da ONU acrescentou detalhes basilares à 

definição estabelecida até então, explicitando que moradia não se resume tão somente aos 

limites de proteção de um teto. O termo deve ser entendido como um local salubre, dotado de 

segurança e condições dignas à sobrevivência.245 

Vale, ainda, ressaltar que o direito à moradia digna compõe parte do que se 

convencionou chamar de direito à cidade, que nada mais é do que o direito que todo ser 

humano tem à educação, à saúde, à cultura, ao saneamento básico, ao lazer, ao trabalho, e a 

diversos outros mecanismos dispostos pelo espaço urbano, em especial a participação ativa 

nos debates que levam às tomadas de decisões pelos agentes públicos. Por isso, quando 

efetivamente assegurado, esse direito é um dos fatores essenciais à inclusão social.246 Uma 

                                                
243 STEFANIAK, João Luiz. A efetividade do direito humano e fundamental à moradia. Revista Direitos 

Fundamentais & Democracia: Revista do Programa do Mestrado em Direito do UniBrasil, Direitos 

Fundamentais e Democracia., Curitiba, v. 8, n. 8, jul. - dez. 2010. P. 244-245. Disponível em: 

http://www.ceuma.br/portal/wp-content/uploads/2014/10/Efetividade-do-direito-humano-efundamental- 

à-moradia.pdf. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
244 ARAÚJO, James Amorim. Sobre a cidade e o urbano em Henri Lefebvre. GEOUSP: Espaço e Tempo, 

São Paulo, v. 31, p.133-142, 2012. P. 136. Disponível em: 

http://www.revistas.usp.br/geousp/article/view/74258/77901. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
245 SARLET, Ingo. Direito fundamental à moradia na Constituição: algumas anotações a respeito do seu 

contexto, conteúdo e possível eficácia. Revista Eletrônica sobre a Reforma do Estado, Salvador, n. 20, p. 

18 et seq. dez./fev. 2009. Disponível em: 

https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/370724/mod_resource/content/1/direito-fundamental-c3a0- 

moradia-ingo-sarlet.pdf. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
246 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Relatório da 

Relatora Especial em moradia adequada como um componente do direito à um padrão de vida adequado. 

E/CN.4/2005/48. Disponível em: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/117/55/PDF/G0511755.pdf?OpenElement. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
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melhor descrição dos componentes necessários para se considerar uma habitação adequada é 

exposta pelo Comentário Geral nº 4 do Comitê supracitado.247 

O entendimento consolidado pelo documento reitera a relação intrínseca entre o 

direito à moradia e outros direitos humanos previstos internacionalmente, de modo que a 

habitação não pode deixar de atender certos requisitos para que seja considerada adequada e, 

somente assim, possa cumprir sua função social.248 Diante disso, o Comentário Geral nº 4 

determina padrões que devem ser considerados independentemente da especificidade do local: 

 

Segurança da posse: a moradia não é adequada se os seus ocupantes não têm um 

grau de segurança de posse que garanta a proteção legal contra despejos forçados, 

perseguição e outras ameaças. 

Disponibilidade de serviços, materiais, instalações e infraestrutura: a moradia não é 

adequada, se os seus ocupantes não têm água potável, saneamento básico, energia 

para cozinhar, aquecimento, iluminação, armazenamento de alimentos ou coleta de 

lixo. 

Economicidade: a moradia não é adequada, se o seu custo ameaça ou compromete o 

exercício de outros direitos humanos dos ocupantes. 

Habitabilidade: a moradia não é adequada se não garantir a segurança física e 

estrutural proporcionando um espaço adequado, bem como proteção contra o frio, 

umidade, calor, chuva, vento, outras ameaças à saúde. 

Acessibilidade: a moradia não é adequada se as necessidades específicas dos grupos 

desfavorecidos e marginalizados não são levados em conta. 

Localização: a moradia não é adequada se for isolada de oportunidades de emprego, 

serviços de saúde, escolas, creches e outras instalações sociais ou, se localizados em 

áreas poluídas ou perigosas. 

Adequação cultural: a moradia não é adequada se não respeitar e levar em conta a 

expressão da identidade cultural.249 

 

Apesar dos contínuos esforços das Organizações Internacionais para reafirmar a 

importância do respeito ao direito à moradia adequada, o que se observa na maioria dos países 

é o descaso e a ignorância em relação a esse direito. Seja nos países em desenvolvimento ou 

nos mais desenvolvidos, a falta de moradia adequada é uma das consequências mais evidentes 

da invisibilidade das pessoas que sofrem pela ausência dessa garantia.250 

                                                
247 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Comentário Geral Nº 04: O Direito à Moradia Adequada. Genebra, 1991. Disponível em: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/469f4d91a9378221c12563ed0053547e. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
248 POR UMA CULTURA DE DIREITOS HUMANOS. Direito à Moradia Adequada. Secretaria de Direitos 

Humanos da Presidência da República – SDH/PR. Brasília, 2013. Disponível em: 

http://www.urbanismo.mppr.mp.br/arquivos/File/DH_moradia_final_internet.pdf. Acesso em: 04 de mar. 2020. 
249 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Comentário Geral Nº 04: O Direito à Moradia Adequada. Genebra, 1991. Disponível em: 

http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/469f4d91a9378221c12563ed0053547e. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
250 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: Relatório da 

Relatora Especial em moradia adequada como um componente do direito à um padrão de vida adequado. 

E/CN.4/2005/48. Disponível em: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/117/55/PDF/G0511755.pdf?OpenElement. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
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Ademais, existem várias outros obstáculos para que esse direito se torne uma 

realidade, incluindo não somente a pobreza, mas, principalmente, a especulação no mercado 

de terra e moradia; a migração urbana forçada ou não planejada; a falta de moradias de 

interesse social;251 e a destruição ou os deslocamentos causados por conflitos, desastres 

naturais ou grandes projetos de urbanização.252 

Não se pode deixar de mencionar a última pesquisa divulgada pela ONU no ano de 

2005, a partir da qual se obteve a estimativa de que mais de 100 milhões de pessoas no mundo 

vivem em situação de rua, ou seja, não vivenciam a efetivação do direito à moradia. Ademais, 

segundo a mesma pesquisa, estima-se que 1,6 bilhão de pessoas no mundo não possuem uma 

moradia adequada, vivendo em condições desumanas de habitação.253 

Por conseguinte, o estado precário de vida ao qual se inserem as pessoas em situação 

de rua ou em habitações inadequadas causam um impacto que vão muito além da privação 

material e ambiental. Isso porque a vivência na rua ou em assentamentos não regularizados 

priva essa população do usufruto de vários outros direitos.254 

Mais um obstáculo para o devido acesso de todos os seres humanos à moradia 

adequada é o processo denominado por “gentrificação urbana”255. Seu surgimento, em 

meados do século XX, foi o fator gerador dos valores exacerbados atribuídos aos imóveis, 

tornando cada vez mais difícil a ascensão social das famílias de baixa renda, as quais se 

inserem em situações ainda mais precárias. Por sua vez, essas famílias acabam se deparando 

com duas opções: (1) se submeterem à situação de rua ou (2) pagarem pela moradia – 

                                                
251 Segundo o ONU-HABITAT, habitação acessível ou de interesse social é aquela adequada em qualidade e 

localização, que não custa tanto ao ponto de impedir seus moradores de arcarem com outros custos básicos de 

vida ou ameaçar seu gozo de direitos humanos básicos. 
252 ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: 

Boitempo, 2015.  
253 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Direitos Econômicos, Sociais e Culturais: Relatório da 

Relatora Especial em moradia adequada como um componente do direito à um padrão de vida adequado. 

E/CN.4/2005/48. Disponível em: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G05/117/55/PDF/G0511755.pdf?OpenElement. Acesso em: 03 de mar. 2020. 
254 Ibidem. 
255 “Gentrificação” vem de gentry, uma expressão inglesa usada para caracterizar pessoas ricas e nobres. O termo 

surgiu na capital da Inglaterra, na década de 60, quando houve a migração de diversos gentriers para um bairro 

que, até então, era habitado pela classe trabalhadora. Este movimento fomentou aumento expressivo no valor dos 

imóveis locais, tornando-o um espaço inabitável para os antigos moradores, que não possuíam condições de se 

manterem com custos mais altos. Esse evento ficou conhecido como “gentrificação” (tradução de gentrification), 

entendido como o processo de enobrecimento ou elitização de uma área. Disponível em: 

https://www.archdaily.com.br/br/788749/o-que-e-gentrificacao-e-porque-voce-deveria-se-preocupar-com-isso. 

Acesso em: 07 de mar. 2020. 
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adequada ou não – abrindo mão do usufruto de outros direitos, como alimentação, transporte, 

lazer e educação.256 

Ainda tratando dos desafios para a efetivação do direito à moradia na realidade 

prática do mundo, é de extrema importância a abordagem de um problema que contribui 

expressivamente para a dificuldade de acesso a esse direito: a questão dos despejos 

forçados.257 Pensando na gravidade em torno dessa temática, o Comitê sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais da ONU editou, em 1997, o Comentário Geral nº 7 sobre o 

Direito à Moradia Adequada e Despejos Forçados, o qual tratou especificamente dessas 

situações, conforme o trecho a seguir:258 

 

(...) Despejos forçados definem-se como o fato de fazer indivíduos, famílias e/ou 

comunidades saírem das casas e/ou terras que ocupam, de forma permanente ou 

temporária, sem oferecer formas adequadas de proteção legal, ou de outra natureza, 

nem permitir o acesso a elas. No entanto, a proibição das expulsões forçadas não se 

aplica às remoções efetuadas legalmente e de acordo com as disposições dos Pactos 

Internacionais de Direitos Humanos. 

 

 Em que pese a iniciativa, por parte da comunidade internacional, em incluir os 

despejos forçados no rol das piores violações aos direitos humanos, a sua prática ainda é 

frequente – e, em muitos países, crescente – no mundo inteiro. A consequência direta disso é 

o aumento considerável de pessoas em condições de moradia inadequada, sem esquecer da 

situação iminente de pobreza e miséria enfrentada pelas vítimas dessa problemática, que 

geralmente fazem parte de grupos já discriminados pela sociedade.259 

Justamente por isso, o direito à não discriminação deve ser visto como inseparável ao 

direito à moradia adequada, uma vez que a maior parte da população que sofre com a falta de 

uma moradia digna se encaixa nas minorias étnicas, de gênero e religiosas, alimentando um 

ciclo de discriminação incessante. Em outras palavras, as pessoas que são excluídas por 

fazerem parte de grupos minoritários, têm negados diversos direitos e, por isso, acabam sendo 

ainda mais rejeitadas socialmente.260 

                                                
256 ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: 

Boitempo, 2015. 
257 Ibidem. 
258 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Comitê sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. 

Comentário Geral N° 07: o Direito à Moradia Adequada e Despejos Forçados. Genebra, 1997. Disponível em: 

http://www.direitoamoradia.fau.usp.br/?p=13642&lang=pt. Acesso em: 07 de mar. 2020.  
259 ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: 

Boitempo, 2015. 
260Ibidem. 
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Com base no exposto, fica evidente que a implementação do que propõe o direito à 

moradia adequada em sua teoria ainda enfrenta incontáveis empecilhos, sendo imprescindível 

o reconhecimento pleno, por parte dos Estados, de que o que está em pauta é nada menos que 

um direito humano fundamental a todas e a todos. As autoridades das nações devem adotar 

como prioridade máxima a efetivação desse direito no planejamento urbano e, sobretudo, nas 

políticas habitacionais. As habitações devem ser enxergadas como locais que garantam paz, 

dignidade e segurança às pessoas, não sendo meras mercadorias.261 

Por fim, é visível que o mundo está repleto de obstáculos à verdadeira efetivação do 

direito à moradia digna, os quais não podem ser esquecidos, nem muito menos ignorados. Ao 

contrário, eles clamam por soluções urgentes em toda a comunidade internacional, sendo elas 

soluções de curto, médio e longo prazo. Para tanto, os Estados não devem poupar esforços na 

busca pelo respeito às diretrizes estabelecidas pela ONU para o alcance universal dos direitos 

humanos.262 

 

  

                                                
261 ROLNIK, Raquel. Guerra dos lugares: a colonização da terra e da moradia na era das finanças. São Paulo: 

Boitempo, 2015. 
262 GAZOLA, Patrícia Marques. Concretização do direito à moradia digna: teoria e prática. Belo Horizonte: 

Fórum, 2008. 
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8 CONCLUSÃO 

 

O ONU-Habitat, para muito além de agência especializada da ONU, representa a luta 

por um futuro urbano melhor. Tendo como principal missão a promoção de mudanças 

transformadoras nas cidades e assentamentos humanos por meio de conhecimento, 

aconselhamento político, assistência técnica e ação colaborativa para não deixar ninguém e 

nenhum lugar para trás. A organização reconhece e tem como alvo os direitos específicos das 

mulheres, crianças, jovens, idosos e pessoas com deficiência. Para garantir a eficácia, todo o 

trabalho realizado é sustentado por uma abordagem baseada nos Direitos Humanos.263 

O papel da agência possui enorme importância no cenário mundial, principalmente 

em razão do crescimento desenfreado das cidades, que não é acompanhado de políticas 

públicas e sociais eficazes para reagir às crescentes desigualdades entre as rendas, a riqueza e 

o acesso à propriedade, bem como a incapacidade governos de dar respostas resolutivas aos 

problemas de migração, acesso a trabalho e sistema acessível de saúde. Como consequência 

da incapacidade dos Estados de gerir os problemas do aumento populacional, diariamente 

diversos direitos básicos são violados, nos quais foram abordados com enfoque no direito à 

cidade e a contínua marginalização da população em situação de rua.264 

Ao mesmo tempo, a situação de rua é vivência individual de alguns dos membros 

mais vulneráveis da sociedade, caracterizada pela experiência de abandono, baixa autoestima, 

negação de dignidade e consequências, muitas vezes fatais, para a saúde e para a vida.265 

Ademais, vislumbra a necessidade de reconhecer as cidades e os assentamentos 

humanos enquanto local para todos, no que concerne o uso e oportunidades. A discussão da 

temática busca alcançar uma concretização integral do direito à moradia adequada como pilar 

essencial, reconhecendo as necessidades específicas daqueles em situações hipervulneráveis, 

enquanto grupo objeto de discriminação e criminalização. Estar em situação de rua é ser 

                                                
263 HABITAT III. Nova Agenda Urbana. Declaração de Quito sobre cidades e assentamentos humanos 

sustentáveis para todos. Disponível em: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Angola.pdf. 

Acesso em: 15 de mar. 2020. 
264 Ibidem. 
265 Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Relatório da Relatora Especial sobre moradia 

adequada como componente do direito a um padrão de vida adequado e sobre o direito a não 

discriminação neste contexto. Disponível em: https://terradedireitos.org.br/wp-

content/uploads/2016/11/Relat%C3%B3rio_Popula%C3%A7%C3%A3o-em-situa%C3%A7%C3%A3o-de-

rua.pdf. Acesso em: 15 de mar. 2020. 
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suscetível a atos de violência, ter menor perspectiva de vida, trabalho e saúde em más 

condições. 266 

Nesse aspecto, tratar da invisibilidade das PSR e o direito à cidade, configuram uma 

importante discussão, tanto no âmbito acadêmico quando a nível internacional, fomentando a 

expansão de barreiras intelectuais ao buscar compreender a realidade vivenciada em cada 

país. De forma a reconhecer que a situação de rua é uma crise global de direitos humanos que 

requer uma resposta global urgente, suscitando soluções práticas durante a Assembleia do 

ONU-Habitat, com o objetivo de garantir moradia adequada para todos.267 

Sob esse prisma, é imprescindível que a comunidade internacional reflita de forma 

cooperativa acerca das obrigações dos Estados em relação às pessoas em situação de rua, que 

raramente têm sua humanidade e dignidade levadas em conta pela legislação e políticas 

públicas.268  

                                                
266 UN-HABITAT. About Us. Learn More. Disponível em: https://unhabitat.org/about-us/learn-more. Acesso 

em: 13 de mar. 2020. 
267 Ibidem. 
268 HABITAT III. Nova Agenda Urbana. Declaração de Quito sobre cidades e assentamentos humanos 

sustentáveis para todos. Disponível em: http://habitat3.org/wp-content/uploads/NUA-Portuguese-Angola.pdf. 

Acesso em: 15 de mar. 2020 
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