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RESUMO

Esta pesquisa se propõe a mergulhar no espaço urbano e em sua conformação
política, na tessitura do nó que se constitui através das dinâmicas desse território em
perene disputa, nos diferentes usos da cidade, com seus antagonismos e
atravessamentos, a partir da questão da vida nas ruas. Essa discussão se faz
pertinente considerando a secularidade desse fenômeno e sua intrínseca relação com
o contexto urbano, visto que desde a formação das primeiras cidades existem pessoas
fazendo das ruas espaço de moradia e sustento. Igualmente, desde seu surgimento,
a sociedade busca explicar esse fenômeno, construindo estratégias para seu
enfrentamento. Assim, o desenvolvimento dessa discussão se dá na perspectiva do
dilema existente no convívio entre a vida nas ruas e a vida nos domicílios, o espaço
privado de moradia. Esses modos de vida são conflitantes e diametralmente opostos
nas cidades e metrópoles na sociabilidade em que vivemos. A vida nas ruas é
determinada por múltiplos aspectos do trabalho e das condições econômicas, e é no
seio do modo de produção capitalista que esse fenômeno se radicaliza, carregado por
elementos de barbárie e miséria que se escancaram nas ruas da cidade, desafiando
seus habitantes a encarar a desigualdade social e a produção da pobreza, ocasionada
por esse sistema em seus cotidianos. Consequentemente, são geradas reações das
mais diversas, ideologicamente permeadas, que se manifestam nas expectativas em
relação à intervenção do poder executivo para com essa população. Um dos modos
de manifestação política dessa reação ganha materialidade nos dispositivos adotados
pela Câmara Municipal, que age como uma caixa de ressonância do grito de incômodo
da Cidade com essa situação. Com isso em mente, decidimos por essa proposta de
incursão analítica buscando, assim, analisar como se dão essas manifestações na
cidade e quais interpretações expressam sobre esse fenômeno. Para tanto,
analisaremos os requerimentos da Câmara Municipal dirigidos ao Poder Executivo
que tiveram por objeto a questão das pessoas que vivem nas ruas no ano de 2018,
na cidade de Santos, percebendo o modo com que essa questão é discutida e
abordada pelos vereadores. Realizaremos levantamento de material e estudo
bibliográfico, procurando delimitar as tendências de análise da vida nas ruas através
da metodologia de análise de conteúdo. Com o intuito de prover o entendimento
acerca das dinâmicas contraditórias que conformam a vida nas ruas no contexto

urbano, pretendemos contribuir fornecendo elementos analíticos aos diversos
trabalhadores implicados com o tema, às pessoas que vivem nas ruas e demais
interessados, através de informações e reflexões consistentes no âmbito desse
território, no qual se empreendem constantes disputas e lutas pelas condições de vida
e garantia de direitos daqueles que vivem nas ruas
Palavras-chave: Vida nas Ruas; Câmara Municipal; Poder Executivo; Poder
Legislativo;

ABSTRACT
This research proposes to dive into the urban space and its political conformation, in
the weave of the knot that is constituted through the dynamics of this territory in
perennial dispute, in the different uses of the city, with its antagonisms and crossings,
from the matter of life in the streets. This discussion is pertinent considering the
secularity of this phenomenon and its intrinsic relationship with the urban context.
Since the formation of the first cities there are people making the streets a space for
living and sustenance. Likewise, since its emergence, society has sought to explain
this phenomenon, building strategies to face it. Thus, the development of this
discussion takes place in the perspective of the existing dilemma in the coexistence
between life on the streets and life at home, the private space of housing. These ways
of life are conflicting and diametrically opposed in cities and metropolises in the
sociability in which we live. Life on the streets is determined by multiple aspects of work
and economic conditions, and it is within the capitalist mode of production that this
phenomenon is radicalized, carried by elements of barbarism and misery that have
opened up in the city streets, challenging its inhabitants to face social inequality and
the production of poverty, caused by this system in their daily lives. Consequently,
reactions are generated from the most diverse, ideologically permeated, which are
manifested in expectations regarding the intervention of the executive power towards
this population. One of the modes of political manifestation of this reaction gains
materiality in the devices adopted by the City Council, which acts as a sounding board
for the City's cry for discomfort with this situation. With that in mind, we decided on this
analytical incursion proposal, thus seeking to analyze how these manifestations take
place in the city and what interpretations they express about this phenomenon. To do
so, we will analyze the requirements of the City Council addressed to the Executive
Branch that had as their object the issue of people living on the streets in 2018, in the
city of Santos, realizing the way in which this issue is discussed and addressed by the
councilors. We will carry out a survey of material and bibliographic study, seeking to
delimit the trends of analysis of life on the streets through the content analysis
methodology. In order to provide an understanding of the contradictory dynamics that
shape street life in the urban context, we intend to contribute by providing analytical
elements to the various workers involved with the theme, people living on the streets
and other stakeholders, through consistent information and reflections within that
territory, in which constant disputes and struggles for living conditions and the
guarantee of the rights of those living on the streets are undertaken
Keywords: Street Life; Town hall; Executive power; Legislative power;
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Introdução:

Sobre um caminhar e a tessitura da identidade com a temática

Essa dissertação intitulada “Dentro do Nó: Perspectivas sobre a vida nas ruas
em Santos (SP) ” é uma proposta que surge a partir de diferentes processos de
vivência acadêmica, profissional e pessoal que constituíram a identidade dessa
pesquisadora. Assim, acredito ser de fundamental pertinência que sejam
compreendidos e considerados ao mergulhar nessa pesquisa.
Iniciamos por um recorte temporal quando aos dezoito anos (2011), antes
mesmo de conhecer o Serviço Social enquanto profissão, decidi prestar o concurso
público da Prefeitura de Santos para a função de operador social1. A descrição do
trabalho me atraiu pois tratava fundamentalmente da defesa de direitos de diferentes
segmentos populacionais, em 2012 ingressei no curso de graduação em Serviço
Social da Universidade Federal de São Paulo, após conhecer a profissão ao
frequentar o cursinho preparatório comunitário da EDUCAFRO, em 2013 fui
convocada, pelo concurso que havia prestado para começar a trabalhar na, então,
Secretaria de Assistência Social (SEAS) da Prefeitura de Santos.
Após passar por um treinamento2 fui encaminhada para trabalhar no Serviço
Especializado em Abordagem Social3 da cidade, até então minha experiência com a
população em situação de rua havia sido pontual, através de um estágio em nível
técnico do curso de Administração do Centro Paula Souza (ETEC Alberto Santos
Dumont) no CRAS4 Santa Rosa e na Casa de Assistência Integrada (Casa CAI) da
Prefeitura de Guarujá em 2012.
1

Função que exige nível de formação de Ensino médio e atua principalmente nos serviços da política de assistência social dos
municípios.
2
O treinamento foi ofertado pela Coordenação de Atenção Social à População em Situação de Rua para qualificar, ainda que
minimamente, os profissionais que acabavam de tomar posse para trabalhar na Secretaria de Assistência Social. O treinamento
incluiu leitura das normativas vigentes, rodas de conversa, visita técnica aos serviços específicos para esse público e ida à
campo, com atenção especial aos territórios de maior vulnerabilidade social da Cidade. Estes profissionais foram direcionados
aos serviços de atendimento às pessoas que vivem nas ruas.
3
Segundo a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, o serviço de abordagem social é: Serviço ofertado, de forma
continuada e programada, com a finalidade de assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos
territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. Deverão
ser consideradas praças, entroncamentos de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades laborais, locais
de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. O serviço deve buscar a
resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas
públicas na perspectiva da garantia de direitos. (BRASIL, 2009, p.22)
4
Os Centro de Referência da Assistência Social, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, atendem
famílias e indivíduos inserido no contexto do território de referência, ofertando o “Serviço de Proteção e Atendimento Integral à
Família – PAIF”, que consiste no trabalho social com famílias, de caráter continuado, com a finalidade de fortalecer a função
protetiva das famílias, prevenir a ruptura dos seus vínculos, promover seu acesso e usufruto de direitos e contribuir na melhoria
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Por “obra do destino” meu estágio em Administração havia sido direcionado à
política de assistência social da cidade de Guarujá, as minhas atividades envolviam
uma apreensão do Cadastro Único5 do Governo Federal. Lembro-me que um dia, uma
das trabalhadoras do serviço veio até mim perguntando, com toda a delicadeza que
poderia expressar, se eu me importaria ou me incomodaria em fazer o cadastro de um
“morador de rua”, encaminhado pelo CREAS6, naquele momento eu não compreendi
o porquê, ou a necessidade, de se fazer tal pergunta, respondi prontamente que sim.
Lembro que atendi o rapaz com um sentimento misto de curiosidade e respeito, sem
imaginar que, um ano após esse episódio, começaria a trabalhar diretamente com
esse público. Hoje ao recordar esse momento entendo os numerosos porquês que
permearam a pergunta daquela trabalhadora, esses motivos atravessam também as
diversas relações estabelecidas com a população.
Desde então, nesse caminhar da graduação vivida em concomitância com o
exercício profissional, me vi absorvida por diferentes questionamentos para os quais
buscava respostas através da pesquisa, que foi fundamental para os processos de
reflexão e ampliação do olhar sobre as possibilidades de intervenção na realidade. É
através dessa experiência, a partir da riqueza de uma formação contínua, que defendo
a pesquisa enquanto fundamental para a formação e um exercício profissional éticopolítico, que inclui em seus compromissos a saúde do trabalhador.
Durante a graduação tive uma experiência definitiva para a construção deste
trabalho; foi na apresentação de um seminário no qual expus uma das primeiras
situações que me instigava em meu trabalho na Equipe de Abordagem Social e, após
a aula, a professora me provocou a aprofundar a reflexão, pois meu questionamento
oferecia um ponto de partida interessante para o desenvolvimento de uma pesquisa.
Desde então a professora se tornou minha orientadora e seguimos investigando aquilo
que propus, naquela primeira oportunidade, buscando entender os motivos de grande
parte das pessoas que viverem nas ruas na época, em especial as pessoas
consideradas crônicas de rua, que devido a longa vivência nessa condição, se
de sua qualidade de vida. Prevê o desenvolvimento de potencialidades e aquisições das famílias e o fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários, por meio de ações de caráter preventivo, protetivo e proativo, dentre outros (BRASIL, 2009, p.14).
5
O Cadastro Único é um conjunto de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza.Essas
informações são utilizadas pelo Governo Federal, pelos Estados e pelos municípios para implementação de políticas públicas
capazes de promover a melhoria da vida dessas famílias.
6
Centro de Referência Especializado de Assistência Social, de acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais,
Oferta o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos (PAEFI), que garante apoio, orientação e
acompanhamento a famílias com um ou mais de seus membros em situação de ameaça ou violação de direitos. Compreende
atenções e orientações direcionadas para a promoção de direitos, a preservação e o fortalecimento de vínculos familiares,
comunitários e sociais e para o fortalecimento da função protetiva das famílias diante do conjunto de condições que as
vulnerabilizam e/ou as submetem a situações de risco pessoal e social (BRASIL, 2009, p.31).
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recusam a viver nos acolhimentos da cidade, afirmando preferir viver na rua.
Desenvolvemos, assim, a iniciação científica “A Rua e os Serviços da
Assistência Social na perspectiva das pessoas que vivem nas ruas enquanto Lugares
e Não-Lugares no município de Santos-SP”, com subvenção do Conselho Nacional
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) que, posteriormente, se
desdobrou numa segunda iniciação científica, intitulada “Lugares e Não-Lugares para
os trabalhadores do Serviço Especializado em Abordagem Social de pessoas em
situação de rua, no município de Santos”, novamente subvencionada, ambas as
pesquisas tiveram base na realização de entrevistas semiestruturadas.
Durante esse percurso, também efetuei o estágio supervisionado da graduação
em diferentes serviços da “Coordenação de Atenção Social à População em Situação
de Rua” do município de Santos, o estágio possibilitou-me uma outra perspectiva de
vivência a partir da visão do Serviço Social nesses espaços sócio-ocupacionais. As
supervisões acadêmicas de estágio, as orientações nas pesquisas efetuadas durante
a graduação e os laços de confiança com colegas de trabalho foram elementos
fundamentais para a sobrevivência e enfrentamento cotidiano de questões tão duras
impostas ao exercício profissional, e desafiam diuturnamente os trabalhadores, em
especial os que atuam diretamente com as pessoas que vivem nas ruas que mantém
suas atuações apesar dos limites institucionais. Acredito que a relação entre as
experiências de trabalho e estágio junto à graduação permitiu um processo de
amadurecimento em relação as reflexões e de igual ampliação da vontade de
continuar os estudos sobre esse tema, sob novas perspectivas.
Ainda na vivência da graduação, o trabalho de conclusão de curso intitulado
“Resistências ou Direitos? Um estudo com pessoas que vivem nas ruas em SantosSP” buscou entender se há a compreensão desta população enquanto sujeito de
direitos e quais relações estabelecem (ou não) com as políticas de atendimento do
Município, em especial a política de assistência social. Tivemos como questão
motivadora a análise do modo como as pessoas que vivem na rua explicam a rua, os
seus direitos e os serviços da política de assistência social a partir de suas falas.
Assegurando, assim, a visão destes sujeitos na construção do trabalho e avaliação
das políticas destinadas a eles.
Em 2017 ingressei no Programa de Pós-Graduação (mestrado acadêmico) em
Serviço Social e Políticas Sociais – PPGSSPS da UNIFESP, com a proposta inicial de
9

discutir os desafios postos ao assistente social, enquanto profissional, no trabalho com
as pessoas que vivem nas ruas através da linha de pesquisa “2” do Programa:
Trabalho, Movimentos Sociais e Políticas Sociais. Porém, ao longo das disciplinas,
novas discussões e reflexões foram contribuindo para modificar e ampliar o horizonte
desse projeto, que também foi impactado pelas novas experiências profissionais
vividas ao longo do mestrado.
Nesse caminhar, foram cinco anos de trabalho e muito aprendizado na Equipe
de Abordagem Social, que tem como premissa a criação de vínculos de confiança
com as pessoas que vivem nas ruas, vários vínculos foram criados nesses anos, e
tive o privilégio de trabalhar diretamente com profissionais comprometidos e
engajados, que me ensinaram muita nessa equipe, e nos demais serviços da rede.
Pude aprender muito com as pessoas que viviam nas ruas, com quem tive a
oportunidade e felicidade de conhecer e trocar aprendizados, nesse período vivenciei
duas experiências pontuais de gestão, nas quais também percebi diferentes
processos de trabalho, ampliando ainda mais o conhecimento que venho construindo
com as equipes dos serviços e demais profissionais da Secretaria.
No início de 2018, momento no qual grande parte dos serviços da Secretaria
de Cidadania e Relações Institucionais foi agregada à Secretaria de Assistência
Social, houve o reordenamento de algumas pastas do executivo da cidade, que
passou a se tornar o que agora conhecemos como Secretaria de Desenvolvimento
Social (SEDS), pouco após essa transição fui convidada a trabalhar no gabinete da
SEDS.
No segundo semestre de 2018, através do Decreto Municipal 8.165, foi
instituído o Programa Novo Olhar7, especificamente direcionado para o trabalho com
as pessoas que vivem nas ruas de Santos, a partir desse Programa iniciamos
diferentes projetos, como o Projeto Integrado de Pesquisa e Extensão em parceria
com a Unifesp, que terá como um de seus produtos a pesquisa quantitativa (censo) e
qualitativa das pessoas que vivem nas ruas em Santos em 2019.
Essa nova conjuntura foi atravessada pela sensação de estar em meio a um
7

O Programa Novo Olhar, da Prefeitura de Santos, tem como uma de suas principais bases o fortalecimento e a busca por novas
estratégias de articulação entre as diferentes pastas da administração municipal e a sociedade civil e outras instituições, criando
mecanismos de facilitação dessa interlocução, entendendo a importância do estabelecimento de um diálogo ampliado e reflexão
coletiva sobre o fenômeno das pessoas que vivem nas ruas – na perspectiva da comunicação de interesse público, em
contraposição aos preconceitos e estereótipos historicamente construídos entorno de quem faz das ruas seu local de moradia e
sustento, estimulando a participação da sociedade na constituição de iniciativas direcionadas a esse segmento populacional. O
Programa também assume compromisso com a adesão do Município à Política Nacional para a População em Situação de Rua
(Decreto Federal 7.053/2009) e com o recenseamento periódico dessa população na Cidade.
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furacão, pois nesse período passei por um acontecimento totalmente inesperado e
repentino em minha vida pessoal, que me desafiou brutalmente a conseguir lidar com
tantas mudanças bruscas em minha vida; a perda do meu pai foi mais que a perda de
um dos meus mais importantes refúgios e acalentos, foi perda de parte de mim, difícil
de recuperar, eterno nó na garganta. A vida adquiriu outra profundidade, e fui intimada
a um novo processo de amadurecimento, entre as perdas e conquistas que podemos
vivenciar simultaneamente, e com um potencial de nos desafiar enquanto seres
humanos em nossas crenças, ideais e capacidade de enfrentar os desafios e
continuar a caminhada.
Posteriormente fui designada gestora do referido Programa, essas novas
vivências, aliadas ao percurso no mestrado acadêmico, me impulsionaram –
novamente, num redemoinho de questionamentos a partir da nova configuração da
realidade que tive que lidar. Em especial, considerando a atual conjuntura de avanço
do conservadorismo no país e seus impactos no trabalho com um fenômeno que,
apesar de por vezes ser tratado com invisível, possui tanta importância.
A invisibilidade parece estar mais direcionada à dificuldade de acesso às
políticas sociais e da pouca compreensão de que das pessoas que vivem nas ruas
são sujeitos de direitos, avalio também a expectativa social manifesta na exigência de
respostas imediatas no lugar da importância dos processos e das mediações, assim
como a necessária transversalidade entre as políticas sociais para efetivação desses
direitos (SIMÕES, 2013), tal movimento pressupõe um diálogo que, muitas vezes, se
produz de forma fragmentada.
Em meio a esses processos e reflexões com frequência me recordava de um
estudo anterior, no qual pudemos analisar formas de explicação da vida nas ruas que
manifestam a compreensão social sobre esse fenômeno através das conceituações
historicamente construídas, entendi que este olhar se faz pertinente para meu
trabalho, dada a possibilidade de analisar as formas de intervenção que são
elaboradas como resposta a esse fenômeno social.
Um dos objetivos do Programa Novo Olhar é a articulação de diferentes
agentes para reflexão acerca desse fenômeno. Através da atuação no programa me
vi dialogando junto de pessoas com os mais diversos entendimentos e pressuposições
em relação a este tema, o fato de trabalharmos com base na comunicação de
interesse público permitiu um amplo diálogo, alcançando e agregando diferentes
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segmentos da sociedade para essa discussão.
Assim, voltando ao estudo anteriormente citado, analisei que, grande parte das
colocações feitas sobre as pessoas que vivem nas ruas, remetem a alegorias8
medievais do fenômeno, e que essas formas de compreender a questão se
relacionam diretamente com as expectativas em relação à intervenção do poder
público para com essa população.

O caminhar nos tópicos estruturais da pesquisa

O Brasil tem sua história marcada, transpassada e construída sob o esteio da
desigualdade social, de acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
Contínua (PNAD Contínua), realizada em 2018, essa desigualdade vem se alargando,
os dados indicam que 10% da população concentra 43,1% dos rendimentos do país.
Estudo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)
revela que a concentração de renda aumentou em 2018, reforçando a
extrema desigualdade social no país. O rendimento médio mensal de trabalho
da população 1% mais rica foi quase 34 vezes maior que da metade mais
pobre em 2018. Isso significa que a parcela de maior renda teve ganho médio
mensal de R$ 27.744, enquanto os 50% menos favorecidos ganharam R$
820. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua
(PNAD Contínua). (ANFIP.ORG, 2019)9

O Coeficiente Gini é usado para medir a desigualdade social e a concentração
de riqueza de determinado grupo, quanto mais perto de um (1), maior a concentração
de renda, o coeficiente também demonstra os impactados da atual conjuntura política
no país; em 2018 chegamos a um índice de 0,545: O maior registrado no Brasil desde
2012.
Diante desse cenário, no qual vive-se o avanço de uma persistente onda
neoliberal, olhar para o fenômeno social da vida na rua nos permite analisar a própria
sociedade que vivemos, no âmago da histórica desigualdade social, tão notória e
expressiva no contexto da temática aqui estudada por nós. Porém, nos questionamos
aqui: Como a sociedade enxerga e entende esse fenômeno? O que ele expressa e,
8

O termo alegoria possui diferentes significados, dentre eles: 1 Forma ou técnica de representação figurada do mundo abstrato
ou imaginário, utilizada no âmbito artístico e intelectual, por meio de imagens, figuras, pessoas, ideias ou qualidades abstratas,
de modo que tais elementos funcionem como disfarce das ideias apresentadas. 2 (LIT) Obra de ficção que apresenta ideias com
sentido
figurado
para
simbolizar
outras.
(Dicionário
Michaelis
<
https://michaelis.uol.com.br/modernoportugues/busca/portugues-brasileiro/alegoria/>). Ainda, alguns de seus sinônimos são: imagem, símbolo, representação. (<
https://www.sinonimos.com.br/alegorias/>) Assim, considerando essas referências, nessa pesquisa, usaremos o termo alegoria
com o sentido de modo de expressão ou interpretação, representação de pensamentos, ideias e qualidades sob “forma figurada,
como sendo um conjunto simbólico criado para transmitir um segundo sentido além do sentido literal das palavras”.
(https://www.normaculta.com.br/alegoria/). Empregaremos, assim, a expressão alegoria com o intuito de designar imagens
socialmente construídas ao longo da história na busca por explicações para a existência desse fenômeno social.
9
https://www.anfip.org.br/geral/aumenta-desigualdade-social-no-pais-revela-pesquisa-do-ibge/ acessado em 20/02/2020.
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consequentemente, qual reação provoca nas pessoas? Quais são as expectativas
criadas entorno dele, especialmente em relação a intervenção oriunda do poder
executivo?
Já sentia essas expectativas nos anos de trabalho na Equipe de Abordagem
que, na forma com que se configura no município de Santos, tem duas importantes
linhas de trabalho: uma que podemos denominar ativa, que tem por base o
monitoramento das áreas de maior concentração de pessoas vivendo nas ruas na
cidade; a busca e abordagem espontânea da Equipe a partir da observação e a
identificação de pessoas nessa condição no território. E uma outra a qual podemos
identificar como reativa, que se constitui em atender às demandas geradas por
“denúncias” (chamados feitos através do telefone 0800 177766) e também do
monitoramento em locais específicos; direcionados especialmente a partir de boletins
de ocorrência da Ouvidoria Municipal e requerimentos advindos da Câmara Municipal
de vereadores.
O Ouvidoria, Transparência e Controle (OTC) é um setor da Prefeitura
Municipal de Santos responsável por receber e encaminhar registros sobre os
assuntos referentes à Administração Municipal; como solicitações, reclamações,
sugestões, elogios, criticas, dentre outros; ela pode ser acessada pelos munícipes
através do telefone 162 (de segunda à sexta-feira, das 8h às 18h), pela internet
(www.santos.sp.gov.br/ouvidoria), WhatsApp (013 – 99750-3857) e pessoalmente em
seu gabinete no Paço Municipal.
As questões levadas pela sociedade à Ouvidoria são transformadas em
“boletins de ocorrência”, que são encaminhados para resposta das pastas implicadas,
com posterior devolutiva ao munícipe. Abaixo, como exemplo do volume da demanda
reativa, encontram-se o mapa de calor e o mapa de referenciamento dos boletins de
ocorrência da Ouvidoria Municipal, a partir da localização geográfica da denúncia no
território da cidade. Os mapas foram feitos no ano de 2018 sobre o tema “população
de rua e carrinheiros”10:

“população de rua e carrinheiros” é a denominação usada para divisão dos boletins de ocorrência da OTC por assunto, em
relação ao tema que aqui abordamos.
10
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Imagem 1 - Mapa de Calor – Boletins da OTC 2018 – assunto:
população de rua e carrinheiros.

Fonte: SigSantos
Imagem 2 - Mapa de Referenciamento – Boletins da OTC 2018 – assunto:
população de rua e carrinheiros.

Fonte: SigSantos

No primeiro mapa os tons de amarelo representam os locais da Cidade com
maior número de boletins de ocorrência da OTC em 2018, os tons de azul e roxo
representam menor concentração de boletins. Na segunda figura o mesmo cenário é
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representado, porém através de símbolos, nos quais cada um representa uma
ocorrência transformada em boletim.
A partir da leitura desses mapas é possível identificar que a maior parte das
denúncias dos munícipes através da OTC se concentrou na região da orla da praia de
Santos (que tem características de maior concentração de poder aquisitivo, muitos
comércios e vocação turística) e no bairro do José Menino, na divisa com o município
de São Vicente. Os morros e a região da Zona Noroeste (majoritariamente
residenciais, as regiões concentram áreas de maior ‘vulnerabilidade social’, como as
palafitas e as favelas) pouco aparecem com registros no mapa; a região central
(Centro, Vila Nova, Paquetá) conta com um número bem menor de denúncias em
comparação à região da Orla Marítima; em contraposição, o censo realizado na cidade
(em 2013) com as pessoas que vivem nas ruas apontou que é na região central (em
especial no bairro da Vila Nova, que abarca um considerável número de cortiços,
serviços municipais de assistência social e entidades filantrópicas) que se concentra
o maior número de pessoas vivendo nas ruas.
Já dentre as prerrogativas de atuação da Câmara Municipal em relação ao
poder executivo, estão os requerimentos e indicações, com base na Lei Orgânica do
Município de Santos que define na seção referente às atribuições do Prefeito:
Artigo 58 - Compete, privativamente, ao Prefeito:
XVIII - prestar, à Câmara, obrigatoriamente, dentro de quinze dias,
informações sobre qualquer matéria solicitada, inclusive fornecer certidões de
inteiro teor de assunto de interesse do Município, salvo prorrogação, a seu
pedido e por igual período, em face da complexidade do assunto ou da
dificuldade da obtenção, nas respectivas fontes, dos dados pleiteados;
(Santos, 1990)

Assim, os vereadores da Cidade podem apresentar requerimentos e indicações
à Administração Municipal, essas demandas são recebidas e é efetuada uma triagem
pela

Prefeitura,

que

transforma

os

requerimentos

em

processos digitais,

posteriormente, os processos são encaminhados às pastas pertinentes de acordo com
o teor dos documentos.
Tinha a percepção, na época da Equipe de Abordagem, de que os
requerimentos e boletins indicavam em geral situações específicas, demandando
providências. A partir da chegada de um novo requerimento ou boletim, nós
passávamos dias seguidos nos direcionando diariamente aos locais, abordando as
pessoas que ali se encontravam, ofertando orientações e acesso à rede municipal de
serviços, sempre dialogando com residentes e comerciantes do local, era comum
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certos lugares se repetirem e as possibilidades de trabalho da Equipe não dialogarem
com a realidade apresentada.
No trabalho de gestão passei a receber parte dessa demanda, logo após
chegar à Secretaria, e tive contato com a parte que abarca questões mais amplas,
para além do universo de trabalho da Equipe de Abordagem. A partir dessa vivência
pude compreender melhor esses documentos, assim como o teor de cada um, neste
momento retornei à reflexão sobre as alegorias socialmente construídas acerca da
vida nas ruas. Então passamos a apurar a triagem das demandas que, de fato,
necessitavam do atendimento da Equipe de Abordagem Social, afim de evitar
situações de retrabalho e direcionar os questionamentos às políticas sociais
pertinentes, como por exemplo a de saúde.
Assim, um quebra-cabeça foi tomando forma em minha mente, e se encorpava
a cada passo que dávamos nas atividades de diálogo com a sociedade em geral sobre
a temática (afim de aprofundar as reflexões), e a cada demanda reativa que chegava.
A interpretação socialmente construída sobre as pessoas que vivem nas ruas se
expressava nos boletins de ocorrência da OTC e nos requerimentos e indicações do
legislativo municipal, ansiando por intervenções correspondentes por parte do poder
executivo.
Em suma, o que pude observar, é que nem sempre o solicitado dialoga com o
que preconizam as normativas e legislações que orientam o trabalho com esse
segmento

populacional,

estando

por

vezes

em

brutal

oposição

a

eles.

Concomitantemente são requeridas providências na perspectiva da garantia de
atendimento a essa população e propostas-soluções, ou ainda, a constituição de
novos serviços e ampliação dos existentes. Há também solicitações em caráter
diametralmente oposto, como ao questionar “quando será realizada força-tarefa a fim
de proibir a presença de moradores em situação de rua” em determinado local, ou
“quais os motivos que levam o poder público a não retirar esses moradores de rua” de
um outro logradouro específico ou, ainda, quando se questiona “quais medidas estão
sendo tomadas para impedir a entrada de moradores de rua em nossa cidade? ”.
Empregamos tempo considerável justificando e explicando aquilo que as
premissas legais e as políticas sociais já explicam que não é possível executar, se faz
sempre necessário segurar o leme, direcionando o trabalho rumo ao norte da garantia
de direitos dessa população, em meio a marés com diferentes vertentes e
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intencionalidades. Podemos entender, assim, o legislativo municipal enquanto um
campo de perene disputa e espaço de debate sobre as questões urbanas de interesse
do Município.
Em caráter ilustrativo: somente no ano de 2018 a Coordenação de Atenção
Social à População em Situação de Rua da Secretaria de Desenvolvimento Social
recebeu setenta e sete (77) requerimentos da Câmara Municipal sobre a temática das
pessoas que vivem nas ruas. Esses documentos geraram uma cobrança por
respostas do executivo aos vereadores, já os boletins de ocorrência da OTC somaram
um total de duzentos e dezenove (219) ocorrências que demandaram a elaboração
de respostas aos munícipes, em ambos os casos há prazos que precisam ser
cumpridos. Com esses números, temos uma média de quase 25 respostas/mês em
relação ao tema das pessoas que vivem nas ruas, cerca de 1,23 demandas por dia,
se considerarmos os dias úteis do ano, importante destacar que não estão inclusos
aqui outros documentos que também demandam respostas por parte do Executivo,
como os oriundos de Fóruns, Ministério Público, etc.
Assim, fui percebendo que existem pontos de tensão recorrentes, tanto nos
boletins da ouvidoria, quanto nos requerimentos da Câmara, expondo pontos de vista
e dando ênfase a situações do uso de determinados territórios da cidade, revelando
que os modos de pulsação do tema estão expressos por meio desses mecanismos.
Nessa pesquisa, utilizaremos os documentos levantados, através da busca por
palavras-chave, no referido site da Câmara Municipal; os boletins da ouvidoria não
serão usados, considerando o elevado número de material para análise e a
necessidade de autorização por parte do órgão competente, visto que os dados são
sigilosos. Nosso levantamento de material elaborado pela Câmara Municipal em 2018
sobre o tema de estudo nos trouxe quarenta e cinco11 (45) requerimentos, dez (10)
indicações e um (1) projeto de lei, resultando numa média mensal de 4,6 solicitações
do legislativo municipal ao executivo em relação ao assunto (todas em anexo).
Para obter o material de análise dessa pesquisa fizemos levantamento no site12
oficial da Câmara Municipal de Santos, através das seguintes palavras-chave:
11

Os números são divergentes aos da página 10, pois a pesquisa por palavras-chave limita a busca. Há requerimentos que usam
outros temos que não os empregados na pesquisa, como por exemplo, solicitar ao executivo a construção de abrigos municipais,
sem citar o termo “população de rua”. Esses documentos são encaminhados para resposta da Coordenação específica pelo
caráter implícito do tema. Ou ainda, quando outras políticas encaminham para essa Coordenação, utilizando os termos em suas
cotas.
12
O legislativo Municipal, trabalhando na perspectiva da transparência de suas ações, possui um site12, através do qual é
possível acompanhar e fiscalizar as ações em execução. Através desse portal é viabilizado o acesso aos requerimentos e
indicações produzidas pelos vereadores da Cidade, para consulta pública. Colocamos em anexo um passo-a-passo de como
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morador(es) de rua; população de rua; morador(es) em situação de rua; situação de
rua; usuário(s) de droga(s); mendigo(s). As palavras-chave foram escolhidas a partir
da experiência empírica de contato com esses dispositivos em meu exercício
profissional.
Considerando o trajeto percorrido até então, que explica o lugar que tenho
como ponto de partida nas análises e reflexões pretendidas, os diferentes elementos
aqui trazidos me conduziram ao entendimento de que é significativo e relevante refletir
sobre como a vida nas ruas vem sendo socialmente interpretada. Considerando que,
historicamente, o entendimento sobre esse fenômeno explica as formas e os
mecanismos

de

intervenção

nessa

realidade,

criados

como

resposta

de

enfrentamento. Nesse sentido, consideramos a afirmativa de Raichelis;
Torna-se necessário, portanto, maior compreensão da dinâmica da questão
social no movimento da realidade, envolvendo a pesquisa de situações
concretas que articulem sujeitos e estrutura, abrangendo as expressões
peculiares que ela assume em cada sociedade particular, na conformação
das subjetividades e das sociabilidades da vida cotidiana e das
representações dos indivíduos e sujeitos sociais. (Raichelis, 2006, p. 18)

Percebemos que a forma de explicar a questão das pessoas que vivem nas
ruas, e de intervir no fenômeno, são elementos que podem reproduzir relações sociais
alinhadas aos ideais neoliberais. Portanto buscaremos, através do material de estudo
dessa pesquisa, analisar como a realidade das pessoas que vivem nas ruas – uma
das expressões mais radicais da questão social - gera modos de explicação e reação
na cidade de Santos, na forma de interpelação da Câmara de Vereadores à gestão
municipal.
Os indivíduos são culpabilizados pela situação que vivenciam e igualmente
responsabilizados quanto à saída das ruas, entendendo ambos os processos como
movimentos individuais. Desta forma o Estado é desresponsabilizado da necessidade
de resposta à essa expressão da questão social, ora a naturalizando, ora atribuindo a
responsabilidade do Estado à uma intervenção imediatista na vida desses sujeitos,
tirando deles o direito de escolha, processo que se dá através da reprodução de
relações sociais alinhadas à caridade, boa vontade ou ainda, políticas higienistas e
criminalizadoras.
Destacamos a pertinência dessa pesquisa, e seu potencial de contribuição em
relação a compreensão dos mecanismos que engendram as políticas voltadas

efetuar a pesquisa no site.
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àqueles que fazem das ruas local de moradia e sustento, esse fenômeno, tão
complexo, na atual conjuntura é radicalizado, gerando um cenário desafiador aos
profissionais que atuam alinhados a perspectiva de garantia de direitos desse público.
Considerando que o mestrado acadêmico em Serviço Social e Políticas Sociais,
além de tratar do serviço social, profissão inserida de forma abrangente em serviços
públicos de atendimento à população em situação de rua, busca promover pesquisa
no âmbito das políticas sociais, o que aqui ganha destaque, busco sempre ressaltar o
quanto a população em situação de rua ainda é associada a política de assistência
social e o quanto se costuma lembrar de abrigos institucionais quando se fala nesse
público. Foram numerosas as vezes que escutei, nesses anos de trabalho, que as
pessoas atendidas eram “um caso social” – interpretação reducionista que reforça o
estigma historicamente carregado por esse público – podemos sim entender esta
demanda enquanto uma demanda social, a partir do momento em que
compreendemos todas as políticas enquanto políticas sociais, enquanto direito.
Desse modo buscaremos analisar quais as interpretações feitas sobre o
fenômeno das pessoas que vivem nas ruas, no contexto da cidade de Santos-SP, com
base em nosso material de estudo. Para tanto, analisaremos os requerimentos da
Câmara Municipal dirigidos ao Poder Executivo que tiveram a referida população,
abordando o modo com que essa questão é discutida e trazida pelos vereadores.
Além disso, realizaremos o estudo bibliográfico procurando delimitar as
tendências de tipificação da vida nas ruas através da metodologia de análise de
conteúdo, procurando prover entendimento acerca das dinâmicas contraditórias que
conformam a vida nas ruas no contexto urbano. Dessa forma, pretendemos contribuir
fornecendo elementos analíticos aos diversos trabalhadores implicados com o tema,
às pessoas que vivem nas ruas e demais interessados.
A análise dos dados será feita apoiada na bibliografia de referência desse
estudo, através da metodologia de análise de conteúdo, buscaremos assim construir
categorias de análise sobre a tipificação da vida nas ruas, a partir do material
levantado. Teremos como base autores como Leal, V.N. (1997), Raichelis (2000,
2000, 2006 e 2011), Sposati (1988), Telles (2001), Wacquant (2001) Mollat (1989),
Geremek (1995), Silva (2009, 2010), Giorgetti (2014), Varanda (2009), Rosa (2005) e
Pereira (2008), Mandel (1982), Vieira (2004) e Behring (1998), dentre outros.
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Consultaremos documentos como a Política Nacional para a Inclusão Social da
População em Situação de Rua (2008), o decreto 7.053 (2009), Política Nacional de
Assistência Social (2004), Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009),
o Plano Operativo Para Implementação de Ações em Saúde da População em
Situação de Rua (2012), o Manual Sobre o Cuidado à Saúde Junto à População em
Situação de Rua (2012), dentre outros.
A dissertação será estruturada em três capítulos, sendo que no primeiro
abordaremos a construção histórica das alegorias da vida nas ruas, analisando desde
a era medieval ao século XXI. No segundo capítulo, discorreremos também sobre o
contexto da cidade de Santos e as características locais do fenômeno, com base em
dados estatísticos dos recenseamentos realizados na Cidade. Trataremos das
demandas geradas para a gestão da Cidade sobre o assunto, dialogando com os
materiais levantados pela pesquisa (requerimentos e indicações do legislativo
municipal formulados em 2018). No terceiro capítulo, buscaremos constituir categorias
que embasem nossa crítica através da metodologia de análise de conteúdo.
Partiremos das reflexões efetuadas no percurso desse estudo, procurando entender
quais os rebatimentos e desafios na gestão da cidade através da compreensão da
tipificação da vida nas ruas e de suas alegorias, manifestas nos materiais de estudo
dessa pesquisa, posteriormente, serão tecidas as considerações finais.
A produção de conhecimento é a finalidade do mestrado acadêmico, diante
dessa necessidade busco, enquanto assistente social, servidora pública e mestranda,
alcançar esse objetivo através da pesquisa. Visando contribuir para os processos de
trabalho e estudo dos que se interessam pela temática, fortalecendo a busca pela
garantia de direitos das pessoas que vivem nas ruas, nos propomos a realização
desse estudo entendendo, a partir da discussão aqui efetuada, que é possível
perceber a pertinência de se estudar e analisar a construção histórica de alegorias da
vida nas ruas a partir dos dispositivos aqui trazidos.
A partir dessas considerações nos propomos a continuar esse caminhar, tendo
como norte os questionamentos apresentados buscando tecer contribuições
relevantes para que possamos, cada vez mais, transformar essa imagem e olhar para
as pessoas que vivem nas ruas como sujeitos de direitos, com necessidades que
precisam ser enfrentadas como demandas públicas no universo dos direitos sociais.
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Capítulo I

Personificação da vida nas ruas:
Da era medieval ao século XXI

“Todos estamos inseridos de algum modo,
nem sempre decente e digno, no circuito
reprodutivo das atividades econômicas,
sendo a grande maioria da humanidade
inserida através da insuficiência e das
privações, que se desdobram para fora do
econômico.”
(SAWAIA, 2001, p. 8)

Mendigos, vagabundos, miseráveis, indigentes, aventureiros, rebeldes, pobres
de passagem, pobres válidos e inválidos, marginais da vida social, pobres vivendo na
rua, povo da rua, morador de rua, comunidade de rua, excluídos, sofredores de rua,
maloqueiros, sem-teto urbano, lumpemproletariado, homeless, clochards, sans
domicile fixe (SDF), sans-abri, les gens de la rue, les gens dans la rue, população em
situação de rua, pessoas em situação de rua. Essas são algumas das expressões
utilizadas ao longo da história para nomear as pessoas que vivem nas ruas.
Através da análise dessas construções históricas, permeadas de significado, é
possível compreender como a sociedade vem personificando a rua em diferentes
estereótipos. O que é fundamental se considerarmos que o entendimento acerca
desse fenômeno explica as formas de intervenção a ele direcionadas. Nesse sentido,
no primeiro capítulo buscamos refletir sobre os modos de se conceituar a vida na rua
desde a Idade Média até os dias atuais.

1.1 Vida nas ruas: significados sócio-históricos do fenômeno

Ao nos propormos mergulhar no percurso histórico da conceituação deste
fenômeno, através de um estudo bibliográfico, nos deparamos com pesquisadores
importantes para nos ajudar a compreender como a sociedade o vem explicando e
intervindo, considerando a sua complexidade. Buscamos referências principalmente
nas áreas da História, das Ciências Sociais, do Direito e do Serviço Social, portanto,
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dialogaremos nesta etapa especialmente com Bronislaw Geremek (1995), Michel
Mollat (1989), Camilla Giorgetti (2014), Pousa Júnior (2011), Maria Lúcia Lopes da
Silva (2009, 2010).
Nos textos de Mollat (1989) e Geremek (1995) fica evidenciado que a
mendicância foi um dos primeiros estigmas da sociedade em relação às pessoas que
vivem nas ruas, assim nos deparamos com a palavra mendigo, expressão que vem
do latim, mendicus, em que o étimo (o radial) mend vem da palavra mendum, que
significa defeito físico. “Isto porque os primeiros mendigos não podiam trabalhar por
serem deficientes físicos de nascença ou mutilados de guerra ou de acidentes de
trabalho e precisavam recorrer à misericórdia alheia para obter os bens essenciais à
sobrevivência.”13 Ou seja, essa denominação era denotada às pessoas que eram
socialmente

consideradas

incapazes

de

garantir

a

própria

sobrevivência,

dependentes de outros, da sociedade, tal entendimento perdura durante a Idade
Média, sendo essa denominação fortemente associada à pobreza e à incapacidade
para o trabalho.
O historiador polonês Bronislaw Geremek estudou na Universidade de Varsóvia
e na École des Hautes Études em Paris, concentrou sua linha de estudo e pesquisa
no pauperismo na Europa, principalmente durante o período medieval, teremos como
base seu livro “Os Filhos de Caim - Vagabundos e miseráveis na literatura europeia
1400-1700”, onde através de textos, documentos e um vasto acervo literário produzido
entre o século XV e o século XVII na Europa, estuda como a pobreza foi representada
no imaginário europeu e na formação das sociedades modernas.
Geremek (1995) busca compreender como os termos vagabundo, vigarista e
mendigo foram construídos na literatura europeia medieval, estudando desde a poesia
até obras documentais que tratavam a questão neste período, o autor demonstra que
esses termos eram utilizados para caracterizar as pessoas que vivem nas ruas e
também, de forma genérica, os pobres.
Podemos considerar que a análise da literatura se constitui enquanto um
importante recurso na compreensão de diferentes conjunturas. Geremek
indaga que: Grosso modo, o aparecimento dessa literatura pode ser situado
tanto no tempo quanto no espaço, e por isso é possível tentar trata-la como
um fato de diacronia histórica, isto é, tentar inscrevê-la no tempo e na
conjuntura social. Isso significa indagar: será que o surgimento e a evolução
da literatura dos mendigos é um testemunho do surgimento e da evolução do
pauperismo como fenômeno social? (GEREMEK, 1995, p. 16)

Entendemos assim, com Geremek, que conceitos são “construções teóricas
13

http://www.dicionarioetimologico.com.br/mendigo/ acessado em 07/06/2015 às 18h37
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que ajudam a ordenar os fatos, elaborar imagens sintéticas, penetrar nas divisões e
ligações estruturais da sociedade analisada” (GEREMEK, 1995 p.16). Salienta-se
que, além de construções teóricas, são também fundamentalmente construções
históricas. A literatura é uma excelente possibilidade para a análise de conceitos,
permitindo “confrontar essas construções históricas com o quadro que funcionava na
consciência social da época examinada” (GEREMEK, 1995 p.16).
Geremek demonstra que ao longo do tempo os valores agregados à figura do
mendigo variaram, porém, em geral, seguiam as seguintes linhas:
Ora se trata de um mendigo humilde que encontra na renúncia a satisfação
moral, ora de um filósofo que vê na pobreza uma condição para o cultivo da
reflexão independente. Por vezes o pobre é um miserável, vítima das
relações sociais, a quem a necessidade empurrou para as práticas infames.
(GEREMEK,1995, p 7-8)

O autor também ressalta que, além dessas três linhas de pensamento, e como
uma sequência da última, é atribuída aos chamados mendigos a ideia de que suas
vidas são traçadas pela criminalidade, como se ela fosse algo inerente a eles e a sua
condição, é constante a associação da ideia de miséria ao crime, ele exemplifica
através da semelhança linguística que há entre as palavras nedzarz (miserável) e
nedznik (marginal, ignóbil) em polonês. “A antiga tradução polonesa de Os Miseráveis
de Victor Hugo era justamente Nedznicy, ou seja, delinquente – aquele que infringe a
lei e é perseguido pelo aparelho de repressão -, vagabundo, ladrão, bandido”
(GEREMEK, 1995 p.8). Esse pensamento evidencia a ideia de apartação, como se a
sociedade fosse feita de “homens de bem” (GEREMEK, 1995), e os excluídos, os
miseráveis, fossem fonte dos problemas e dos males dessa sociedade.
Este percurso histórico ressalta algo que ocorre em nossa sociedade nos dias
atuais: a perene necessidade de problematizar esse fenômeno e criar respostas para
a sua existência, o que implica diretamente nas intervenções às pessoas que vivem
nas ruas:
Em geral, a sociedade civil encara esse fenômeno a partir de uma perspectiva
estigmatizadora que acaba por se concretizar em duas vias: a da
culpabilização e a do assistencialismo. Salientando a grande tendência à
“higienização social”. (LAFFRONT, 2015, p. 17)

Esse movimento dialético entre culpabilização e assistencialismo é recorrente.
É necessário recordar a importância da Igreja nos processos históricos, pois o
assistencialismo vem diretamente ligado às práticas de caridade religiosas ao longo
do tempo, naquele período a pobreza era louvável:
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Todavia a pobreza era um valor proclamado e afirmado pelo cristianismo – e
de resto também louvado, às vezes sob formas mais complexas, em outros
sistemas religiosos -, o que repercutiu sobre a atitude geral diante do
fenômeno social dos pobres. Entretanto não se deve obrigatoriamente
interpretar as louvações à pobreza como sinal de uma valorização positiva do
mundo da miséria. A miséria voluntária era um estado digno de elogio,
enquanto a miséria “por necessidade” era normalmente condenada.
(GEREMEK, 1995, p. 9)
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modelos

principais

de

personificação, específicos da psicologia do vagabundo, do mendigo e do delinquente:
O primeiro era o mendigo ou vagabundo perigoso. Os mecanismos de
transmissão genética (o vagabundo era filho de um vagabundo, o mendigo,
filho de um mendigo, o delinquente, de um delinquente), a sorte instável ou
as más inclinações levavam ao desarraigamento social, à recusa de exercer
uma função na sociedade, isto é, a recusa do trabalho, já que a maioria
dessas pessoas era de condição plebeia. A aversão ao trabalho, à
dependência ou à subalternidade eram as motivações mais frequentes nesse
quadro.
O segundo modelo era uma personagem ridícula, fato condicionado não só
pelo tipo de literatura que se ocupava dessa temática e pelas exigências dos
seus leitores e ouvintes como também pela “sociologia do riso” da sociedade
tradicional. O riso abalava as divisões sociais, hierárquicas e petrificadas; o
aspecto ridículo de um outsider era mais um elemento que o excluía do
mundo dos homens normais, assim como uma forma de racionalizar essa
exclusão.
O terceiro modelo de representação era, enfim, o tipo de homem dirigido
pelos outros (other-directed), privado de personalidade própria, um homem
que sucumbia às más influências ou que se deixava levar pelas suas próprias
inclinações malignas, que não sabia se opor à pecaminosidade da natureza
humana ou às circunstâncias, adaptando-se a realidade em seus aspectos
negativos e em suas exigências moralmente reprováveis. O modo de vida dos
vagabundos excluía a estabilidade como fundamento de uma vida digna; a
depravação era o resultado da instabilidade, e a debilidade de caráter dos
protagonistas dessa literatura levava-os as desilusões continuas, pois os
objetivos alcançados eram sempre diversos dos pretendidos. (GEREMEK,
1995, p 305-306)

Outro aspecto interessante a ser considerado é o impacto da imagem que
provocava reações, pois o “elemento que definia negativamente os miseráveis era o
seu aspecto externo” (GEREMEK, 1995 p.10), a aparência e o cenário eram
elementos intrinsecamente ligados à ideia de mendicância e pobreza:
No caso dos mendigos o próprio corpo desempenha o papel de meio de vida;
a exposição dos membros magros, do corpo coberto de úlceras e feridas,
devia despertar compaixão. E realmente despertava, embora a compaixão
fosse acompanhada de um certo tipo de curiosidade pela dor e o sofrimento,
e ao mesmo tempo de nojo. (GEREMEK, 1995, p. 10)

É interessante também a histórica relação entre mobilidade, territorialização e
responsabilidade da sociedade; a mobilidade incomodava e desobrigava de
responsabilização social pela situação, “A mobilidade geográfica dos miseráveis –
consequência da sua situação e da sua forma de vida – era vista como prova de
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subversão das normas da convivência social” (GEREMEK, 1995 p. 10), se o mendigo
fosse daquela vila era tratado de uma forma diferente a dos que eram forasteiros, “no
momento em que esses dois fenômenos se encontram, quando o pobre era um
estrangeiro e um desconhecido, as atitudes de intolerância e hostilidade se
intensificaram” (GEREMEK, 1995, p. 10).
Geremek (1995) relata que as cidades dispunham de estoques de alimentos,
sendo lugares com mais recursos em relação ao meio rural, principalmente em termos
de caridade, o que era algo atrativo aos pobres. “Massas esfomeadas de miseráveis
dirigiam-se para lá, enchendo as praças e ruas, e quando encontravam as portas
fechadas ficavam esperando ajuda ao pé das muralhas, contando com a comida, o
leito num abrigo ou a esmola de um passante. ” (GEREMEK, 1995, p. 20)
Em contrapartida, “as cidades faziam todo o possível para se livrar desses
hóspedes” (GEREMEK, 1995 p. 20), parte das pessoas vinha às cidades em caráter
transitório e retornava ao campo quando chegava a nova colheita, porém havia
pessoas que mesmo com as novas colheitas continuavam na cidade:
Parte de tais migrantes esfomeados não tinha motivo para voltar à aldeia. As
catástrofes violentas e dramáticas da conjuntura social evidenciaram uma
situação estrutural: o pauperismo surgiu como um fenômeno endêmico na
aldeia moderna. (GEREMEK, 1995, p.20)

A existência de pessoas vivendo nas ruas está relacionada ao surgimento das
cidades, segundo Geremek (1995) somente só os locais que aglomeram um número
considerável de pessoas são capazes de garantir os subsídios mínimos para
sobrevivência, através da caridade e da ajuda, evitando a necessidade de constantes
peregrinações, sendo inclusive frequente o aparecimento na literatura do conceito de
mendigo enquanto um grupo profissional integrante da cidade. Eles exerciam uma
“função considerada útil e necessária; tornavam-se um problema apenas quando
crescia excessivamente o número dos que, como eles, precisavam de ajuda, ou
quando faltava mão-de-obra no mercado de trabalho”. (GEREMEK, 1995, p.20)
Geremek (1995) traz como exemplo a crise no sistema feudal, que ocorrera em
1527 em vários países da Europa, nesse período a fome havia devastado o campo e
esse fator, associado ao sonho de uma vida melhor na cidade, fazia com que grandes
grupos de camponeses fossem das cidades na península dos Apeninos, no norte da
França, à Holanda. Com esse movimento as cidades precisaram se reordenar em
relação à assistência social na forma que era praticada na época. Os centros urbanos,
que se formavam lentamente, eram incapazes de absorver a demanda de imigrantes
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que chegava do meio rural, inúmeras questões impediam a absorção dessa
população, entre eles a dificuldade de adaptação à forma e ritmo de vida da cidade,
considerando também as exigências profissionais:
As massas de miseráveis, para as quais não havia lugar nem no campo nem
na cidade, tornam-se um elemento constante da paisagem social da Europa.
Elas ganhavam a vida com trabalhos ocasionais e esmolas; e seus
componentes às vezes se sustentavam tonando-se parasitas, aventureiros,
vigaristas, ou até mesmo criminosos. (GEREMEK, 1995, p.21)

Assim, os grupos de mendigos representavam um conceito forte para a
sociedade, eram uma anti-sociedade, “se tratava de uma ordem baseada na negação
de toda ordem, de um Estado “anti-Estado”, de uma sociedade antissocial”.
(GEREMEK, 1995, p. 304). Dessa forma, eram interpretados como se estivessem fora
da sociedade organizada, um símbolo de seu inverso, as regras e formas de
convivência dos grupos de mendigos em sua “desorganização social”, eram
considerados análogos as da “sociedade organizada”, porém com valores invertidos,
“as vestes reais eram farrapos e o cetro era o cajado. O objetivo dos debates e das
assembleias não era o bem, mas o dano público”. (GEREMEK, 1995, p. 304)
Segundo Geremek (1995), esses grupos descritos pela literatura como uma
anti-sociedade se inseriam na consciência social através de um “estereótipo da sua
estranheza”, um dos fatores que posteriormente funcionou para fomentar
comportamentos xenofóbicos e etnocêntricos, ele destaca que a forma autobiografia,
encontrada com muita frequência nessa literatura “transformava as descrições da vida
dos vagabundos na confissão de um pecador”. (GEREMEK, 1995, p.305)
Na literatura alemã as primeiras descrições em relação ao “mundo dos
mendigos” são datadas do século XVI, e tem como característica a tentativa de
decifrar as palavras e nomes que eram usados por eles, “a sua linguagem particular”.
Geremek (1995) afirma que os primeiros registros municipais surgem a partir dos anos
quarenta do século XIV, posteriormente vários textos de crônicas e poesia popular
também se encontram entre esses documentos. No sul da Alemanha, durante o
século XV, aparecem as primeiras descrições mais detalhadas das categorias de
“mendigos e vagabundos” e o “registro das palavras e dos termos da sua linguagem
secreta, chamada Rotwelsch (a primeira referência conhecida a essa linguagem é de
1250)”. (GEREMEK, 1995, p.23)
Quanto a literatura francesa, Geremek (1995) ressalta que a partir do século
XIII o conceito de mendigo se torna presente, relata que em Diz des ribaux de Greive
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de Rutebeuf, há uma mistura de sentimentos que vão do escárnio à compaixão ao
descrever o chamado vagabundo parisiense. Em Roman de la Rose de Jean Meung
(1275-1280) a situação de miséria dos mendigos que vivem às portas de hospitais e
igrejas é descrita, em Miracles de Notre-Dame par Personnages os mendigos surgem
na forma mais frequente de sua representação no teatro medieval e renascentista,
sendo “figuras que interrompem a ação para divertir, sendo ao mesmo tempo objeto
de escárnio. São ridículos seu aleijão e as brigas por dinheiro tanto quanto sua
ganância e insistência. Eles são os representantes do ofício da mendicância”.
(GEREMEK, 1995, p.25)
A literatura sobre os mendigos e vagabundos estava, na concepção do autor,
inserida na conjuntura da reforma nas instituições de assistência social da época,
sendo um “instrumento de mudança das atitudes sociais em relação à pobreza”.
(GEREMEK 1995, p. 304)
Geremek (1995) ressalta que é difícil descrever com detalhes todas as imagens
particulares criadas pelas literaturas europeias acerca da chamada marginalização
social, de acordo com o autor, elas se baseiam em um longo período de tempo e
espaço em caráter geral, sem evidenciar os destinos individuais. Para ele um dos
traços mais marcantes e em comum ao mundo dos marginais, relatado na literatura
medieval europeia, é nesse modo de vida sans-domicilie-fixe, que os ditos marginais
“aliavam à vida errante a recusa ao trabalho e a constituir um núcleo familiar”.
(GEREMEK, 1995, p.306)
Geremek descreve que a pobreza era frequentemente apresentada de forma
latente, e que por vezes era tida como uma escolha pública, louvável e voluntária
“como no caso do cristianismo medieval”, sendo “um caminho para a perfeição e
a salvação. ”, o autor afirma que em sua perspectiva a pobreza não possui uma
certidão de nascimento, fazendo parte de todas as sociedades históricas
que “evidenciaram uma diferenciação das condições materiais e da força física dos
homens”. (GEREMEK, 1995, p.20) Para o autor, não se deve entender
os pobres como um componente ou como testemunhas do pauperismo, pois este é
um fenômeno social “ resultado dos processos de empobrecimento e rebaixamento
de classes de vastos grupos da população”. (GEREMEK, 1995, p.142)
Michel Mollat (1989), professor de história medieval na Sorbonne, dedicou mais
de 14 anos de suas atividades à pesquisa da pobreza na Idade Média, o livro “Os
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Pobres na Idade Média”, publicado em 1978, é uma síntese de suas pesquisas e
produção feitas entre 1962 e 1976 sobre a pobreza ao longo da história, o autor traz
um retrato desta condição entre os séculos V e XV.
Para Mollat (1989), a pobreza foi constante durante a Idade Média, considerada
por ele “em sua acepção usual de carência”, destaca que jamais foi pensado suprimir
a pobreza desde o pauperismo antigo dos tempos bárbaros até à Renascença e o
período da Reforma, quando se desenvolveu um “sentimento de vergonha diante de
um estado indigno do homem” (MOLLAT, 1989, p. 1).
Quanto à evolução semântica do termo, ele destaca o percurso feito das
palavras latinas paupertas e pauper, sendo que seus derivados foram base para o
enriquecimento das línguas germânicas e eslavas:
Em francês povreté e pauvreté, povre e pauvre, em italiano povertà e poveiro,
em português e em espanhol pobreza e pobre, em inglês poverty e poor.
Pouco importa, por exemplo, a diversidade das formas alemãs Armut e arm,
pois os encaminhamentos semânticos correspondem aos mesmos
procedimentos mentais. (MOLLAT, 1989, p.2)

O autor destaca que os documentos históricos trazem sempre “o olhar dos
outros homens sobre os pobres” (MOLLAT, 1989, p. 3), ou seja, sobre o ponto de vista
daqueles que não vivem a pobreza. Essa análise é importante considerando que não
há como examinar a fala das pessoas que se encontravam no cerne da pobreza,
somente as impressões que outros tinham delas e de suas vivências, além disso, era
hegemônico o emprego da distinção maniqueísta entre pobres “bons” e “verdadeiros”
e pobres “maus”, “falsos” e “rebeldes”.
Ele relata que o clero fazia uma distinção entre os “pobres meritórios e aqueles
que não o eram” (MOLLAT, 1989, p. 8), a desconfiança era crescente principalmente
em relação aos que vinham de fora, pois, “o pobre não é apenas um não-reconhecido:
é um desconhecido” (MOLLAT, 1989, p. 8) e então, era questionado se eles não
seriam vagabundos, rebeldes ou propagadores de epidemias. Até mesmo sua
pobreza era posta à dúvida, “será que ele é realmente pobre, que está
verdadeiramente enfermo? ” (MOLLAT, 1989, p. 8), segundo o autor, era típico e
constante o processo migratório gerado pelas condições de precariedade em um
território, que levavam inclusive ao nomadismo em busca de condições de
sobrevivência.
Mollat relata que os “asilos”, abrigos da época, somente albergavam os “pobres
de passagem durante um tempo limitado e, em época de alarme, recusavam-lhes
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acesso às cidades” (MOLLAT, 1989, p. 8) afim de controlar o número de pessoas:
O errante, o mendigo, o desclassificado seria um rebelde, um disseminador
da desordem ou um propagador de epidemias. Assim se haviam estruturado
os personagens do deficiente e do pobre, cujos traços familiares
transparecem quase estereotipados, nos textos e na iconografia... A nudez
significa a indigência total; a magreza exprime sua fome; as úlceras, as
deformidades e o bastão traduzem as deficiências fisiológicas; a presença do
cão evoca a ausência de companhia humana, enquanto o número de
mendigos representa a multidão dos pobres. (MOLLAT 1989, p. 63-64)

Mollat (1989) relata que, em Constantinopla, São João Crisóstomo estimava
que houvesse cinco mil indigentes por volta do ano 400 e que esse número foi, na
época, “escandaloso”; “um escândalo que já provocara reações opostas: a repressão
e a piedade” (MOLLAT 1989, p. 16). Logo, a sociedade da época teve que responder
a essa demanda e a conjuntura gerou a seguinte resposta, pelo viés da repressão:
Enquanto isso, a severidade impusera-se, e a fim de purgar Constantinopla
dos mendigos que a obstruíam, realizava-se uma verificação para distinguir
os indigentes inválidos dos válidos; estes últimos, desocupados voluntários
ou não, foram considerados ociosos e devolvidos a seus amos quando eram
escravos ou entregues a seus denunciadores como colonos perpétuos, caso
fossem livres. (MOLLAT 1989, p. 16).

O autor destaca que o discernimento da conceituação semântica entre pobres
válidos e inválidos se dá através dos termos pénes, trabalhador pobre, e ptokhós,
indigente reduzido à mendicidade, esses termos que abarcam em si características
em comum, ao mesmo tempo encobrem “uma gama de infortúnios”.
“Onde acabava a pobreza válida? Onde começava a invalidez?” (MOLLAT,
1989, p. 18) questiona Mollat. O autor diz que a legislação bizantina e a moral
construíam a linha divisória entre a capacidade para o trabalho e a não-capacidade
para ele, Mollat afirma que “a vagabundagem e o desemprego apresentavam um
problema político” (MOLLAT, 1989, p. 18) enquanto a invalidez mental, ou física, se
constituía como um problema moral. Segundo ele, através da legislação justiniana14
alguns dos aspectos do primeiro ponto “e de suas soluções” são contemplados, já o
segundo ponto, relata que é específico dos seguintes casos:
Dizia respeito, além dos doentes, deficientes físicos e velhos, às crianças
abandonadas, às meninas vítimas de proxenetas 15 e, em épocas de escassez
14

Justiniano (Flávio Pedro Sabácio Justiniano) foi imperador bizantino desde 1º de agosto de 527 até o seu falecimento. Tendo
nascido em Constantinopla em 11 de maio de 483 e morrido em 14 de novembro de 565, sucedeu seu tio Justino I no trono [...]
Era um imperador ambicioso, pois pretendia resgatar o momento de maior esplendor de Roma, ao implementar um projeto de
expansão e unificação territorial. Ficou marcado também pelo seu autoritarismo. Seu governo é caracterizado pela cobrança de
altos impostos, fortalecendo bastante a desigualdade entre pobres e ricos, tão marcante no período do Direito Civil moderno.
<http://jus.com.br/artigos/22969/corpus-juris-civilis-justiniano-e-o-direito-brasileiro> acessado às 18h40 em 30 de outubro de
2015.
15
s.m. e s.f. Gigolô; pessoa que explora a prostituição, lucrando com ela ou vivendo às custas do trabalho de prostitutas. P.ext.
Figurado. Algo ou alguém que vive explorando outra pessoa ou coisa. Quem é mediador em relações amorosas. (Etm. do latim:
proxeneta; proxenetes.ae) < http://www.dicio.com.br/proxeneta/> acessado às 18h55 em 30 de outubro de 2015.
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e de fome, e todos os que não tinham o que comer. (MOLLAT 1989, p. 19)

De acordo com Mollat, a língua grega criou nomes específicos para cada
estabelecimento, onde essas pessoas buscavam alguma assistência sendo exemplos
destes nomes as expressões ptokheîon e psenodokheîon, foram apropriados pelo
Ocidente com o significado de asilo para os pobres e os estrangeiros, segundo Mollat
“a literatura hagiográfica16 está recheada de informações sobre as instituições de
assistência, cujo poder desembocava na Igreja” (MOLLAT, 1989, p. 19)
Sobre os locais em que comumente se instalavam, Mollat (1989) diz que o
habitat do pobre era o socialmente considerado inadequado, na cidade as praças,
prédios públicos ou semipúblicos; “o átrio de uma igreja em Antioqua”e “o asilo de um
mosteiro em Constantinopla”, eram os espaços urbanos normalmente utilizados,
quanto a outros espaços, Mollat diz que:
Em outros lugares – pensamos na Capadócia –, a natureza das rochas
oferece o refúgio natural de inúmeras grutas. Excepcionalmente, em
Constantinopla e Jerusalém, escavações arqueológicas revelaram, nas
zonas abandonadas do solo urbano, alguns vestígios de habitações de
pobres. Vestígios, efetivamente, pois, a crer-se nos textos, esses alojamentos
não deviam passar de barracos de tábuas ou caniços, com uma cobertura
precária. Seria impossível falar-se em casa familiar propriamente dita em se
tratando dos marginais da vida social. (MOLLAT, 1989, p. 18)

Em análise ampla Mollat (1989) afirma que, na realidade, a miséria somente
pode ser identificada quando se tratam de critérios e parâmetros morais e sociais.
Mollat destaca que, para a sociedade, “a pobreza só era concebível como uma
condição permanente ou acidental, os problemas de estrutura não penetravam na
carapaça das circunstâncias conjunturais” (MOLLAT, 1989, p. 18).
Direcionando nosso percurso na compreensão da personificação da vida na
rua ao longo da história para tempos mais recentes, uma das autoras que também
aborda em sua pesquisa o uso do termo mendigo é Camila Giorgetti, no livro
“Moradores de Rua, uma Questão Social? ”, ela faz um comparativo entre as cidades
de Paris e São Paulo. Giorgetti é formada em Ciências Sociais pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (1995), tem mestrado em Sociologia pelo Institut

16

O termo hagiografia possui raízes gregas (hagios = santo; grafia= escrita) e é utilizado, desde o século XVII, momento em que
se iniciou o estudo sistemático e crítico sobre os santos, sua história e culto, para designar tanto este novo ramo do conhecimento
como o conjunto de textos que tratam de santos com objetivos religiosos (Delehaye, 1973, p.24).
São considerados textos de natureza hagiográfica os martirológios, necrológios, legendários, revelações (visões, sonhos,
aparições, escritos inspirados, etc.); paixões, vidas, calendários, tratados de milagres, processos de canonização, relatos de
trasladação e elevações (Linage Conde, 1997, p. 283-4), já que possuem como temática central a biografia, os feitos ou qualquer
elemento relacionado ao culto de um indivíduo considerado santo, seja um mártir, uma virgem, um abade, um monge, um
pregador, um rei, um bispo ou até um pecador arrependido.
<http://auladeliteraturaportuguesa.blogspot.com.br/2008/10/hagiografia_17.html> acessado às 19h00 em 30 de outubro de 2015.
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D'etudes Politiques de Paris (1997) e doutorado co-tutela em Sociologia pela PUC-SP
e Institut d'Études Politiques de Paris (2004).
Giorgetti (2014) adotou em sua pesquisa a expressão morador de rua, mesmo
admitindo que este termo “deixe a desejar”, pois relata que não encontrou outra
expressão que possa substituí-la de maneira adequada. Segundo ela:
O termo mendigo nos parece pejorativo, e mesmo em Paris o termo
correspondente, clochard, é utilizado apenas para fazer referência ao período
que antecedeu os SDF (Sans-Domicile-Fixe), isto é, o período dos Trinta
Anos Gloriosos. Nos dias de hoje, ele se afasta muito da realidade observada,
em que a população de rua é composta por desempregados. O termo semteto é muito específico e diz respeito, tanto em Paris como em São Paulo, ao
movimento organizado de luta por moradia. (GIORGETTI, 2014, p. 20)

A autora relata que o termo sans-domicile-fixe abarca, na cidade de Paris,
“todas as pessoas que não possuem domicilio fixo e não tem uma moradia do tipo
convencional” (GIORGETTI, 2014, p. 20). Segundo a autora, o problema dessa
conceituação é que, em São Paulo, existe uma numerosa quantidade de moradias
irregulares - as favelas - e as pessoas que nelas habitam não podem estar inseridas
na mesma categoria que os moradores de rua, por possuírem outras especificidades.
Giorgetti explica que em São Paulo criou-se uma forma de conceituação para
esse fenômeno que evidencia um caráter de provisoriedade:
(...) pensando em ressaltar o caráter processual da vida nas ruas, criou a
expressão pessoas em situação de rua, para delimitar as trajetórias (idas e
vindas) e enfraquecer a ideia predominante (e pejorativa) de que se trata de
pessoas de rua, que não tem outra característica senão o fato de pertencer
às ruas da cidade. Entretanto, essa definição oferece um outro problema,
pois, na verdade, nem em Paris nem em São Paulo, estamos falando de
situações concretamente reversíveis. (GIORGETTI, 2014, p. 20)

Giorgetti evidencia que, em seu ponto de vista, não existem pesquisas
suficiente, em Paris e em São Paulo, para comprovar que as situações “nas quais se
encontram os moradores de rua são reversíveis”, para a autora:
Não estamos aqui discutindo o potencial transformador dessas pessoas, pois
acreditamos que tal característica é inerente à condição humana. Estamos
nos referindo às chances reais de sair da rua. Nesse sentido, as pessoas que
estão realmente em “situação de rua” são poucas, constituindo talvez uma
exceção. (GIORGETTI, 2014, p. 20/21)

A autora (GIORGETTI, 2014) justifica a opção pela expressão moradores de
rua considerando que essa apresenta “menos problema”, em se tratando de um
estudo comparativo entre Paris e São Paulo, considerando que os parisienses
costumam utilizar os termos “les gens de la rue”, “les gens dans la rue” para essa
definição.
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Um dos pontos importantes levantados por Giorgetti (2014) em seu estudo é a
reflexão entre os macroprocessos e os microuniversos, para ela as experiências de
campo que se intensificaram na década de 1990 fizeram com que alguns
pesquisadores entendessem que:
(...) os grandes esquemas explicativos generalizantes, que buscavam
compreender os “macropocessos históricos e estruturais”, constituíam uma
ferramenta importante para questionar a ordem social, bem como o contexto
político e econômico (...) (GIORGETTI, 2014, p. 41).

Porém, para Giorgetti essas pesquisas não conseguiram dar conta das
“inúmeras situações do dia-a-dia que se renovavam constantemente, tornando-se
cada vez mais complexas” (GIORGETTI, 2014, p. 41), de forma que não
consideravam em seus estudos “as sutilezas dos microuniversos, em vez dos modelos
abrangentes que determinam a estrutura social” (GIORGETTI, 2014, p. 41).
A autora relata que de forma geral os mendigos da época 1990 eram inseridos
na categoria chamada por Marx de lumpemproletariado, Ramirez analisa em seu
artigo esse conceito de Marx da seguinte forma:
O conceito lumpemproletariado, cuja tradução do alemão (lumpenproletariat)
ao português designa o “homem trapo”, é apresentado por Marx de modo
pejorativo. Seu campo de significação corresponde aos homens localizados
em uma fronteira tênue que pouco distingue sujeitos oriundos da decadência
burguesa e a escória da classe operária, homens à mercê do álcool,
andarilhos urbanos, trapeiros, vagabundos sem classe definida e
susceptíveis aos encantos da vida boêmia. (RAMIREZ, 2010, p. 243)

Essa tendência, segundo Giorgetti, “prevaleceu entre os sociólogos brasileiros
até muito pouco tempo atrás, mesmo quando o número de moradores de rua começou
a atingir patamares expressivos” (GIORGETTI, 2014, p. 41/42), ela ainda destaca que:
Ao proceder dessa maneira, eles conseguiam justificar as distorções do
capitalismo, apontando o lúmpen como o maior exemplo das injustiças do
sistema. Não se preocupava, porém, em construir categorias de análise que
levassem em conta as especificidades dessa população, contribuindo, assim,
para a reflexão sobre suas reais necessidades e para a elaboração de
políticas sociais. Os moradores de rua (denominados pelos acadêmicos
durante muitos anos de mendigos) eram incluídos automaticamente na
categoria lúmpen, que encobria a diversidade dessa população.
(GIORGETTI, 2014, p. 42)

Segundo Giorgetti o termo lúpem foi, durante anos, considerado apropriado
para categorizar esse fenômeno porque ele “continha o potencial de revelar por si o
grau de miséria em que se encontravam às pessoas as quais ele se aplicava,
dispensando informações adicionais que permitissem uma melhor caracterização
dessa população” (GIORGETTI, 2014, p. 42). Assim, ela entende que esses fatores
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levaram ao baixo número de estudos e pesquisas sobre esse fenômeno.
Já na década de 1990, Giorgetti (2014) diz que com o “advento da nova
pobreza” os sociólogos franceses perceberam a necessidade de questionar as teorias
existentes e também de pesquisar e entender as estruturas do Estado de Bem-Estar.
Segundo ela:
Não era apenas a categoria marxista lúmpen, por exemplo, (largamente
utilizada durante os Trinta Anos Gloriosos e o período que o antecedeu) que
não dava mais conta da realidade vivida pelos SDF (Sans-Domicile-Fixe); o
estado-Provedor, enquanto instrumento utilizado para corrigir as distorções
do capitalismo, foi acusado de não ter respostas adaptadas ás novas
situações de pobreza. (GIORGETTI, 2014, p. 43)

Outro fato relevante para análise de como esse fenômeno é interpretado na
contemporaneidade é que a mendicância, até pouco tempo atrás, era considerada um
crime. Atualmente, a definição legal de vadiagem, apesar de não se distinguir
drasticamente da anterior (Código Imperial), também está contida na Lei das
Contravenções Penais, em seu artigo 59, como sendo: "Entregar-se alguém
habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe
assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante
ocupação ilícita". Embora a mendicância não seja mais considerada crime, este artigo
implica pena de prisão (15 dias a 3 meses), e está em vigência na legislação brasileira,
abrangendo os casos revogados. Verifica-se, em sentido contrário à validade do artigo
59, a revogação do artigo 60 desta lei (no ano de 2009 pela lei nº 11.983) que tipificava
a mendicância como crime expressando uma tendência, relativamente tardia, de
descriminalização da mendicância.
Nesse aspecto, no contexto francês, a mendicância deixou de ser considerada
como um delito no Código Penal também recentemente, no ano de 1994
(GIORGETTI, 2014). A criminalização da mendicância remonta à postura de
entendimento que vimos com Geremek e Mollat em relação ao período medieval,
considerando que a mendicância é um estigma carregado historicamente pelas
pessoas que vivem nas ruas.
Porém, para Giorgetti, em determinado momento o Estado-Provedor começou
a ser “acusado” como incapaz de atender às novas configurações das expressões da
questão social, assim como a categoria lúpem deixou de expressar a realidade dos
sans-domicile-fixe. É nesse contexto que surgem as primeiras análises sobre os sansdomicile-fixe, descobrindo vários aspectos sobre essa questão, a autora destaca
alguns desses estudos e seus pesquisadores relatando que:
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O psicólogo Declerck (1986) conseguiu desmistificar alguns preconceitos
veiculados na sociedade francesa realizando várias pesquisas que
comprovaram a hipótese sustentada por ele, segundo a qual a maioria dos
moradores de rua de Paris não bebe e muitos têm noções de higiene. Ao
descrever as diversas formas de abordagem utilizadas pelos moradores de
rua para pedir dinheiro aos transeuntes, Pichon (1992) faz um estudo
antropológico sobre os grupos de SDF das ruas de Paris, mostrando como
se relacionam com a cidade. O mais famoso dessa série é o livro de Gaboriau
(1993), que conviveu dois anos com um grupo de clochards parisienses do
XVI ème arrondissement. Trata-se de um outro estudo antropológico que
captou o quotidiano dos moradores de rua presentes nesse bairro.
Soulier (1997), por sua vez, realizou um estudo sobre as falhas da rede de
proteção social parisiense, com ênfase no trabalho das associações que
lidam com moradores de rua. A primeira falha (e mais importante) por ele
apontada é o fato de que toda pessoa que postule uma ajuda governamental
deva estar munida de um documento que comprove sua residência em Paris
há ao menos um mês. Esse critério baseado no domicílio exclui, de cara, as
pessoas sans-domicile-fixe.
A obra de Vexliard, Introduction à la sociologie du vagabondage (1997), é um
importante aporte que não deve ser negligenciado. Retraça a história da
vagabundagem e da mendicância da Antiguidade até os dias atuais,
descrevendo os diversos modos de repressão – o chicote, o encarceramento,
a tortura e a pena de morte -, bem como as formas de assistencialismo que
vigoram desde a Idade Média, na sociedade francesa.
Ao descrever sua tese, La question des SDF: ciblages et bricolages (2001),
Damon se dedica ao estudo dos processos seletivos que orientam a
constituição do público-alvo (ciblage) das políticas sociais implementadas
pelo Estado-Provedor na França e do consequente processo de bricolagem
desenvolvido pelos beneficiários dessas políticas ou pelos atores incumbidos
de viabilizá-las. (GIORGETTI, 2014, p. 43/44)

Com esses autores destacados por Giorgetti (2014), observamos como a
temática é ampla e possui vários aspectos que requerem uma análise, desde a
desmistificação de preconceitos, até as falhas das políticas de atenção a esse público.
Considerando uma perspectiva histórica do entendimento como fundamental para o
trabalho sobre este fenômeno.
Ainda sobre o termo morador de rua, Pousa Júnior (2011) conceitua em seu
artigo “Políticas Públicas para Inclusão Social dos Moradores em Situação de Rua” as
expressões moradores em situação de rua e população em situação de rua, voltando
à questão da transitoriedade da expressão situação da qual falamos anteriormente.
Efren Fernandez Pousa Junior é um pesquisador da área do Direito, tendo se
especializado nas áreas do Direito Político e Econômico, Direito Penal e Direito
Processual Civil. Para ele, é possível notar que a conceituação desse fenômeno se
encontra envolta de muitas interpretações e que algumas inclusive podem ser
preconceituosas e não corresponder à realidade concreta da experiência de morar
nas ruas.
Ele ainda afirma que, em âmbito internacional, a Organização das Nações
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Unidas (ONU) conceitua a “população em situação de rua” através de dois termos. O
primeiro, shelterless, são dos “desabrigados”, diz respeito às pessoas que acabam
indo viver na rua pelo fato de não terem uma residência física, relacionando essa
situação à falta de domicilio devido a tragédias, guerras e desemprego em massa, o
segundo termo é o homeless, designado aos que vivem nas ruas e não se enquadram
na caracterização de desabrigados (shelterless).
Pousa Júnior (2011) ressalta que o Brasil, sendo um país com grande
contraste, é prejudicado quando busca uma conclusão genérica para delimitar a
caracterização dos “moradores em situação de rua” e as diferenças destes e dos que
são considerados “moradores de baixa renda com carências habitacionais”.
Ele cita a professora Delma Neves, que estuda esse fenômeno social como
“forma de reprodução social dos trabalhadores e conclui que é uma ‘alternativa de
vida’ para estes” (Pousa Júnior, 2011), para demonstrar que de 1970 a 1980 o termo
mendigo ainda era designado para identificar as pessoas que viviam nas ruas, porém
havia uma análise e diferenciação particular, pois:
O público, em geral, o distinguia do ‘pedinte’, sendo aquele a pessoa que
perdeu certos atributos sociais (família e casa), sobrevivia nas ruas, não
trabalhava e apresentava-se sujo e maltrapilho, enquanto este possuía
atributos sociais, mas tinha dificuldade para sobreviver e dependia da ajuda
de terceiros. (Pousa Júnior, 2011)

Observamos que, assim como na Idade Média, atualmente ainda há o costume
de fazer uma distinção moral entre as pessoas que vivem na rua, e as pessoas que
praticam a mendicância como forma de sobrevivência e possuem residência, mesmo
que precária. É importante ressaltar o fato de que nem todas as pessoas que praticam
a mendicância vivem nas ruas.
Silva (2009) caracteriza esse fenômeno como multideterminado, Maria Lúcia
Lopes da Silva é assistente social formada pela Universidade Federal do Maranhão
(UFMA) e Mestre e Doutora em Política Social pela Universidade de Brasília (UnB),
na qual é professora adjunta e atua na Graduação e Pós-Graduação em Política
Social. Segunda a autora:
Sua história remonta ao surgimento das sociedades pré-industriais na
Europa, no contexto da “acumulação primitiva”, caracterizada por Marx (1988)
como a violenta desapropriação e expulsão dos camponeses de suas terras,
sem completa absorção pela indústria nascente, originando o pauperismo,
que se generalizou na Europa Ocidental, ao final do século XVIII. (SILVA,
2009, p. 91)

Para a autora na contemporaneidade o capitalismo gera, através da
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acumulação do capital e da produção e reprodução das relações sociais, uma
“superpopulação relativa”, o exército de reserva, que regula a oferta e a procura de
trabalho, assim como os salários, conforme a necessidade de desenvolvimento e
expansão desse modo de produção. As pessoas que vivem nas ruas seriam, nesta
lógica proposta, parte componente desse exército de reserva. Vemos aqui novamente
o conceito de lumpemproletariado, que para Silva é uma parcela da classe
trabalhadora que vive no pauperismo, e que possui condições para a venda da força
de trabalho, porém não encontra colocação no mercado de trabalho e, portanto, não
trabalha, “ou, no máximo à superpopulação relativa estagnada”. (SILVA, 2010, p. 10)
Atualmente, além dos termos vistos, como sans-domicile-fixe ou sans-abri na
França e homeless nos Estados Unidos, os países de língua espanhola costumam
denominar esse fenômeno como os sin hogar, termo que se aproxima do significado
do conceito “sem abrigo” francês, mas faz uma alusão mais forte ao conceito de “lar”,
que converge também com o emprego contemporâneo do termo senza casa, na
língua italiana.

1.2 A normatização da vida nas ruas

Podemos perceber, através do percurso histórico feito, como as formas de
conceituação desse fenômeno, que algumas das expressões como as que vimos, que
carregam caráter pejorativo em vários sentidos, ainda estão presentes na
contemporaneidade, persistindo ao passar dos séculos,
Nesta etapa, dialogaremos principalmente com as autoras Marilda Vilela
Iamamoto (2012, 2015), Maria Lúcia Lopes da Silva (2009 e 2010), Camila Potyara
Pereira (2008), Bader Sawaia (2001) e Raichelis (2006). Buscaremos entender o
processo de normatização a partir da instituição da política pública específica e a
compreensão da questão expressa, bem como a compreensão desse fenômeno
enquanto uma expressão radical da questão social com base em sua configuração na
contemporaneidade, discutiremos também, os conceitos de exclusão e inclusão.
Afirmamos, a partir dos estudos aqui apresentados, que a vida nas ruas é, de
fato, anterior ao modo de produção capitalista. Visto que Mollat (1989) trouxe
referências do século V sobre essa temática. Assim como também é notório a
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associação recorrente entre as pessoas que vivem nas ruas, e a pobreza como
imagem e representação desta condição, segundo Pereira:
A pobreza é tão antiga quanto os primeiros tipos históricos de sociedade que,
obviamente, antecedem as formações sociais capitalistas. E tão longevas
quanto ela, são as tentativas de controlá-la, antes mesmo de compreendê-la
como um fenômeno social concreto, produzido socialmente, e por isso,
passível de interpretação científica. (PEREIRA, 2008, p. 19)

A partir do desenvolvimento do modo de produção capitalista, a pobreza
assume novas configurações para atender às necessidades do sistema e da divisão
da sociedade em classes sociais, surgindo assim, a questão social. Segundo Netto
(2001, p. 43), pela primeira vez na história registrada “[...] a pobreza crescia na razão
direta em que aumentava a capacidade social de produzir riquezas” (NETTO, 2001,
p. 43).
Consideramos aqui a questão social a partir de Iamamoto e Carvalho (1983),
como produto da contradição entre o proletariado e a burguesia a partir do processo
de formação e desenvolvimento da classe operária. Considera-se que esse processo
de ingresso da classe operária no cenário político da sociedade culminou na exigência
de seu reconhecimento por parte do empresariado e do Estado. Desta forma, passa
a exigir outros tipos de intervenção para além da caridade e da repressão. Sobre a
sociedade capitalista contemporânea (financeirização do capital/capital fetiche),
Iamamoto destaca que a questão social:
Se materializa na naturalização das desigualdades sociais e na submissão
das necessidades humanas ao poder das coisas sociais – do capital dinheiro
e de seu fetiche. Conduz à indiferença ante os destinos de enormes
contingentes de homens e mulheres trabalhadores – resultados de uma
pobreza produzida historicamente (e, não, naturalmente produzida) -,
universalmente subjugados, abandonados e desprezados, porquanto
sobrantes para as necessidades médias do capital. (IAMAMOTO, 2015, p.
126)

O fenômeno aqui estudado por nós é considerado por Silva (2010) como uma
expressão radical da questão social, as pessoas que vivem nas ruas são a
materialização de um fenômeno que é global e intrinsecamente urbano, para a autora:
A origem e reprodução do fenômeno população em situação de rua
vinculadas aos processos inerentes à acumulação do capital constitui o
principal argumento em sua caracterização como uma expressão da questão
social. Além disso, a superpopulação relativa, que abriga a população em
situação de rua é um instrumento de controle do capital sobre o trabalho, ao
mesmo tempo, em que é um fator que impulsiona a reação do trabalho às
exigências do capital. (SILVA, 2010, p.6)

No contexto brasileiro, a autora (SILVA, 2010) destaca que a década de 1980
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é um período importante para analisarmos e entendermos a configuração
contemporânea deste fenômeno no país. Foi neste período que se deu início a
reestruturação produtiva no Brasil, em meio a um cenário mundial de instabilidade
econômica, quando se buscava a ampliação da capacidade de competição do país
com as empresas internacionais. Para a autora, foi em 1995 que o Brasil aderiu às
políticas neoliberais, no governo de Fernando Henrique Cardoso (FHC). Por
consequência houve uma regressão nos direitos trabalhistas e previdenciários.
Medidas como a privatização de empresas estatais, Programas de Demissão
Voluntária – PDV’s e limitação do investimento fiscal na proteção social, foram
algumas das ações que enfraqueceram os direitos da classe trabalhadora. Silva ainda
destaca que:
O aprofundamento do desemprego e do trabalho precário, a queda na renda
média real, a desregulamentação dos direitos sociais, a inibição de
investimentos em políticas sociais, o arrefecimento das lutas sindicais
implicaram a expansão de uma superpopulação relativa e o aprofundamento
das desigualdades sociais e elevação dos níveis de pobreza no Brasil. Nesse
contexto, o fenômeno população em situação de rua expandiu-se e ganhou
maior visibilidade. (SILVA, 2010, p.5)

A autora salienta que esse fenômeno é uma expressão radical da questão
social, e que essa forma de análise está ligada a “estratégias para o seu
enfrentamento que inclui o chamamento à responsabilidade do Estado na mediação
entre as classes sociais, por meio do desenvolvimento de políticas públicas” (SILVA,
2010, p. 6). Segundo a autora a naturalização das expressões da questão social leva
à desresponsabilização da sociedade de classes pela produção de desigualdades
sociais, isto “conduz a estratégias de enfrentamento fragmentadas e repressivas”
assim como “à responsabilização dos indivíduos pelos seus problemas” (SILVA, 2010,
p. 6).
Além desse aspecto, a autora ainda pontua outros que considera importantes
para análise desse fenômeno, alguns destes são a fixação em centros urbanos, o
preconceito e a discriminação e as múltiplas determinações, sendo o último, para a
autora, sua primeira especificidade:
As múltiplas determinações constituem o primeiro aspecto característico
desse fenômeno. É comum alusões de pesquisadores e estudiosos aos fatos
estruturais (inexistência de moradia, trabalho, renda, entre outros), aos
fatores biográficos, ligados a história de vida de cada indivíduo (rompimentos
de vínculos familiares, adversidades pessoais – fuga do país de origem e
outros) e, ainda, aos fatos da natureza ou desastres de massas – terremotos,
inundações, etc. Os fatores mais referidos pela literatura são as rupturas dos
vínculos afetivos, a inexistência de trabalho regular, a ausência de renda e as
situações de desabrigo. Assim, o fenômeno não se explica a partir de um

38

único determinante, embora, existam fatores que se destacam no conjunto
de suas determinações, como as causas estruturais vinculadas à estrutura
da sociedade capitalista e aos processos imanentes à acumulação do capital,
no contexto da produção contínua de uma superpopulação relativa. (SILVA,
2010, p.6)

Sobre a ligação com os grandes centros urbanos, Silva cita Bursztyn para
exemplificar que esse aspecto é um dos mais antigos em relação às pessoas que
vivem nas ruas, pois “viver no meio da rua não é um problema novo. Se não é tão
antigo quanto a própria existência das ruas, da vida urbana [...]” (BURSZTYN apud
SILVA, 2010, p. 7). Devemos considerar que esse aspecto se efetiva principalmente
por conta da questão econômica, pois o capital circula com maior intensidade nas
cidades e “com isso, as alternativas de trabalho para garantir a subsistência diária são
maiores, inclusive de trabalho que geram renda por iniciativa própria ou por meio de
grupos organizados” (SILVA, 2010, p. 7). A autora ainda exemplifica que:
A rede de serviços e arquitetura urbanas reforçam esta característica. As
cidades são dotadas de infraestrutura mais adequada para que as pessoas
em situação de rua tenham atendidas suas necessidades de alimentação,
abrigo, higiene pessoal, saúde, etc. Nos centros urbanos existem instituições
públicas e de caráter filantrópico que fornecem serviços para esse público e
a arquitetura é rica em marquises de prédios, praças, fontes, viadutos, que
favorecem o abrigo. (SILVA, 2010, p. 7)

Sobre o preconceito e a discriminação, Silva afirma que durante toda a história
as pessoas em situação de rua sofreram discriminação e preconceito, a autora usa
como exemplo algumas das formas usadas para conceituar o fenômeno, como
“mendigos”, “vadios”, “vagabundos” e “maloqueiros” (SILVA, 2010), para a autora a
tendência à naturalização da questão social é forte, “desconectando suas expressões
de sua origem”, esta é a relação de exploração entre capital e trabalho, classe
burguesa e classe trabalhadora, no modo de produção capitalista.

Portanto, é

importante salientar a não-naturalização da questão social e suas expressões.
A rua enquanto modo de vida é anterior ao capitalismo, mas foi por ele
apropriada para atender a seus interesses e garantir a reprodução das relações
sociais. Portanto, configura-se como expressão da questão social neste modo de
produção:
Atribuir visibilidade aos fios intransparentes supra-assinalados, que tecem a
totalidade do processo de mundialização, é da maior importância para
compreender a gênese da (re)produção da questão social, que se esconde
por detrás de suas múltiplas expressões específicas, que condensam uma
unidade de diversidades. Aquelas expressões aparecem sob a forma de
“fragmentos” e “diferenciações”, independentes entre si, traduzidas em
autônomas “questões sociais”. (IAMAMOTO, 2015, p. 114)
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O fenômeno das pessoas que vivem nas ruas também é comumente explicado
pela ideia de exclusão, para alguns autores esse termo pode ser explicado sob
diferentes perspectivas, para Sawaia:
A sociedade exclui para incluir e está transmutação é condição da ordem
social desigual, o que implica o caráter ilusório da inclusão. Todos estamos
inseridos de algum modo, nem sempre decente e digno, no circuito
reprodutivo das atividades econômicas, sendo a grande maioria da
humanidade inserida através da insuficiência e das privações, que se
desdobram para fora do econômico. (SAWAIA, 2001, p. 8)

Sawaia (2001, p. 107/108/109) destaca algumas das formas de conceituar a
exclusão, como por exemplo, o conceito de “participação excludente” de Maria Alice
Foracchi, “inclusão perversa ou marginal” e “exclusão interativa” de José de Souza
Martins e o de “inclusão forçada” de Virgínia Fontes. Também aborda Foucault para a
discussão sobre exclusão destacando que suas reflexões são referência para o
entendimento da “exclusão como processo dialético de inclusão”, pois o autor afirma
que a inclusão social é um processo de controle social e reprodução da desigualdade
social, sendo a inclusão social uma forma de disciplinar os excluídos. Para a autora
“dessa forma, ele insere a exclusão na luta pelo poder”, porém, é a concepção
marxista acerca do “papel fundamental da miséria e da servidão” para continuidade
do modo de produção capitalista que, para ela, forma a ideia principal deste
movimento dialético:
A ideia de que a sociedade inclui o trabalhador alienando-o de seu esforço
vital. Nessa concepção a exclusão perde a ingenuidade e se insere nas
estratégias históricas de manutenção da ordem social, isto é, no movimento
de reconstituição sem cessar de formas de desigualdade, como o processo
de mercantilização das coisas e dos homens e o de concentração de
riquezas, os quais se expressam nas mais diversas formas: segregação,
apartheid, guerras, miséria, violência legitimada. (SAWAIA, 2001, p. 108)

Sobre essa questão, Raichelis (2006) destaca Martins (1997) a partir do
entendimento de que há uma “certa fetichização da ideia de exclusão e certo
reducionismo interpretativo” que acaba por suprimir as mediações e processos que
perpassam a economia e diversos outros aspectos da realidade social. A autora
explica que:
Trata-se de um uso abusivo do termo que pretende ser auto-explicativo, que
tudo e nada explica. Para Martins, a rigor, não existe exclusão, mas sim uma
inclusão precária e instável, marginal, e esse é o grande dilema da
contemporaneidade, que metamorfoseia conceitos para designar uma velha
questão, analisada sob a ótica de diferentes teorias como as da
marginalidade social, da cultura da pobreza, e agora enfocada por meio do
conceito de exclusão social. Sendo um traço próprio do capitalismo excluir,
desenraizar para incluir de outro modo, segundo suas próprias regras, o
problema agora é que “o período de passagem do momento da exclusão para
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o momento da inclusão está se transformando num modo de vida, está se
tornando mais do que um período transitório” (...) Ou seja, estão todos
inseridos de algum modo, decente ou não, legal ou não, no circuito
reprodutivo das atividades econômicas. (p. 16)

A exclusão social, segundo Pereira (2008), é um termo que vem sendo utilizado
na contemporaneidade como um sinônimo do conceito de pobreza, também é um
termo constantemente associado às pessoas que vivem nas ruas, no entanto a autora
afirma que essa associação está equivocada, pois para Pereira o pobre não
necessariamente é excluído, assim como o excluído não é necessariamente pobre:
Segundo Alcock (1997, p.6), exclusão social refere-se a situações de
privação e desvantagem, mas não se limita à privação material. Pode-se ser
excluído sem ser pobre. Os idosos, as pessoas com deficiência, os negros,
as mulheres e outras minorias sociais são, em muitas circunstâncias,
excluídos da participação efetiva na sociedade a qual pertencem sem, no
entanto, serem necessariamente pobres. Da mesma forma, pode haver
pobreza sem exclusão. (PEREIRA, 2008, p. 23)

Quanto à pobreza sem exclusão, Pereira cita Robert Castel (1998) para
explicitar que a exclusão social representa “uma situação extrema de ruptura tanto
nas relações familiares e afetivas, como com o mercado de trabalho e com
possibilidades de socialização” (CASTEL apud PEREIRA, 2008, p. 24). Porém, ao
mesmo tempo assume que é difícil a união de todos esses fatores na mesma situação,
e então considera que “exclusão não é uma ausência de relações [...] Não há ninguém
fora da sociedade, mas um conjunto de posições cujas relações com seu centro são
mais ou menos distendidas” (CASTEL apud PEREIRA, 2008, p. 24).
Há ainda um outro significado para o termo exclusão social importante de ser
ressaltado, esta compreensão vê os pobres como excluídos da sociedade. Para
Pereira:
Neste aspecto, a análise de Novak (apud ALCOCK, 1997, p.42) representa
uma abordagem crítica instigante. Segundo ele, para que o sistema
capitalista, assentado no trabalho assalariado, funcione devidamente, faz-se
necessária a existência da pobreza. É usando a pobreza como uma ameaça
constante que o sistema disciplina e obriga os indivíduos a recorrerem
incondicionalmente ao mercado de trabalho. E é através da exploração e da
miséria dos mais pobres que o capital se reproduz. Assim, os pobres não são
excluídos do sistema como um todo; não se localizam fora dele, mas na sua
margem. (PEREIRA, 2008, p. 24)

A partir da reflexão sobre as formas de se entender a personificar a vida nas
ruas desde a era medieval aos dias atuais, observamos que a questão é parte desse
fenômeno para a reprodução das relações sociais no modo de produção capitalista, a
função ideológica. Culturalmente a imagem das pessoas que vivem nas ruas é tida de
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maneira constante como aquilo que não devemos querer ser, representa o contrário
da propriedade privada e da chamada ascensão social, questões que movem o
sistema.
Como vimos, a Política Nacional os denomina por população em situação de
rua, no universo cotidiano dos serviços socioassistenciais para atendimento desse
público, frequentemente, de maneira formal, são chamados de pessoas em situação
de rua, porém, no trato informal nesses espaços ainda são fortes os termos morador
de rua e mendigo, assim como pela sociedade em geral.
A acepção do conceito de pessoa em situação de rua abarca uma ideia de
temporariedade, como se essa não pudesse ser uma condição permanente ou de
escolha do indivíduo. Para elucidar a ótica determinista dessa expressão, podemos
exemplificar algumas colocações recorrentemente empregadas no cotidiano: Quando
nos referimos a pessoas que vivem em locais alugados, não se fala em "pessoa em
situação de aluguel", ou mesmo quando se trata de um cortiço, "pessoas em situação
de cortiço". Ainda nesse sentido percebe-se que a palavra "situação" transmite a ideia
de ação ou efeito de estar situado, como fato provisório ou passageiro. Ocorre que
dentro dessa ótica, o olhar para esses casos enquanto algo provisório, ou
permanente. A compreensão coloca a intenção da pessoa, requisito fundamental para
entender os casos, em segundo plano, fazendo crescer uma classificação equivocada,
sob prerrogativa de soluções.
A expressão população em situação de rua, termo que ficou evidenciado na
Política Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua, de 2008, e
no Decreto 7.053, de 2009, que a instituiu, é uma forma, do âmbito político formal, de
denominar essa população para delimitar a intervenção no fenômeno. Em
contrapartida, destacamos que o próprio Movimento Nacional da População de Rua
(MNPR) não incorpora o uso do termo situação em sua identidade.
A partir dessas reflexões, entendemos que é um termo segregador, pois falar
em população traz a ideia de algo à parte, separado e fragmentado em relação à
sociedade, aparta os sujeitos da população que possui residência para viver, traz em
si a ideia de exclusão social, o que fica evidenciado pelas palavras “Inclusão Social”,
que estão no título da Política Pública (enquanto, de fato, pessoas nascem e morrem
na rua. Há quem passe a vida inteira nela). Ou seja, propõe uma suposta inclusão à
sociedade, e não a garantia de direitos inerente à condição humana. De fato, não se
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constitui como uma política de atendimento e garantia do protagonismo dos sujeitos
em si, é claramente permeada de intencionalidade.
A história mostra que a presença de pessoas vivendo na rua é anterior ao modo
de produção capitalista, porém, avaliamos que o capitalismo se apropria desse
fenômeno e o radicaliza, sendo então a vida na rua uma expressão da questão social.
Para além de um entendimento fatalista, se trata de uma questão estrutural e também
de exercício de autonomia relativa e trajetória de vida do indivíduo, enquanto se
entende que viver na rua é consequência de um colegiado de situações, também se
deve considerar que pode tratar-se do desejo voluntário de adotar essa forma de viver,
possivelmente por eles interpretada como um meio para evidenciar um sentimento de
protesto, como forma de resistência, salientando que ambas as possibilidades estão
ligadas a uma questão estrutural do modo de produção e reprodução das relações
sociais em que vivemos.
Defendemos aqui, considerando as reflexões feitas ao longo do processo de
trabalho, como forma de denominação, mais coerente com as questões que incidem
nessa temática, a expressão pessoas que vivem nas ruas.
Chamar de “pessoas” retira o caráter segmentado que o termo população traz,
como se esse fenômeno fosse algo à parte. Efetivamente, falamos de população
brasileira e toda a sua heterogeneidade. O recorte que se faz é de pessoas que, por
variadas determinações, não possuem residência socialmente considerada formal
para viver e, portanto, possuem especificidades que não as descaracterizam como
parte da população brasileira.
Utilizamos a expressão “vivem” para evidenciar que viver na rua abarca tanto a
possibilidade de que a pessoa viva temporariamente na rua, como também de que ela
viva sua vida na rua de forma integral ou majoritária, contendo tanto a ideia de escolha,
quanto a de uma questão estrutural.
Inclusive a ideia de exclusão social é combatida, pois não utilizamos o termo
inclusão quando nos referimos ao cumprimento do papel das políticas sociais para as
pessoas, independentemente viverem ou não na rua.
As pessoas que vivem nas ruas fazem parte da sociedade, inclusive
produtivamente. Se pensarmos que uma das formas mais destacadas de trabalho das
pessoas que vivem nas ruas é a de catador de materiais recicláveis, podemos
exemplificar uma forma de movimentação econômica. Considerando que os materiais
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coletados são vendidos para usinas de reciclagem, que por sua vez, contratam
pessoas para trabalharem. O produto destas usinas é vendido para fábricas que
usarão esse material, e empregarão mais pessoas para trabalhar, e assim
sucessivamente. Logo, há efetivamente a participação no processo produtivo.
Entendemos, portanto, que as pessoas que vivem nas ruas são também uma
engrenagem no modo de produção capitalista, por ele apropriada para garantir a
continuidade do sistema e produção/reprodução das relações sociais.
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Capítulo II

Santos:
Contextualizando a vida nas ruas da “terra da caridade e da liberdade17”

– Você nunca levanta a mão quando é criança, e ao te perguntarem...
“Senhor, quando crescer o que o Sr. Quer ser?” – “Ah, mendigo, morar
debaixo de uma marquise, dormindo sobre uma calçada, meias sujas,
uma mochila, almoçar no Bom Prato... Com um cachorro cheio de
pulga...” Você não nunca falaria isso, nunca esperaria isso. (MIGUEL,
2015, apud LAFFRONT, 2015)

Iniciamos esse capítulo com uma fala extraída de minha monografia, da
graduação em Serviço Social, naquela oportunidade, foram feitas entrevistas com
pessoas que vivem nas ruas de Santos, buscando compreender se eles se
enxergavam enquanto sujeitos de direito, e como se relacionavam (ou não), com as
políticas sociais, especialmente a de assistência social.
Essa frase me marcou muito pela tamanha lucidez em nos lembrar que, os
fatores que culminam na ida para a rua são perpassados pela lógica da sociabilidade
na qual vivemos.
Assim, neste capítulo buscaremos trazer alguns elementos que possam
contribuir com a análise que estamos construindo, acerca do fenômeno social aqui
estudado, no contexto da cidade de Santos e suas especificidades. Efetuaremos
também uma breve leitura sobre os dados oficiais referentes às pessoas que vivem
nas ruas levantados no Município, a partir da última pesquisa censitária publicada.
Nesse sentido, acreditamos também ser pertinente discorrer sobre a atual rede
de serviços públicos direcionados especificamente ao atendimento das pessoas que

17

Os termos colocados entre aspas fazem alusão aos dizeres inscritos no brasão da cidade: "Patriam Charitatem et Libertatem
Docui". Segundo o site oficial, a “FRASE RESUME IDEAIS SANTISTAS. A frase em latim (...) que significa "À pátria ensinei a
caridade e a liberdade", é o lema gravado no brasão de armas de Santos. Cunhada pelo historiador Afonso d’Escragnolle Taunay
o dizer representa os ideais e a História santista; alude diretamente à instituição da primeira Santa Casa de Misericórdia do Brasil
(Caridade) e às lutas pela Independência (Liberdade)”. Disponível em: https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/brasao-esimbolo-da-historia-e-das-tradicoes-de-santos acessado em 03/07/2020.
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vivem nas ruas na cidade de Santos. Como estamos tratando de expectativas da
sociedade em relação a intervenção por parte do poder executivo municipal para com
as pessoas que vivem nas ruas, se faz pertinente um panorama dos serviços
disponíveis essa população.
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2.1. Breve análise sobre o município de Santos

No site oficial da Prefeitura Municipal de Santos 18 são destacadas algumas
características da Cidade. Pontuaremos algumas, em breve reflexão, visando
possibilitar maior compreensão do contexto e realidade local, permitindo uma
reflexão mais aprofundada sobre o tema ao qual nos propomos discutir.
O Município se localiza no litoral paulista, a setenta e dois (72) quilômetros
da capital do Estado, São Paulo, possui uma área total de 281,033 km², sendo 39,4
km² de área insular e 231,6 km² de área continental, contando com 150 km² (55.71%)
de área preservada, faz limite ao norte com as cidades de Santo André e Mogi das
Cruzes, ao sul com Guarujá e o oceano Atlântico, Bertioga ao leste e Cubatão e São
Vicente ao oeste, a temporada de veraneio se dá entre os meses de dezembro e
março, sendo a temperatura média anual de 25º célsius.
Uma informação de relevância para nosso trabalho se refere as variadas
formas de acesso ao Município, Santos é a cidade-sede da região da Baixada
Santista, seu sistema viário favorece a ligação com a capital do estado (São Paulo) e
outros municípios, o site oficial destaca o acesso rodoviário:
•
A partir da Capital: Sistema Anchieta (SP 150) / Imigrantes (SP 160);
•
A partir do Litoral Sul: Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055), SP
291/55, Ponte do Mar Pequeno ou Ponte Pênsil;
A partir do Litoral Norte: Rodovia Dr. Manoel Hippolito do Rego (Rio-Santos)
até Bertioga por balsa até Guarujá, segue para SP 61, por balsa GuarujáSantos, ou Bertioga para Via Prestes Maia até Rodovia Cônego Domênico
Rangoni, defletindo à esquerda, sentido Guarujá, daí via balsa até Santos;* 19

Com

uma

população

estimada

de 433.311 habitantes (2019 -

Instituto

Brasileiro de Geografia Estatística/IBGE) e um Índice de Desenvolvimento Humano
(IDHM) de 0,84 (IBGE 2010), considerado IDHM muito alto sendo o 6º melhor do país
e o 3º melhor do estado de São Paulo20 entre 5.565 municípios.
Com orgulho, a Cidade “ostenta o 5º lugar no ranking de qualidade de vida dos
municípios brasileiros, conforme Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) aferido
pela Organização das Nações Unidas (ONU)”, o referido dado tem por base o produto
interno bruto per capita (PIB), a educação e a expectativa de vida.
Apesar do elevado índice, é importante considerar que Santos é uma cidade

18
19

Prefeitura de Santos - http://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/conheca-santos acessado em 06/05/2019
*Prefeitura de Santos - http://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/conheca-santos acessado em 06/05/2019
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que possui grandes contrastes e desigualdade social, ao analisar especialmente a
configuração da região da Zona Noroeste, que contém a maior favela de palafitas da
América Latina, os morros, a região do Centro e bairros do entorno tem-se
objetivamente, um claro contraste com os bairros mais próximos da região da orla da
praia, como Gonzaga, Embaré e Pompéia:
O município de Santos está longe de ser exemplo de igualdade. Com base
no IBGE/Censo 2000, quando havia 5.507 cidades no Brasil, é possível
constatar que Santos era a 9ª maior renda per capita do país e a quinta
melhor cidade no ranking do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal
(IDH-M), elaborado pelo Programa de las Naciones Unidas (PNUD). No
entanto, 1890 cidades, 34% do total, tinham Coeficiente Gini, relativo à
distribuição da renda, melhor do que o de Santos (G = 0,54%). (VAZQUEZ,
2012, p. 105)

A economia é tratada com uma das características mais fortes da cidade,
destaca-se que “no ranking de cidades brasileiras, Santos está entre as 20 mais
ricas”. Segundo a Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE), o
município de Santos é o décimo sétimo (17º) mais rico do Brasil, com um PIB de R$
27,616 bilhões (2010), superando com essa soma oito estados brasileiros, dentre
eles, Alagoas, Sergipe e Tocantins:
Já o PIB per capita anual é de R$ 65.848, conforme o mesmo levantamento
de 2010. Turismo e Serviços em geral têm importante peso nesses
números, mas o Porto como principal canal de entrada e saída de cargas
do Brasil é o maior gerador de receita e renda para a cidade. Tanto que o
município é a segunda cidade que mais arrecada impostos no Estado, atrás
apenas da capital.*21

O gráfico a seguir foi extraído da Agência Metropolitana da Baixada Santista
(AGEM), e traz um comparativo entre o município de Santos e o Estado de São Paulo
em relação à vulnerabilidade social.

21

*Prefeitura de Santos - http://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/conheca-santos acessado em 06/05/2019
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Gráfico 1 – Distribuição da População, segundo Grupos do Índice Paulista de
Vulnerabilidade Social – IPVS - Estado de São Paulo e Município de Santos - 201022

Fonte: Agência Metropolitana da Baixada Santista - AGEM

Segundo estimativa do Município, em 2019 o orçamento municipal girava
entorno de R$ 2,9 bilhões 23, outro ponto destacado é a renda per capita no ranking
das cidades brasileiras, “com remuneração média de R$ 1.682,24, maior do que a
renda por habitante de capitais como São Paulo (R$ 1.495,04) e Rio de Janeiro (R$
1.518,55)”, Santos aparece em 9ª posição, de acordo com o último censo do IBGE
(2010), em relação à taxa de desemprego:
O nível de emprego tem se mantido em constante alta na última d écada,
seguindo tendência nacional. Pesquisas semestrais do Núcleo de Estudos
Socioeconômicos (NESE) da Unisanta mostraram que a taxa de
desemprego manteve-se entre 8% e 11% entre 2011 e 2012.*24

Outro ponto relevante acerca da economia da cidade, é a importância do
porto na cidade, como o próprio endereço eletrônico do Município salienta, “Santos
é porto, em essência e em história”. O porto de Santos é um dos principais
destaques, assim como a vocação turística da cidade, com treze (13) quilômetros

22

Grupo 1 (baixíssima vulnerabilidade): 46.411 pessoas (11,1% do total). Grupo 2 (vulnerabilidade muito baixa): 291.502
pessoas (69,8% do total).
Grupo 3 (vulnerabilidade baixa): 11.323 pessoas (2,7% do total). No espaço ocupado por esses setores censitários, o
rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.927 e em 13,7% deles a renda não ultrapassava meio salário mínimo per
capita.
Grupo 4 (vulnerabilidade média - setores urbanos): 36.366 pessoas (8,7% do total). No espaço ocupado por esses setores
censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.760 e em 20,0% deles a renda não ultrapassava meio salário
mínimo per capita.
Grupo 5 (vulnerabilidade alta - setores urbanos): 9.855 pessoas (2,4% do total). No espaço ocupado por esses setores
censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.512 e em 23,3% deles a renda não ultrapassava meio salário
mínimo per capita.
O Grupo 6 (vulnerabilidade muito alta - aglomerados subnormais): 22.433 pessoas (5,4% do total). No espaço ocupado por
esses setores censitários, o rendimento nominal médio dos domicílios era de R$1.185 e em 34,4% deles a renda não
ultrapassava meio salário mínimo per capita.
23
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2019/04/30/prefeitura-de-santos-estima-orcamento-de-r-31-bilhoes-para2020.ghtml acessado em 14 abril de 2020
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de extensão, é o maior porto da América Latina, responsável por cerca de vinte e
seis por cento (26%) da “balança comercial brasileira”:
(...) por onde passa mais de um quarto de todas as cargas que entram e
saem do Brasil, configuram como principal fonte de riquezas do município,
fazendo de Santos a cidade da Região Metropolitana da Baixada Santista
mais importante economicamente e uma das mais ricas do país.25*

A inauguração oficial do porto de Santos ocorreu em 1892, “quando a
Companhia Docas de Santos entregou os primeiros 260 metros de cais no Valongo,
o episódio iniciou um salto de desenvolvimento econômico da cidade. No entanto,
durante o século XVI, o porto funcionava na baía de Santos, para atracação,
considerando as “águas menos vulneráveis” aos ataques, optou-se por uma
transferência do cais para o canal do estuário, dando origem a um povoado nos
anos 1540, “em 1546, este povoado foi elevado à condição de Vila do Porto de
Santos”. Essa passagem mostra o quão entrelaçadas estão as histórias do porto de
Santos e o processo de desenvolvimento da cidade, o que o torna um importante
elemento na identidade do Município, o desenvolvimento de Santos está
intrinsecamente ligado ao crescimento do porto:
Três séculos depois, a economia do Estado de São Paulo ganhou uma
injeção de ânimo com a São Paulo Railway, que passou a operar em 1867,
época de expansão na produção do café, ligando Baixada Santista à capital
e interior. Os investimentos no Porto para escoar carga foram inevitáveis.
Após anos de obras, o Porto foi inaugurado em 1892 e, a partir de então,
experimentou grande crescimento, exportando todo tipo de insumo: açúcar,
café, laranja, algodão, adubo, carvão, sucos cítricos, soja, veículos,
granéis líquidos. Desde aquela época, segundo a Codesp (que administra
o complexo desde 1980), o Porto já movimentou mais de 1 bilhão de
toneladas de cargas. A partir de 1993, a Lei 8.630/93 mudou o modelo de
exploração com a instituição de arrendamento de áreas e instalações à
iniciativa privada, mediante licitações públicas.* 26

Ainda pensando a economia da Cidade, também aparecem dentre as
atividades consideradas de maior relevância a pesca e a possibilidade da
exploração da camada pré-sal de petróleo e gás. Porém, há maior destaque ao
turismo e ao setor de serviços, “A cidade é do veranista, do aventureiro, do
desbravador, do cruzeirista...”, é a frase de abertura da seção que trata do assunto
no site oficial, que salienta o conjunto “praia, história, cultura, aventura” como
pontos fortes. Nesse sentido, são evidenciados os sete (7) quilômetros de praia
como sendo um dos principais atrativos de Santos, “acompanhados pelo maior

25
26

*Prefeitura de Santos - http://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/conheca-santos acessado em 06/05/2019
*Prefeitura de Santos - http://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/conheca-santos acessado em 06/05/2019
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jardim de orla do mundo” (Guinness Book, livro dos recordes), também são
pontuadas em relação ao turismo o centro histórico da cidade e a área de
preservação ambiental:
Em pé de igualdade com os jardins e a praia, como principais pontos
turísticos e cartões-postais da cidade, está o Centro Histórico. Região
vizinha ao complexo portuário, o Centro conserva vivo em suas estreitas e
charmosas ruas com calçamento de pedra um passado de glórias com a
comercialização do café, que já figurou como principal produto de
exportação brasileiro. A cidade tem se destacado também no turismo de
negócios e no ecoturismo, já que quase a totalidade de sua porção
continental se mantém preservada, o que a confere importância à
preservação do Meio Ambiente como premissa da cidade. (...) Atrativos
das mais diversas naturezas fazem de Santos um local perfeito para visitar
a passeio. A cidade recebeu 4,7 milhões de turistas somente na temporada
de verão de 2012. Com sete quilômetros de praias e 13 quilômetros de
cais, Santos tem também um Centro Histórico com o famoso bondinho que
imita o extinto e popular meio de transporte do século XX, e que virou
marca da cidade. (...) O ecoturismo é outro segmento cada vez mais
explorado em território santista, já que 85% de sua área fica na porção
continental e é, em sua maior parte, preservada. Este c enário paradisíaco
é composto por cachoeiras que formam tobogãs naturais, rios de águas
cristalinas, aves e animais, além de ruínas históricas, que podem ser
visitados em passeios monitorados por agências de turismo credenciadas.
O turismo de negócios também cresce de forma acelerada no município e
já é responsável pela maior parte da movimentação na cidade durante o
ano.*27

São destacados como pontos turísticos de vocação histórica no centro da
Cidade: o Palácio José Bonifácio (onde funciona o paço Municipal), a Bolsa Oficial
do Café, o Santuário do Valongo, a Catedral, o Monte Serrat, a Estação Ferroviária
do Valongo e o Museu Pelé. Também é citado o Engenho dos Erasmos, “primeiro
engenho de açúcar do Brasil de que se tem notícia, é outra riqueza histórica da
cidade”, que se encontra na Zona Noroeste de Santos, região na qual também se
localiza o Jardim Botânico. O Aquário Municipal e o Orquidário (na Orla da Cidade)
também são apontados como atrativos “ambientais”. Há o destaque ao Memorial
das Conquistas (na Vila Belmiro, estádio Urbano Caldeira), que “guarda a história
de um time que fez a cidade se tornar conhecida mundialmente”. O Terminal de
Passageiros Giusfredo Santini é frisado como “o mais movimentado do país”.
O esporte é outro ponto importante na cidade, sendo relacionado a
perspectiva turística e histórica, através especialmente da pratica desportiva na Orla
da praia e do Santos Futebol Clube:
Mas a praia é, enfim, um campo aberto para todo tipo de prática, desde o
futevôlei até a paixão brasileira, o futebol. Aliás, o Santos Futebol Clube é
outro (e um dos principais) ícone da cidade que reforça sua vocação. O
27

*Prefeitura de Santos - http://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/conheca-santos acessado em 06/05/2019
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time centenário se destacou principalmente nos anos 50, 60 e 70 com
talentos como Pelé – o atleta do século, Garrincha e Pepe e ganhou fama
ao redor do planeta conquistando duas vezes o título de campeão do
mundo. A cidade continua lançando atletas, como os recentes Neymar e
Ganso. Em outras áreas esportivas, como o judô, Santos é representada
pelos medalhistas olímpicos Rogério Sampaio e Danielle Zangrando, entre
outros. O Município conta com vários centros esportivos públicos e
privados, campos de futebol, pistas de atletismo, piscinas, estádios,
ginásios, quadras simples e poliesportivas e, é claro, a orla da praia, que
funciona como uma academia ao ar livre e local da prática de atividades
como o triathlon, canoagem, surf e stand up. Santos é palco de provas de
pedestrianismo de destaque nacional e, mais recentemente, do downhill,
disputa de montain bikes já realizada nas escadas do Monte Serrat.
Atualmente as competições são realizadas no Morro do Pacheco.*28

O aspecto cultural é extremamente valorizado na cidade, que em 2015 foi eleita
cidade criativa29 pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
a Cultura (Unesco), sendo a única representante brasileira no referido ranking. O
programa tem por principal valor o desenvolvimento por meio da criatividade. Dentre
as oito cidades selecionadas na categoria cinema, Santos aparece como a primeira
colocada, seguida por Roma (Itália), Bitola (Macedônia), Sofia (Bulgária), Galway
(Irlanda), Sydney (Austrália), Busan (Coréia do Sul) e Bradford (Inglaterra). Fazem
parte do programa sete campos criativos: artesanato e arte popular, design,
gastronomia, música, literatura, mídia e cinema.
Em 2018, a cidade de Santos também foi novamente reconhecida como “cidade
inteligente”, com destaque para o quesito Meio Ambiente, no qual ocupou o 1º lugar,
entre os setecentos municípios brasileiros participantes do estudo. Na classificação
geral, Santos ocupa o 9º lugar, sendo que Praia Grande e Cubatão e outras cidades
da Baixada Santista (as demais não entraram para a lista das 100 melhores
classificadas) aparecem em 56º e 84º lugar, respectivamente:
O estudo, da consultoria Urban Systems Brasil, analisa mais de 700 cidades
do Brasil, e é dividido em 11 eixos temáticos: Mobilidade, Urbanismo, Meio
Ambiente, Energia, Inovação, Economia, Educação, Saúde, Segurança,
Empreendedorismo e Governança. (...) A administração municipal credita o
prêmio às ciclovias, ao VLT, aos ônibus menos poluentes e a projetos sócioambientais. (...) A Prefeitura de Santos credita o prêmio à utilização de
ciclovias e do VLT, meios de transporte não poluentes, à frota de ônibus, já
que os veículos novos poluem menos, e também a iniciativas como a
Ecofábrica Cultural, que transforma entulho em arte por meio de trabalho
social, e à Recicleta, programa de coleta de lixo limpo por meio de bicicletas.
(G1, 2018)30
28

*Prefeitura de Santos - http://www.santos.sp.gov.br/?q=hotsite/conheca-santos acessado em 06/05/2019
A Rede de Cidades Criativas da Unesco foi lançada em 2004 e conta com 116 membros. O objetivo principal é promover a cooperação
internacional entre os locais que investem na criatividade, por meio de um bom desenvolvimento urbano sustentável, inclusão social e
vitalidade cultural. http://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2015/12/santos-e-unica-cidade-do-brasil-eleita-como-criativa-na-rede-daunesco.html acessado em 10 fevereiro de 2020
30
https://g1.globo.com/sp/santos-regiao/noticia/2018/09/05/santos-lidera-ranking-de-cidades-inteligentes-no-quesito-meioambiente.ghtml acessado em 05 de fevereiro de 2020.
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Em agosto do ano passado, diversos meios de comunicação veicularam
notícias referentes a mais nova conquista de Santos: estudo comprova que Santos é
uma das cidades mais seguras do País*31.
Pesquisa realizada com mais de 300 cidades coloca Santos como uma das
mais seguras do Brasil. O Atlas da Violência 2019, produzido pelo Instituto
de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e pelo Fórum Brasileiro de
Segurança Pública (FBSP), revela que o Município tem a 11ª menor taxa de
assassinatos. (Santos, 2019)*32

Os dados do Sistema de Informação sobre Mortalidade do Ministério da Saúde
(2017), no qual fizeram parte do levantamento municípios com um número maior que
100 mil habitantes. Em Santos, a taxa de homicídios foi de 7,8 a cada 100 mil
habitantes, garantindo a 11ª posição nacional e a 8 do Estado de São Paulo, além de
ser o mais baixo dentre as cidades da Baixada Santista:
Todas à frente de Santos contam com populações menores (432 mil
habitantes). Considerando apenas as com mais de 400 mil, o Município
perderia apenas para Jundiaí (SP). No estudo anterior, divulgado no ano
passado, Santos ocupava a 32ª colocação, com taxa de assassinatos de
11,5, ou seja, houve redução de 27%. (Santos, 2019)*33

Na pesquisa a primeira colocada foi a cidade de Jaú (SP), com 2,7%. Já a
cidade mais violenta, foi Maracanaú (CE), com 145,7%. Para a realização desse
estudo, são analisados fatores como renda per capita, índices de “desocupação”,
saneamento básico, gravidez na adolescência, dentre outros. Segundo a matéria
veiculada pela imprensa oficial municipal, quando se trata das cidades consideradas
menos violentas, os indicadores de desenvolvimento humano assemelham-se a
indicadores de países desenvolvidos, sendo que nos municípios mais violentos, os
índices de acesso à educação, por exemplo, são mais baixos:
Um dos destaques é a ampliação do Bom Prato, que oferece uma
alimentação balanceada, de qualidade com um custo baixo”. Hoje, mais de
cinco mil pessoas fazem refeições diariamente nestes restaurantes por
apenas R$ 1,00. “Implantamos duas unidades em locais estratégicos como o
Morro do São Bento e no Dique da Vila Gilda, na Zona Noroeste. Essa é uma
política que atende diretamente a população mais carente”, acrescentou.
“Vale citar ainda a entrega de mais de mil imóveis, acabando com as
moradias em áreas de risco social e ambiental. Isso leva dignidade e permite
recomeçar a vida em outro ambiente. Além disso, implantamos as Vilas
Criativas34, em todas as regiões da Cidade, que oferecem condições para que

31

Prefeitura de Santos - https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/estudo-comprova-que-santos-e-uma-das-cidades-maisseguras-do-pais acessado em 20/02/2020
32
Prefeitura de Santos - https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/estudo-comprova-que-santos-e-uma-das-cidades-maisseguras-do-pais acessado em 20/02/2020
33
Prefeitura de Santos - https://www.santos.sp.gov.br/?q=noticia/estudo-comprova-que-santos-e-uma-das-cidades-maisseguras-do-pais acessado em 20/02/2020
34
As Vilas Criativas integram uma iniciativa do governo municipal. São centros culturais, instalados em bairros considerados de
maior vulnerabilidade social (com menor Índice de Desenvolvimento Humano, por exemplo). Nas Vilas Criativas são oferecidos
cursos de qualificação profissional, atividades esportivas e culturais, que buscam fortalecimento do convívio social.

53

as pessoas possam obter sua renda sendo empreendedoras”. (BARBOZA,
apud PMS, 2019.)*

A partir das diversas características apontadas sobre a cidade de Santos,
percebemos

que

há

reconhecimento,

inclusive

internacional,

de

avanços

consideráveis em diferentes áreas (como segurança, meio ambiente, etc). Apesar
desses aspectos, se faz necessário ressaltar que “a terra da liberdade e da caridade”,
conforme ressaltado em sua bandeira, ainda guarda importantes contrastes. Para
exemplificar essa questão, na introdução desse trabalho apontamos o Coeficiente Gini
nacional, que vem aumentando em Santos, os últimos dados apontam também um
crescimento desse indicador, que trata da concentração de riqueza. Em 1991, o índice
alcançado era de 0,52. Em 2000, o número chegava em 0,53, e em 2010, Santos
chegou a marca dos 0,5535.
Nessa cidade, que tem orgulho em ressaltar suas potencialidades, ainda há
muito para se discutir e destacar no que tange a desigualdade social. A política
habitacional, por exemplo, é ainda um grande nó no Município.

Em paradoxo,

comunidades compostas por milhares de famílias vivem em condições de extrema
precariedade, contrastando-se com a realidade da cidade ideal, dos jardins, canais,
praias e porto. A cidade legal e a cidade ilegal convivem, nesse intenso contraste.
Maricato (2003) traz em seu texto considerações importantes sobre
mecanismos legais e fatores históricos que auxiliam na compreensão de como se dá
a ocupação das cidades. Para a autora “a lógica concentradora da gestão pública
urbana não admite a incorporação ao orçamento público da imensa massa, moradora
da cidade ilegal, demandatária de serviços públicos”, uma importante consideração
sobre como mecanismos existentes em nossa sociedade fazem com que exista um
processo aparentemente excludente, que na realidade, garante a reprodução das
relações sociais.
Quanto a isso o jornal BoqNews destaca através da matéria “Região Apresenta
Diferença Social em Vários Indicadores” o Índice de Bem-Estar Urbano (IBEU) na
Baixada Santista, desenvolvido pelo Observatório das Metrópoles:
Mesmo em Santos, município de maior crescimento econômico na última
década (…) pode-se verificar marcas dos piores índices, pois também nessa
mesma área há aglomerados subnormais, ocupações em manguezais, áreas
de ocupadas em morros, cortiços (…). Dessa forma, o espaço metropolitano
central consegue reunir tanto o melhor índice IBEU, quanto as maiores
favelas da região metropolitana. Na RMBS, o crescimento econômico,
35

http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/santos_sp acessado em 30 de janeiro de 2020
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infelizmente, andou de mãos dadas com a desigualdade social”, é a
conclusão do estudo realizado pela socióloga e professora da Unifesp
Marinez Brandão, que junto com Maria Graciela Morell, é coordenadora e
pesquisadora do Núcleo Baixada Santista do Observatório das Metrópoles.
(BOQNEWS, 2016)36

Considerada por muitos pesquisadores como a maior favela de palafitas da
América Latina, em uma Área de Preservação Permanente37 (APP), na região
Noroeste da cidade, encontramos o Dique da Vila Gilda, às margens do Rio dos
Bugres. Segundo Fabiano e Muniz, a “população residente no Dique é estimada pela
Companhia de Habitação da Baixada Santista (COHAB-ST), em 2007, em
aproximadamente 6 mil famílias, com renda mensal de no máximo 1 salário mínimo”
(FABIANO e MUNIZ, 2010). O jornal Diário do Litoral, em notícia recente38*, divulgou
que cerca de 26 mil pessoas vivem na maior comunidade de palafitas do Brasil.

36

Jornal BoqNews: https://www.boqnews.com/cidades/regiao-apresenta-diferenca-social-em-varios-indicadores/ acessado em
30 de abril de 2020
37
“Art. 3o Para os efeitos desta Lei, entende-se por: (…) II – Área de Preservação Permanente – APP: área protegida, coberta
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e
a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas”.
(Código Florestal, Lei nº12.651/12)
38
“Dique
Vila
Gilda
enfrenta
Covid,
fogo
e
água
em
Santos”.
Disponível
em:
https://www.diariodolitoral.com.br/cotidiano/dique-vila-gilda-enfrenta-covid-fogo-e-agua-em-santos/135380/
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Imagem 3 – Palafitas – Dique da Vila Gilda - 2018

Autoria: Juliana Laffront
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Imagem 4 – Palafitas – Dique da Vila Gilda - 2018

Autoria: Juliana Laffront

A vida das famílias que se encontram nessas condições de extrema
precariedade traz a negação de diversos direitos todos os dias. Onde mesmo o acesso
à água potável acaba chegando a um número limitado de moradias. O jornal UOL
Notícias afirma em matéria que “segundo a Sabesp (Companhia de Saneamento
Básico do Estado de São Paulo), que atende o município, só 17% das casas do Dique
da Vila Gilda, por exemplo, têm água encanada”*39. No mesmo texto, a UOL destaca:
Santos tem o quarto valor de aluguel mais alto do Brasil, atrás apenas de São
Paulo, Rio de Janeiro e Distrito Federal, de acordo com o Índice FipeZap de
Locação Residencial de abril, divulgado no último dia 16. O preço médio da
locação na cidade é de R$ 29,22 o metro quadrado --em São Paulo, é de R$
36,59. Além disso, ainda segundo o levantamento, os proprietários de imóveis
de Santos são os que mais ganham com aluguel: 6,7% de rendimento, contra
5% em São Paulo e 4,4% da média das 15 cidades pesquisadas*40. (UOL
Notícias, 2018)

Esse breve panorama nos permite compreender que, apesar de alcançar
importante desempenho em diferentes aspectos, a cidade de Santos ainda é
extremamente desigual. Essa desigualdade, que não se configura como uma
39

Disponível em: https://www.uol/noticias/especiais/as-palafitas-de-santos.htm#album-1
Disponível em: https://www.uol/noticias/especiais/as-palafitas-de-santos.htm#album-1
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particularidade da cidade de Santos, é inerente ao modo de produção capitalista, e
marca da história brasileira. Segundo Kowarick (1979):
As coisas simples precisam constantemente ser ditas: é o capital – e não a
sua força de trabalho – que deteriora a vida metropolitana. Para o capital, a
cidade e a classe trabalhadora interessam como fonte de lucro. Para os
trabalhadores a cidade é o mundo onde devem procurar desenvolver suas
potencialidades coletivas. Entre os dois existe um mundo de diferenças. E um
mundo de antagonismo (KOWARICK, 1979, p. 53).

Após essa contextualização, veremos no próximo item alguns dados acerca de
como uma das expressões mais radicais da questão social, a vida nas ruas, se
configura nesse Município.
2.2 – Censo

Consideramos importante situar nosso objeto de estudo na realidade local, pois
falamos aqui de um fenômeno complexo que é também marcado pela territorialidade.
Escorel (2000) indica que:
O espaço urbano interfere significativamente nos grupos que se formam na
rua – nos tipos de agrupamento, nas possibilidades de fixação, nas atividades
de subsistência que podem ser realizadas, - e, em contrapartida os
moradores de rua marcam o tecido urbano (ESCOREL, 2000, apud SILVA,
2009, p.121).

Portanto há a necessidade de se analisar, mesmo que brevemente, o contexto
da cidade de Santos e os dados disponíveis sobre as pessoas que vivem nas ruas
nessa cidade.
É igualmente pertinente lembrar que as pessoas que vivem nas ruas ainda não
são contabilizadas nos censos do IBGE, sendo justamente a ausência de moradia
regular convencional o fator de exclusão desse público da pesquisa nacional. Há anos
o Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) tem como pauta o
recenseamento desse público pelo IBGE. A Política Nacional para a População em
Situação de Rua (Decreto Federal 7.053/2009) coloca como um de seus objetivos
“instituir a contagem oficial da população em situação de rua”.
Em 2008 houve no Brasil uma grande pesquisa, a de maior porte até então,
realizada pelo então Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS).
Esse recenseamento abrangeu setenta e um (71) Municípios, estando entre eles a
cidade de Santos. Com o Decreto Federal nº 7.053/2009, a recomendação de
realização de censos passa a ser responsabilidade dos municípios. A ausência de
referências mínimas de critérios ou obrigatoriedade em sua periodicidade, tem gerado
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um desafio significativo no estabelecimento de políticas e serviços para esse público.
A dificuldade para localizar dados sobre essa população em muitos municípios
inviabiliza estudos comparativos e enfraquece a luta pelo estabelecimento de uma
rede de serviços, capaz de corresponder minimamente a demanda existente.
A Defensoria Pública da União entrou recentemente com ação com o intuito de
incluir as pessoas que vivem nas ruas no censo do IBGE. Segundo o defensor público
Thales Treiger “esta distinção entre pessoas domiciliadas ou não que o Censo faz é
um preconceito similar ao racismo. Pior, porque é escamoteado. Permite ao poder
público dizer que não faz políticas para este segmento porque não sabe quantas
pessoas precisam ser atendidas”41.
Em 2016, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) apresentou
estimativa do número de pessoas vivendo nas ruas do país, com base nos dados do
Cadastro Único e do Censo do Sistema Único de Assistência Social de 2015. Segundo
esse levantamento, um total de 101.854 pessoas vivem nas ruas do Brasil, um
aumento extremamente significativo se compararmos a última pesquisa de ampla
abrangência realizada no país. Em 2008 a pesquisa “Rua: aprendendo a contar”
contabilizou 31.922 pessoas vivendo em calçadas, praças, viadutos ou pernoitando
em albergues ou instituições religiosas em setenta e um (71) municípios com mais de
300 mil habitantes e capitais do país, com exceção de Belo Horizonte, São Paulo,
Recife e Porto Alegre, que já tinham levantamentos próprios na época.
Segundo o Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) o IBGE alega
não ter estrutura suficiente para inserir as pessoas que vivem nas ruas em sua
próxima pesquisa. Porém é considerado um ganho o fato de que em 2020, no próximo
recenseamento42, serão consideradas as pessoas que vivem em “moradias
precárias”. Ou seja, aqueles que estiverem dormindo em barracas e estruturas
improvisadas farão parte da pesquisa. No entanto aqueles que estiverem dormindo
em papelão, com cobertor ou no chão, serão desconsiderados. A continuidade do
pleito para a real inserção desse segmento populacional no censo do IBGE continuará
para a próxima pesquisa.
No município de Santos ocorreram até o momento quatro censos específicos
dessa população. O primeiro através da pesquisa nacional realizada pelo então
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). Nesta pesquisa
41
42

https://projetocolabora.com.br/inclusao-social/pelo-direito-de-existir/ acessado em 06/05/2019
Lembramos que, por conta do contexto da pandemia do COVID-19, o censo do IBGE foi adiado para 2021.
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foram identificadas 713 pessoas vivendo nas ruas de Santos, sendo deste número
658 encontradas nos logradouros públicos e as outras 55 pessoas em instituições
conhecidas como acolhimentos43.
O segundo censo foi realizado pela Secretaria de Assistência Social da
Prefeitura de Santos (SEAS/PMS) em 2009, e contabilizou 507 pessoas vivendo nas
ruas, desse total 388 pessoas foram encontradas nas ruas da Cidade e as outras 119
nas instituições (acolhimentos).
O terceiro censo, usado para a referência nesse estudo, também foi realizado
pela Secretaria de Assistência Social do Município, desta vez através da Fundação
Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE) em 2013. Foram recenseadas 591 pessoas
nas ruas da cidade e 206 em instituições, totalizando 797 pessoas vivendo nas ruas
em Santos na noite de 23 de outubro de 2013, data em que o censo ocorreu (FIPE,
2014, p. 19).
Em outubro de 2019, foi realizado novo recenseamento, através do Projeto
Integrado de Pesquisa e Extensão, parceria estabelecida entre a Prefeitura de Santos
(através da Secretaria de Desenvolvimento Social) e a Universidade Federal de São
Paulo (Campus Baixada Santista). O projeto está em andamento, razão para os dados
dessa última pesquisa não terem sido publicados até o término de nosso trabalho.
Gráfico 2 - Pessoas Vivendo nas Ruas de Santos - segundo a condição de rua
ou acolhimento, nos anos de 2007, 2009 e 2013
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Façamos então, a partir das informações do penúltimo censo, uma breve
Elaborado pela autora, com base no relatório FIPE (2014)
43

as instituições a que nos referimos são definidas em cada um dos censos realizados, de acordo com a realidade
do momento. Podem se tratar tanto de acolhimentos institucionais (nas modalidades casas de passagem e abrigo
institucional) de execução direta ou conveniados, quanto a comunidades terapêuticas e demais serviços do
terceiro setor, que ofertem acolhimento a essa população.
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reflexão sobre a caracterização de quem vive nas ruas em Santos. Para nortear a
pesquisa, a FIPE se orientou por dois questionamentos principais, sendo eles:
quantas pessoas encontravam-se em situação de rua em Santos no momento da
realização do censo e qual a sua distribuição espacial na cidade. Para tanto, Santos
foi dividida pela FIPE e pela Secretaria de Assistência Social (SEAS) em nove áreas
censitárias, destacando que a zona noroeste e os morros não foram incluídos neste
censo. Pois, na época, foi considerado pequeno o número de pessoas vivendo nas
ruas nessas áreas.
Cada uma dessas áreas era formada por dois ou três bairros, sendo elas:
Quadro 1 – Áreas censitárias
Centro I

Centro, Valongo e Paquetá

Centro II

Vila Nova e Vila Mathias

Área Intermediária
Área Mista

Vila Belmiro, Campo Grande, Encruzilhada
Jabaquara, Marapé e José Menino

Porto Macuco

Macuco e Estuário

Orla Marítima I

Pompéia e Gonzaga

Orla Marítima II

Boqueirão e Embaré

Orla Marítima III

Aparecida e Ponta da Praia
Santa Maria, Bom Retiro, Rádio Clube,

Noroeste

Castelo, Areia Branca, São Jorge, Caneleira
e Saboó

Fonte: Relatório do censo sobre população em situação de rua da FIPE – 2014.

Assim como a definição de população em situação de rua, foi adotada pela
FIPE ao construir o censo o seguinte conceito, extraído do livro População de Rua:
quem é, como vive e como é vista, de Vieira, Bezerra e Rosa:
Considerou-se população de rua o segmento de baixíssima renda que, por
contingência temporária ou de forma permanente, pernoita nos logradouros
da cidade – praças, calçadas, marquises, jardins, baixos de viaduto – em
locais abandonados, terrenos baldios, mocós e carcaça de veículos. Também
são moradores de rua aqueles que pernoitam em abrigos públicos ou de
entidades sociais (VIEIRA, BEZERRA E ROSA, 1994 p.14, apud FIPE, 2014,
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p. 12).

Portanto as pessoas que estavam acolhidas nos acolhimentos e abrigos da
SEAS foram consideradas também em situação de rua no momento da realização do
censo. No relatório, os espaços de acolhimento e abrigo são chamados de “centros
de acolhida”, sendo eles as seguintes instituições: Seabrigo-AIF, Seacolhe-AIF,
Albergue Noturno, Cristolândia e Casa do Higino. As informações coletadas no censo
são referentes ao cenário de uma noite nas ruas de Santos:
Os números referem-se à situação na noite em que foi realizado o
recenseamento e resultam de um levantamento que, na literatura sobre
levantamento censitário dessa população se denomina ‘point prevalence’. Ou
seja, mensura a população e suas características em um dado instante, sem
captar variações que podem ocorrer ao longo do tempo. (FIPE, 2014, p. 36)

Destacamos essa questão para lembrar que o cenário não é estático. O número
de pessoas vivendo nas ruas se modifica com o passar dos dias, dos meses, portanto
não é uma realidade constante. Segundo o relatório da FIPE (2014, p.15/16) sobre o
censo de 2013, estes serviços funcionavam da seguinte forma na época do censo:
Quadro 2 – Serviços de Acolhimento de Santos em 2013
50 vagas fixas (20 para
mulheres e 30 para
homens) e 43 vagas
rotativas.

Não aceitam famílias nem
crianças.

(Seção de Abrigo Adulto,
Idoso e Família)

28 vagas

Aceitando famílias com
crianças e adolescentes,
adultos, idosos.

Albergue Noturno

60 vagas

40 para homens e 20 para
mulheres e crianças

20 vagas masculinas

Atendimento a pessoas em
situação de rua ou que
embora tenham moradia,
enfrentam dificuldades de
convivência familiar. Os
acolhidos recebem moradia,
alimentação,
roupas
e
medicação,
quando
necessário.

Seacolhe-AIF
(Seção de Acolhimento
Adulto, Idoso e Família)
Seabrigo-AIF

Missão Batista
Cristolândia

Fonte: Relatório do censo sobre população em situação de rua da FIPE – 2014.
Elaborado pela autora.

A SEACOLHE-AIF e a SEABRIGO-AIF destinam-se a atender as pessoas que
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vivem nas ruas em dois níveis de vinculação. O primeiro é um equipamento
considerado “casa de passagem”, tem maior rotatividade em relação ao segundo, que
tem a estrutura mais similar à de uma residência, com menor circulação de pessoas,
que podem permanecer no local por um período mais prolongado. Ambos definem
uma média de tempo para a permanência no serviço, configurando a ideia de
transitoriedade das instituições. Em geral, esse tempo varia entre 3 e 6 meses,
permitindo maior permanência de acordo com cada caso. O Albergue Noturno (casa
de passagem conveniada) apresenta características análogas, atendendo às pessoas
até que tenham condições de encontrar um lugar para morar.
Havia na época uma constante preocupação por parte do Município em relação
ao tempo que a pessoa que vive na rua está na cidade. Costumava-se considerar
munícipe quem vivia no município há mais de um ano. Quando a pessoa não era da
cidade era estimulado o retorno ao convívio familiar e comunitário. Há também a
questão impulsionada pelo fato de Santos ofertar mais serviços socioassistenciais
para as pessoas que vivem nas ruas e um considerável número de vagas em
acolhimentos e atendimentos em relação a municípios vizinhos. Essa especificidade
atrai pessoas que saem de cidades vizinhas para conseguir atendimento em Santos.
A partir deste quadro verifica-se que a maior parte das pessoas que vivem nas
ruas (vindas de outras cidades) encontram-se há mais de cinco anos em Santos, de
acordo com o censo da FIPE:
Quadro 3 – Tempo de Permanência na Cidade – Não Nascidos em Santos
25,00%
20,00%

17,55%

15,00%

10,20%

19,18%
16,33%

16,73%

5 a 12
anos

12 a 20 20 anos ou
anos
mais

12,24%
7,76%

10,00%
5,00%
0,00%

Até 1 mês

1a6
meses

7 meses a 1 a 5 anos
1 ano

Não nascidos em Santos
Fonte: Relatório do censo sobre população em situação de rua da FIPE – 2014. P. 60
Elaborado pela autora.

A partir dos dados do quadro, observamos que, o gráfico foi disposto em ordem
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crescente de tempo. Nesta divisão a maior parte das pessoas que vivem nas ruas
estão na cidade há mais de 20 anos. Porém, se somarmos os que vivem em Santos
há menos de 1 ano, chegamos ao número de 30,2%, que é um contingente
considerável em relação ao todo.
Outro aspecto interessante para análise é o consumo de álcool e outras drogas
pelas pessoas que vivem nas ruas, considerando que existem estudos que abordam
essa temática, como a tese de Walter Varanda, onde ele afirma que:
A trajetória para a situação de rua, na vida de cada um, é um processo
complexo que comumente envolve o uso de bebidas alcoólicas antes, durante
ou depois do movimento para as ruas, entre a maioria da população de rua.
(VARANDA, 2009, p. 2)

Quadro 4 – Uso de Álcool e/ou Drogas por Sexo
Sexo
Consumo

Masculino

Feminino

Não consome

15,5

20,0

Consome álcool e/ou drogas

84,5

80,0

Consome álcool

67,0

47,5

Consome drogas ilícitas

52,9

65,0

Total*

297

40

*Considerados casos válidos e excluídos 7 casos sem informação sobre sexo
Fonte: Relatório do censo sobre população em situação de rua da FIPE – 2014. P. 75

Ao atentar para a questão de gênero, observando o quadro acima, notamos
que, apesar dos homens consumirem mais bebidas alcoólicas, as mulheres lideram o
consumo de drogas ilícitas. Porém ao considerarmos ambas as substâncias os
homens ainda se destacam por consumir, em sua maioria, mais drogas e bebidas do
que as mulheres, conforme elucida o gráfico a seguir:
Gráfico 6 – Consumo de álcool e outras drogas
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Fonte: Relatório do censo sobre população em situação de rua da FIPE – 2014. P. 60
Elaborado pela autora.

Dessa maneira a breve análise acerca do perfil das pessoas que vivem nas
ruas no município de Santos nos permite, visualizar características dos acolhimentos
da cidade existentes na época do referido censo (2013). Como a quantidade média
de pessoas vivendo na rua, tempo médio de permanência na cidade e consumo de
álcool e drogas ilícitas por esse público, assim como algumas características do
município de Santos.
2.3 Detalhamento atual: serviços de atendimento às pessoas que vivem nas ruas
em Santos

Nesse item pretendemos atualizar as informações sobre a rede de serviços
municipais, direcionada ao atendimento das pessoas que vivem nas ruas em Santos,
trazendo uma breve reflexão com base em alguns dados de atendimento.
De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009)
apenas o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua,
Centro Pop (ou Creas POP), seria em sua gênese especificamente voltado ao
atendimento às pessoas que vivem nas ruas. A Secretaria de Desenvolvimento Social
(SEDS) de Santos, instituiu a Coordenação de Atenção Social à População em
Situação de Rua (COPROS-POP), entendendo ser uma medida necessária para
atender as especificidades da Cidade.
Nessa

Coordenação

encontram-se

serviços

como

os

acolhimentos

institucionais, que não são exclusivamente voltados à população em situação de rua.
A partir da instituição da COPROS-POP, podemos entender os serviços que integram
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essa coordenadoria enquanto direcionados e orientados ao atendimento desse
público. Obviamente, passados sete anos do último recenseamento divulgado (2013),
houve significativa mudança na composição desses serviços, trazida no item anterior.
Para que seja possível elencar os serviços atuais, faremos uso das informações
contidas na Carta de Serviços da Prefeitura de Santos44, disponibilizada online no site
oficial da Prefeitura. A Abordagem Social (Seção Especializada de Assistência Social
da População em Situação de Rua-SESP-PSR):
É um serviço realizado por uma equipe de educadores sociais que identifica
famílias e indivíduos em situação de risco pessoal e social em espaços
públicos, como trabalho infantil, exploração sexual de crianças e
adolescentes, situação de rua, uso abusivo de crack e outras drogas.
A abordagem é realizada nas ruas, praças, estradas, fronteiras, espaços
públicos onde ocorram atividades laborais (como feiras e mercados), locais
de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais de
ônibus, trens, metrô, prédios abandonados, lixões, praias, semáforos, entre
outros locais. (Carta de Serviços, Santos, 2019)

Na cidade de Santos, há uma equipe de abordagem direcionada
especificamente ao trabalho com as pessoas que vivem nas ruas. Essa equipe, de
execução direta da Administração Municipal, está relacionada ao Centro de
Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop).
Quanto a questão do trabalho infantil, há um serviço de abordagem especificamente
orientado para essa temática, a execução desse trabalho se dá através de uma
instituição conveniada (ASPPE), o serviço está vinculado ao Centro de Referência
Especializado de Assistência Social (CREAS).
A Equipe de Abordagem Social que compõem a COPROS-POP, é responsável
pelo monitoramento dos locais de maior incidência de pessoas vivendo nas ruas em
Santos, pela busca-ativa, verificação de processos e boletins de ocorrência da OTC,
dentre outras atividades. De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços
Socioassistenciais (2009), esse serviço é:
Ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de assegurar
trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a
incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes,
situação de rua, dentre outras. Deverão ser consideradas praças,
entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam
atividades laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de
comércio, terminais de ônibus, trens, metrô e outros. O Serviço deve buscar
a resolução de necessidades imediatas e promover a inserção na rede de
serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na perspectiva da
garantia dos direitos. USUÁRIOS: Crianças, adolescentes, jovens, adultos,
44

CARTA DE SERVIÇOS: https://egov.santos.sp.gov.br/santosmapeada/Ouvidoria/CartaServicos/MapaCartaServicos/
acessada em 02/02/2020
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idosos e famílias que utilizam espaços públicos como forma de moradia e/ou
sobrevivência.
OBJETIVOS: - Construir o processo de saída das ruas e possibilitar
condições de acesso à rede de serviços e a benefícios assistenciais; Identificar famílias e indivíduos com direitos violados, a natureza das
violações, as condições em que vivem, estratégias de sobrevivência,
procedências, aspirações, desejos e relações estabelecidas com as
instituições; - Promover ações de sensibilização para divulgação do trabalho
realizado, direitos e necessidades de inclusão social e estabelecimento de
parcerias; - Promover ações para a reinserção familiar e comunitária.
(Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2009)

Já o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua
(Centro Pop), é:
Uma unidade pública voltada para o atendimento especializado à população
em situação de rua. Deve ofertar, obrigatoriamente, o Serviço Especializado
para Pessoas 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.
Principais etapas para a prestação do serviço: São jovens, adultos, idosos e
famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência.
Destaca-se que crianças e adolescentes podem ser atendidos pelo Serviço
somente quando estiverem em situação de rua acompanhados de familiar ou
pessoa responsável.
Forma de prestação do serviço: O serviço pode ser acessado de forma
espontânea pela pessoa em situação de rua, a qualquer momento. Pode
também ser acessado por encaminhamento do Serviço Especializado em
Abordagem Social, por outros serviços da assistência social ou de outra
política públicas e por órgãos do Sistema Judiciário. (Carta de Serviços,
Santos, 2019)

Esse serviço foi inaugurado em 2013 no Município de Santos, sendo sediado à
época em imóvel térreo alugado no bairro Vila Nova. Em janeiro de 2018, o serviço
passou a funcionar no bairro Paquetá, em edifício próprio45, de quatro pavimentos,
três vezes maior que o imóvel anterior. A mudança, possibilitou que o serviço
passasse a dispor de mais espaços de convivência, salas de atendimento melhor
estruturadas, refeitório, canil para animais, sala de oficinas, dentre outros.
De acordo com a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais (2009),
esse serviço é:
Ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou
sobrevivência. Tem a finalidade de assegurar atendimento e atividades
direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de
fortalecimento de vínculos interpessoais e/ou familiares que oportunizem a
construção de novos projetos de vida. Oferece trabalho técnico para a análise
das demandas dos usuários, orientação individual e grupal e
encaminhamentos a outros serviços socioassistenciais e das demais políticas
públicas que possam contribuir na construção da autonomia, da inserção
social e da proteção às situações de violência. Deve promover o acesso a
O referido edifício foi construído através de um TRIMMC – Termo de Responsabilidade de Implantação de Medidas Mitigatórias
e/ou Compensatórias. No qual empresas portuárias se comprometem com a viabilização e execução de obras na Cidade. Todo
o investimento parte da iniciativa privada e, dessa forma, a construção saiu a custo zero para a Administração Municipal.
45
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espaços de guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e
provisão de documentação civil. Proporciona endereço institucional para
utilização, como referência, do usuário. Nesse serviço deve-se realizar a
alimentação de sistema de registro dos dados de pessoas em situação de
rua, permitindo a localização da/pela família, parentes e pessoas de
referência, assim como um melhor acompanhamento do trabalho social.
USUÁRIOS: Jovens, adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como
espaço de moradia e/ou sobrevivência.
OBJETIVOS: - Possibilitar condições de acolhida na rede socioassistencial; Contribuir para a construção de novos projetos de vida, respeitando as
escolhas dos usuários e as especificidades do atendimento; - Contribuir para
restaurar e preservar a integridade e a autonomia da população em situação
de rua; - Promover ações para a reinserção familiar e/ou comunitária.
(Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, 2009)

Em Santos existem, ao todo, quatro acolhimentos institucionais que integram a
COPROS-POP, sendo dois na modalidade Casa de Passagem e dois na modalidade
Abrigo Institucional. Em cada modalidade, há um serviço de execução direta e um
conveniado. Enquanto Casas de Passagem, temos:
Sociedade Amiga dos Pobres Albergue Noturno (conveniada):
Acolhimento Institucional à pessoa em situação de rua.
Principais etapas para a prestação do serviço: Acolhe pessoas em situação
de rua, sendo migrante, imigrante e itinerante, a fim de garantir direitos e
inclusão social.
Forma de prestação do serviço: Os encaminhamentos são feitos pelo Centro
de Referência Especializado às Pessoas em Situação de Rua.
Seção de Acolhimento de Adultos, Idosos e Famílias em Situação de RiscoSEACOLHE-AIF (execução direta):
É um serviço de acolhimento institucional na modalidade casa de passagem
que fornece acolhimento provisório destinado a pessoas e famílias em
situação de rua a fim de ofertar atendimento que assegure condições de
estadia, convívio e endereço de referência, com equipe especializada para
contribuir para construção conjunta com o/a usuário/a de seu processo de
saída das ruas.
Principais etapas para a prestação do serviço: É um serviço de acolhimento
institucional na modalidade casa de passagem que fornece acolhimento
provisório destinado a pessoas e famílias em situação de rua a fim de ofertar
atendimento que assegure condições de estadia, convívio e endereço de
referência, com equipe especializada para contribuir para construção
conjunta com o/a usuário/a de seu processo de saída das ruas.
Forma de prestação do serviço: É um serviço de acolhimento institucional na
modalidade casa de passagem que fornece acolhimento provisório destinado
a pessoas e famílias em situação de rua a fim de ofertar atendimento que
assegure condições de estadia, convívio e endereço de referência, com
equipe especializada para contribuir para construção conjunta com o/a
usuário/a de seu processo de saída das ruas.

Em relação a Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, os
acolhimentos institucionais (Casas de Passagem e Abrigos Institucionais) são:
DESCRIÇÃO GERAL: Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos,
destinado a famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou
fragilizados, a fim de garantir proteção integral. A organização do serviço
deverá garantir privacidade, o respeito aos costumes, às tradições e à
diversidade de: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, gênero
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e orientação sexual. O atendimento prestado deve ser personalizado e em
pequenos grupos e favorecer o convívio familiar e comunitário, bem como a
utilização dos equipamentos e serviços disponíveis na comunidade local. As
regras de gestão e de convivência deverão ser construídas de forma
participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários,
conforme perfis. Deve funcionar em unidade inserida na comunidade com
características residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física adequada,
visando o desenvolvimento de relações mais próximas do ambiente familiar.
As edificações devem ser organizadas de forma a atender aos requisitos
previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos usuários,
oferecendo condições de habitabilidade, higiene, salubridade, segurança,
acessibilidade e privacidade.
Para adultos e famílias: Acolhimento provisório com estrutura para acolher
com privacidade pessoas do mesmo sexo ou grupo familiar. É previsto para
pessoas em situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência
de residência ou pessoas em trânsito e sem condições de autossustento.
Deve estar distribuído no espaço urbano de forma democrática, respeitando
o direito de permanência e usufruto da cidade com segurança, igualdade de
condições e acesso aos serviços públicos. O atendimento a indivíduos
refugiados ou em situação de tráfico de pessoas (sem ameaça de morte)
poderá ser desenvolvido em local específico, a depender da incidência da
demanda.
O serviço de acolhimento institucional para adultos e famílias pode ser
desenvolvido nas seguintes modalidades:
1. Atendimento em unidade institucional semelhante a uma residência com o
limite máximo de 50 pessoas por unidade e de quatro pessoas por quarto;
2. Atendimento em unidade institucional de passagem para a oferta de
acolhimento imediato e emergencial, com profissionais preparados para
receber os usuários em qualquer horário do dia ou da noite, enquanto se
realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação para os
encaminhamentos necessários.
Desenvolver condições para a independência e o auto-cuidado; - Promover o
acesso à rede de qualificação e requalificação profissional com vistas à
inclusão produtiva.

Já em relação aos abrigos institucionais no Município de Santos, a Carta de
Serviços descreve que:
Casa das Anas (conveniada):
Acolhe pessoa em situação de rua, sendo migrante, imigrante e itinerante, a
fim de garantir direitos e inclusão social.
Principais etapas para a prestação do serviço: Os encaminhamentos são
feitos pelo Centro de Referência Especializado às Pessoas em Situação de
Rua.
Seção Abrigo de Adultos, Idosos e Famílias em Situação de Rua-SEABRIGOAIF (execução direta):
Acolhimento provisório com estrutura para acolher com privacidade pessoas
ou famílias. Possui foco no atendimento a pessoas ou famílias que viveram
situação de rua e desabrigo por abandono, migração e ausência de
residência ou pessoas em trânsito e sem condições de auto sustento e que
estejam em processo de saída das ruas por meio da construção de novos
vínculos comunitários, retomada dos vínculos familiares, capacitação e
ingresso no mundo do trabalho. Em processo de reordenamento, o serviço
possui capacidade para atender 30 pessoas e suas ações destinam-se a
usuários de ambos os sexos, a partir de 18 anos, crianças e adolescentes
desde que acompanhados pelos responsáveis.
Principais etapas para a prestação do serviço: Acolhimento provisório com
estrutura para acolher com privacidade pessoas ou famílias. Possui foco no
atendimento a pessoas ou famílias que viveram situação de rua e desabrigo
por abandono, migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e
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sem condições de auto sustento e que estejam em processo de saída das
ruas por meio da construção de novos vínculos comunitários, retomada dos
vínculos familiares, capacitação e ingresso no mundo do trabalho. Em
processo de reordenamento, o serviço possui capacidade para atender 30
pessoas e suas ações destinam-se a usuários de ambos os sexos, a partir de
18 anos, crianças e adolescentes desde que acompanhados pelos
responsáveis.
Forma de prestação do serviço: Acolhimento provisório com estrutura para
acolher com privacidade pessoas ou famílias. Possui foco no atendimento a
pessoas ou famílias que viveram situação de rua e desabrigo por abandono,
migração e ausência de residência ou pessoas em trânsito e sem condições
de auto sustento e que estejam em processo de saída das ruas por meio da
construção de novos vínculos comunitários, retomada dos vínculos
familiares, capacitação e ingresso no mundo do trabalho. Em processo de
reordenamento, o serviço possui capacidade para atender 30 pessoas e suas
ações destinam-se a usuários de ambos os sexos, a partir de 18 anos,
crianças e adolescentes desde que acompanhados pelos responsáveis.

Importante destacar que, em 2013 (época em que ocorrera o último censo
divulgado) ainda não havia sido instituída a Casa das Anas. Foi a partir da pesquisa
censitária realizada naquele ano, que se identificou a necessidade de um abrigo
específico para receber mulheres em situação de rua (com ou sem filhos). Assim
sendo, a Casa das Anas surge em 2014.
Nesse capítulo pudemos compreender melhor o contexto da cidade de Santos,
aprofundando na questão das pessoas que vivem nas ruas, nesse último item. No
próximo capítulo traremos a perspectiva do poder legislativo municipal sobre a vida
na rua, através da análise de seus documentos oficiais.
Capítulo III
Alegorias da vida nas ruas em Santos:
Leituras, perspectivas, conflitos e disputas

“Nós olhamos para os mendigos como se fossemos outra categoria
de indivíduo. É como se olhássemos para o desvalido e não
conseguíssemos ver nada de nós ali. À medida que ia me olhando
naquele espelho, fui gradativamente sendo convencido de que
poderia ser a pessoa que vive nas ruas. ‘Eu sou o morador de rua. O
que nos separa é muito pouco”, lembro de ter pensado. ‘Em cada
calçada feita de cama há um de mim posto ao léu noturno, senhoras
e senhores’”. (MARTINS, 2019)

O excerto acima, extraído do livro de Martins (2019), narra seu processo de
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“transformação” quando se veste para personificar uma pessoa em situação de rua e
viver de forma intermitente nessa condição por cerca de um ano para escrever sua
pesquisa. Sua fala desvela nosso estranhamento em relação a vida nas ruas, o quanto
nos sentimos distantes dessa condição. Por que afinal sentimos esse estranhamento?
Como interpretamos a vida nas ruas?
Trazemos nesse capítulo documentos oriundos do Legislativo municipal de
Santos, direcionados ao poder executivo, relativos à questão da vida nas ruas. São
demandas, denúncias e questionamentos. Aqui não vemos o sujeito que vive nas ruas
falando de si, é o outro que fala sobre ele, que o interpreta e codifica a partir de
diversas lentes e interesses políticos.
Assim, buscaremos entender quais são as demandas levadas ao Poder
Executivo sobre as pessoas que vivem nas ruas da cidade, por meio do Poder
Legislativo Municipal, analisando o material levantado por essa pesquisa. Estão entre
esses documentos requerimentos, indicações e projetos de lei elaborados no ano de
2018.
Teremos por perspectiva a Cidade enquanto espaço de constante disputa na
institucionalidade do poder político – Câmara de Vereadores e Prefeitura Municipal.
Nesse capitulo, buscaremos constituir categorias de estudo a partir da metodologia
de análise de conteúdo, aplicada ao material analisado nesse estudo. Procuraremos
entender quais alegorias são construídas sobre a vida nas ruas em Santos, através
de um contraponto com nossas análises efetuadas nos capítulos primeiro e segundo
deste estudo, identificando conflitos e tendências que persistem ao longo da história.
Construiremos uma linha de raciocínio para que possamos compreender quais
são as alegorias da vida nas ruas na contemporaneidade. Entendemos alegorias
como um “modo de aparecer” da problemática das pessoas que vivem nas ruas nos
requerimentos feitos por vereadores que, por sua vez, se apoiam em demandas que
recebem de moradores da cidade. Os requerimentos revelam as visões de mundo,
interesses e posicionamentos desses sujeitos46 que estruturam a demanda política
em relação a temática. Um modo de aparecer dessa questão tomado aqui para análise
e apreensão de seus fundamentos, a partir de sucessivas aproximações da realidade

Esta pesquisa não se debruçou em estudar acerca de cada um dos vereadores – sua formação, vinculação partidária e
posicionamentos. Reconhecemos que, esses elementos biográficos são importantes na construção dos posicionamentos
tomados, porém, tal análise demandaria outro enfoque e metodologia de pesquisa.
46
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social.
3.1 A ANTI-SOCIEDADE: os fora da Ordem, beberrões, desordeiros e perigosos.

(...) se tratava de uma ordem baseada na negação de toda ordem, de um
Estado “anti-Estado” (...) as vestes reais eram farrapos e o cetro era o cajado.
O objetivo dos debates e das assembleias não era o bem, mas o dano
público. (GEREMEK, 1995, p. 304)

No primeiro capítulo, ao percorrer as formas de interpretar e enxergar esse
fenômeno social, um forte aspecto por nós assimilado foi a compreensão histórica
sobre a vida nas ruas, essencialmente, enquanto representação daquilo que todos
nós não devemos querer ser. Literalmente, uma anti-sociedade. Esse forte conceito,
percebido por Geremek ao estudar o período medieval, ainda possui forte pulsação
no contexto contemporâneo.
Estabelecemos aqui, inclusive, um paralelo entre a anti-sociedade e o binômio
inclusão/exclusão, discutido no primeiro capítulo desse estudo. Em ambos, o
fenômeno social não é compreendido enquanto parte integrante e consequência da
reprodução da sociabilidade no modo capitalista de produção.
Ao nos debruçarmos no material de analise, essa é uma das concepções
percebidas com maior presença. Além de demonstração aparente e concreta da
ausência de propriedade privada, essa anti-sociedade seria balizada pela desordem,
comportamentos perigosos, e a não aceitação de normas e padrões socialmente
impostos, símbolo do inverso da sociedade ideal. Como já destacamos, trata-se de
“uma ordem baseada na negação de toda ordem, de um Estado “anti-Estado”, de uma
sociedade antissocial” (GEREMEK, 1995, p. 304) e de valores invertidos.
Desse modo, a presença de pessoas que vivem nas ruas em determinada
região da cidade, é automaticamente associada a sensação de insegurança:
Indico (...) que sejam tomadas providências quanto a população de rua que
encontra-se na Rua Luiza Macuco esquina com Silva Jardim, no local
homens e mulheres ficam o dia todo sujando a via pública e perturbando
moradores e estudantes das proximidades. (1ª Indicação, 2018 – grifos
nossos)
Requeiro, (...) informe: - Quais providências estão sendo tomadas para
diminuir a quantidade de moradores de rua que encontram-se alojados
embaixo do viaduto na Rua São Bento (...) Tendo em vista as informações
de munícipes que está ocorrendo um aumento descontrolado. (20º
Requerimento, 2018 – grifos nossos)
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Vemos nesse trecho em específico um questionamento acerca de quais
“providências estão sendo tomadas para diminuir a quantidade de moradores de rua”,
afirmando, ainda, que há um “aumento descontrolado” no número de pessoas vivendo
nessa situação naquele trecho específico. Essa intenção pressupõe um entendimento
de que há um número aceitável, desde que esteja dentro de um número suportável e
controlado. Ou seja, se aceita essa situação, a existência de pessoas vivendo nessa
condição se torna naturalizada desde que aja o controle pela intervenção do poder
público na questão. E, assim, não se considera os fundamentos dessa expressão
questão social. Para Iamamoto, o capitalismo contemporâneo:
Se materializa na naturalização das desigualdades sociais e na submissão
das necessidades humanas ao poder das coisas sociais – do capital dinheiro
e de seu fetiche. Conduz à indiferença ante os destinos de enormes
contingentes de homens e mulheres trabalhadores – resultados de uma
pobreza produzida historicamente (e, não, naturalmente produzida) -,
universalmente subjugados, abandonados e desprezados, porquanto
sobrantes para as necessidades médias do capital. (IAMAMOTO, 2015, p.
126)

Vemos, ainda, que a necessidade de controle dessa questão vem para a
preservação da segurança dos demais, aqueles considerados de fato “munícipes”, e
os comerciantes:
(...) comerciantes e moradores do bairro da Vila Mathias, mais precisamente
na região da Rua Silva Jardim com Rua Anhanguera, sofrem pelo estado de
abandono da região, especialmente no que se refere à segurança pública.
Como exemplo deste problema, cito a empresa (...) que, em menos de 50
dias, sofreu 4 invasões. Outras empresas e entidades também foram alvo
de marginais, como o (...). Desocupados e moradores de rua são
presenças constantes nesta região. Algazarra e uso de drogas, sujeira
e intimidação às pessoas que circulam nestas vias são situações
rotineiras. A fim de colaborar para que os problemas citados sejam
solucionados, apresento: INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal que seja
realizada vistoria pela equipe de assistência social na Rua Silva Jardim,
no trecho próximo à Rua Anhanguera. (2ª Indicação, 2018 – grifos nossos)
Indico (...) necessidade de uma força-tarefa da guarda municipal (...) na
Praça (...), bairro Aparecida (...) tendo em vista que, especialmente no
período noturno, há grande quantidade de pessoas em situação de rua, o
que tem causado temor aos frequentadores do local. (4ª Indicação, 2018
– grifos nossos)
Tenho recebido diversas reclamações dos moradores do Marapé que
participam do grupo de Vizinhança Solidária, realizado pela Polícia Militar,
preocupados com a questão da segurança e grande quantidade de
pessoas em situação de rua, especialmente na esquina (...) - Quantas
pessoas em situação de rua foram atendidas pelas equipes (...)? Foram
levadas para qual programa da prefeitura? - O que está sendo feito neste
local para que o mesmo não se transforme em um dormitório permanente
para pessoas em situação de rua? (27º Requerimento, 2018 – grifos
nossos)REQUEIRO, (...) realize atendimento social às pessoas em
situação de rua que estão vivendo na Rua João Guerra nº 115, no bairro do
Macuco. Moradores do local relatam pelas redes sociais que tem se
sentido constrangidos pelas algazarras, xingamentos e intimidações.
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Foto anexa. (36º Requerimento, 2018)

Nesses casos, é possível perceber a associação de um ambiente inseguro e
de “desordem” à presença de pessoas vivendo nas ruas. Há ainda o entendimento de
que haverá uma mudança no cenário caso ocorra uma intervenção direcionada
especificamente a essa população. A palavra sujeira também aparece fortemente
associada a presença dessa população.
A perspectiva de anti-sociedade chega a ponto de desumanizar as pessoas que
vivem nessa condição de extrema vulnerabilidade social, e têm seus direitos
cotidianamente violados, a ponto de que se anseie para que haja uma ação concreta
de violação de seus direitos. O que pode ser observado quando, numa ação formal e
documentada, o legislativo chama o poder executivo a explicar “quais os motivos que
levam o poder público a não retirar esses moradores de rua” (15º Requerimento,
2018 – grifos nossos) de determinado logradouro público, fazendo parecer obvia e
banal uma atitude que, minimamente, seria desumana e inconstitucional:
Requeiro, (...) que determine junto ao órgão competente, Secretaria de
Assistência Social e à Companhia de Engenharia e Tráfego – CET/Santos,
que nos informe: - quais os motivos que levam o poder público a não
retirar esses moradores de rua, sito Rua (...), que estão causando
transtornos e incomodando aos moradores das imediações, montaram
uma favela juntamente com seus carrinhos, ficam bebendo, drogando,
brigando e fazem maior sujeira com suas necessidades fisiológicas no
local à luz do dia e noite. (15º Requerimento, 2018 – grifos nossos)

Importante destacar que a expectativa de tal intervenção se dirige à política de
assistência social (e à Companhia de Engenharia e Tráfego, provavelmente pela
alusão aos carrinhos de supermercado), sendo ela designada enquanto órgão
competente em relação as pessoas que vivem nas ruas. Esse aspecto reforça o
entendimento que ainda se tem acerca da assistência social, oriundo de sua história
no campo da ajuda e da benemerência. Sua prática, até um passado recente, era
indiscriminada. A ela se dirigia todas as demandas do pobre e da pobreza. Vemos,
através desses documentos, que ainda não houve a dissociação entre as práticas do
passado e a assistência social, enquanto política social:
Tenho recebido diversas reclamações de moradores do Bairro
Aparecida que frequentam a agência do Banco Bradesco, (...)
preocupados com a questão da segurança e pela grande quantidade de
pessoas em situação de rua, especialmente no corredor de entrada da
agência citada. Essas pessoas consideram-se moradoras do local,
deixando inclusive seus pertences entocados no jardim da agência,
conforme fotos anexadas a este documento. Diante do exposto apresento a
seguinte: Indico, (...) que solicite aos setores competentes que enviem um
representante (...) para abordar as pessoas em situação de rua, no intuito de
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convencê-los ao recolhimento num abrigo. (9ª Indicação, 2018)

Novamente, percebemos a expectativa de que uma intervenção pontual, vinda
da política de assistência social, viria solucionar a questão e reestabelecer a sensação
de segurança dos munícipes com residência convencional no bairro em questão.
Frases como “preocupados com a questão da segurança e pela grande
quantidade de pessoas em situação de rua” (9ª Indicação, 2018) mostram a direta
associação entre a sensação de insegurança e a presença de pessoas vivendo nas
ruas. Esse forte aspecto é um dos elementos que nos desvela a alegoria de antisociedade construída entorno desse fenômeno social. Por suposto, devemos temer
quem vive na rua e, no subconsciente temer, de fato, viver na rua:
O errante, o mendigo, o desclassificado seria um rebelde, um disseminador
da desordem ou um propagador de epidemias. Assim se haviam estruturado
os personagens do deficiente e do pobre, cujos traços familiares
transparecem quase estereotipados, nos textos e na iconografia... A nudez
significa a indigência total; a magreza exprime sua fome; as úlceras, as
deformidades e o bastão traduzem as deficiências fisiológicas; a presença do
cão evoca a ausência de companhia humana, enquanto o número de
mendigos representa a multidão dos pobres. (MOLLAT 1989, p. 63-64)

Em nossa alegoria da anti-sociedade, quase como em consequência do
aspecto anterior, há também uma constante associação entre o uso de substâncias
psicoativas às pessoas que vivem nas ruas. Giorgetti (2014) nos relata que um
psicólogo chamado Declerck realizou em 1986 pesquisas que contribuíram para
desmistificar essa questão no contexto da sociedade francesa, através da
comprovação de sua hipótese “segundo a qual a maioria dos moradores de rua de
Paris não bebem e muitos têm noções de higiene”. (GIORGETTI, 2014, p. 43/44).
Porém, em parte dos requerimentos e indicações trazidos, essa associação ainda tem
protagonismo:
Dispõe sobre a criação de espaços de ressocialização do morador de rua e
dá outras providências. Art. 1º Fica o poder público responsável pela criação
de espaços destinados à ressocialização do morador de rua. Art. 2º O
Planejamento e execução das obras podem ser apoiados pelos seguintes
setores ou até mesmo os segmentos: I – Organizações não governamentais;
II – Empresas estatais; III – Empresas Privadas IV – Instituições e/ou grupos
estrangeiros. JUSTIFICATIVA – De acordo com o art. 5º da Constituição (....)
Que os investimentos devolvam e/ou proporcionem às pessoas o direito a
uma mudança significativa em suas vidas, oportunidade para muitos de viver
como verdadeiros cidadãos, longe dos ambientes vulneráveis,
explorações, violências, crueldades e opressões. O poder público com apoio
da sociedade estará minimizando o aumento do número de infratores,
dependentes químicos e superlotação carcerária. (...) (1º Projeto de Lei,
2018)
REQUEIRO, (...) que determine junto ao órgão competente, para que nos
informe quais as atitudes estão sendo tomadas para combater o crescente
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número de indigentes em nossa cidade, visando também inibir os
enormes transtornos causados a população santista. É sabido que,
grande parte dessas pessoas, em estado crítico de saúde e vulnerabilidade
social, são portadores de vários problemas psicológicos, drogas, álcool
e até mesmo desnutrição, fome.
Desde o ano de 2017 foram vários requerimentos e indicações por mim
apresentados o sentido de atender a reinvindicação de munícipes no que
tange a situação cotidiana no túnel do VLT, próximo a gruta Nossa Senhora
de Lourdes (...) O grande número de usuários de drogas e moradores de
rua que ali se encontram é preocupante para a segurança e saúde
públicas e, insustentável, para munícipes que ali habitam e trafegam.
REQUEIRO, (...) providencie uma “Força Tarefa” que envolva as
Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social e Segurança Pública para
atendimento e encaminhamento das demandas decorrentes na situação
acima narrada. REQUEIRO, ainda, que esta Casa oficie o Comando da
Polícia Militar da Região – CPA/I-6, para que seja intensificado o
policiamento ostensivo naquela região a fim de sanar o problema. (14º
Requerimento, 2018)

O uso de substâncias psicoativas se torna uma questão de segurança pública,
sendo poucas ou inexistentes as referências à política de saúde. Ainda, ficam
evidenciadas questões que vão para além da vida nas ruas, e falam também da
associação entre pobreza e criminalidade:
A culpabilização individual sobre a adicção, um elemento por si ameaçador
da ordem social e sempre presente na nossa forma “moderna” de tratar a
questão das drogas, “cai como uma luva” nessa lógica criminalizadora e
expressa nossa forma específica de lidar com ela e “o processo de
demonização do tráfico de drogas fortaleceu os sistemas de controle social,
aprofundando seu caráter genocida”. (BATISTA, 2003, p. 135 apud
PEREIRA, 2018, p. 25/26)

Essa lógica criminalizadora, que acaba por culpabilizar as pessoas que se
encontram em adicção se constitui enquanto punitiva, e não protetiva. Nesse
pensamento, não se buscam alternativas com fundamento na garantia de atendimento
e acesso a serviços e políticas públicas, mas são cobradas soluções e alternativas
que objetivem eliminar o problema, a fonte causadora da sensação de insegurança:
Se essa força predatória se faz presente, por outro lado, as populações que
ali se encontram, especificamente os/as usuários de crack, têm dificuldades
concretas para se organizar ou resistir. Sua forma singela de resistência
consiste apenas na capacidade de existir, migrando pela região, tentando
sobreviver às violações históricas e cotidianas – em relação às quais a droga
em si assume menores proporções. (PEREIRA, 2018, p. 27)

Para Iamamoto (2008), aqueles considerados pertencentes às “classes
perigosas”, estão sujeitos à repressão e à extinção. Sobre essa associação, vimos
com Geremek, que:
O primeiro era o mendigo ou vagabundo perigoso. Os mecanismos de
transmissão genética (o vagabundo era filho de um vagabundo, o mendigo,
filho de um mendigo, o delinquente, de um delinquente), a sorte instável ou
as más inclinações levavam ao desarraigamento social, à recusa de exercer
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uma função na sociedade, isto é, a recusa do trabalho, já que a maioria
dessas pessoas era de condição plebeia. A aversão ao trabalho, à
dependência ou à subalternidade eram as motivações mais frequentes nesse
quadro. (GEREMEK, 1995, p 305-306)

Ora, como vimos de forma clara no primeiro capítulo desse trabalho, as
pessoas que vivem nas ruas constituem, usando o termo empregado nessa pesquisa,
talvez a maior das alegorias da pobreza. Por isso, nos debruçando nas interpretações
da vida nas ruas conseguimos entender melhor a compreensão da sociedade acerca
da própria pobreza, de forma ampla. Para Pereira:
A pobreza é tão antiga quanto os primeiros tipos históricos de sociedade que,
obviamente, antecedem as formações sociais capitalistas. E tão longevas
quanto ela, são as tentativas de controlá-la, antes mesmo de compreendê-la
como um fenômeno social concreto, produzido socialmente, e por isso,
passível de interpretação científica. (PEREIRA, 2008, p. 19)

Nesses exemplos, se unem a questão da sensação de insegurança e do uso
de substâncias psicoativas:
Requeiro, (...) solicitando que o governo tome providências urgentes a fim
de evitar que os moradores de rua e usuários de crack, que se encontram
ao longo da Avenida Ana Costa (...) continuem a utilizar o local para
consumo de drogas, como banheiro público a céu aberto, sujando a
calçada com mijo, fezes, restos de comida, além de coagir os munícipes
pedindo dinheiro, promovendo o caos e a desordem. (45º Requerimento,
2018)

Aqui observamos rapidamente um conceito trazido por Geremek, quando não
“havia espaço” nem na cidade, nem no campo para as “massas de miseráveis” que
cresciam na Europa. Nessa perspectiva o autor refere que essas pessoas “ganhavam
a vida com trabalhos ocasionais e esmolas; e seus componentes às vezes se
sustentavam tonando-se parasitas, aventureiros, vigaristas ou até mesmo criminosos”
(GEREMEK, 1995, p.21). No requerimento vimos ser trazida a questão da esmola,
especificamente no contexto de coação de munícipes com residência fixa no local, de
forma associada também a elementos que discutimos anteriormente.
A mendicância, como discorremos em capítulo anterior desse estudo, aparece
fortemente associada a miséria e às pessoas que vivem nas ruas entre os anos de
1400 e 1700, sendo inclusive o termo mendigo, um dos primeiros usados para fazer
referência a quem vivia nas ruas, como já elucidado, “isto porque os primeiros
mendigos não podiam trabalhar por serem deficientes físicos de nascença ou
mutilados de guerra ou de acidentes de trabalho e precisavam recorrer à misericórdia
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alheia para obter os bens essenciais à sobrevivência.”47 Ao longo da leitura de nosso
material de análise percebemos que, por mais que a sociedade tenha se
transformado, esse estigma medieval perdura nos dias atuais. Sobre esse ponto, é
importante destacar que:
(...) ano de 2009 foi a revogação do artigo da lei que considerava a
mendicância como uma contravenção penal, sujeita à prisão de 15 dias a 3
meses.5 A criminalização da mendicância era, até então, recurso utilizado
pelas autoridades municipais contra a presença dos moradores de rua e
como justificativa à sua criminalização. Apesar da revogação do artigo, em
documentos do Ministério Público referentes a ações de defesa dos
moradores de rua no período da Copa de 2014, faz-se menção à necessidade
de fiscalizar se as autoridades locais não estariam realizando prisões com o
uso da justificativa de vadiagem ou mendicância (Conselho Nacional do
Ministério Público, 2014 apud FILGUEIRAS, 2019).

Ou seja, em nossa história recente, a mendicância era legalmente criminalizada
e, argumento para a criminalização da própria vida na rua. Nesse ponto de vista,
pouco importa entendermos se essa população executa formas de trabalho formal e
informal, a mendicância é tida como seu autêntico ofício:
Requeiro, (...) informe: - Quais providências estão sendo tomadas pela
municipalidade, quanto aos moradores de rua que montaram um
acampamento na Av. Gal. San Martin x Av. Rei Alberto I, onde ficam fazendo
suas necessidades na referida via e incomodando moradores do bairro
pedindo esmolas e alimentos e deixando sujo todo o local. (22º
Requerimento, 2018, grifos nossos)

Assim, a partir dos trechos analisados, podemos compreender que, essa antisociedade formada pelas pessoas que vivem nas ruas é uma de suas principais
alegorias, para a qual nós encontramos elementos constitutivos que perduraram eras
até os dias atuais, com grande força. A interpretação é de que se trata de um grupo
consolidado pela desordem, e pela sujeira, no qual o uso de substâncias psicoativas,
entendido como danoso, é algo comum, assim como é natural a sensação de
insegurança que carrega a sua presença.
A miséria e a criminalidade aparecem de forma associada, como vimos com
Geremek, quando salienta que aos mendigos na época era atribuída uma ideia de que
traçavam suas vidas pela criminalidade, como algo inerente a sua condição. Giorgetti
também cita a obra “Introduction à la sociologie du vagabondage”, de Vexliard (1997),
que remonta “a história da vagabundagem e da mendicância da Antiguidade até os
dias atuais, descrevendo os diversos modos de repressão – o chicote, o
encarceramento, a tortura e a pena de morte (...)” no contexto da sociedade francesa
47
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(GIORGETTI, 2014, p. 43/44). Aqui, entorno da alegoria da Anti-sociedade, vemos
ressaltada a dualidade entre “homens de bem”, que já na Idade Média tratava da
“sociedade no geral”, e os que vivem nas ruas.

3.2 Forasteiros em nossa cidade

Requeiro, (...) informe: Quais medidas estão sendo tomadas para impedir a
entrada de moradores de rua em nossa cidade? (18º Requerimento, 2018)

Farrapos, vestes furadas... Pobreza extrema externalizada a olhos nus, todos
os dias, nas mais diversas esquinas, em nossos percursos e rotinas. Essa difícil
realidade, por vezes tida como invisível, causa em sua visibilidade diversas reações.
Aqui perceberemos que uma delas, socialmente construída já na Idade Medieval,
resiste as eras e se mantendo firme nos dias atuais: a alegoria do forasteiro48.
Entendido como aquele que não pertence ao lugar onde se encontra, quem
vive na rua carrega essa pressuposição: a de ser forasteiro, a de não pertencer à
cidade onde vive. Para pensar essa alegoria, refletiremos brevemente acerca do
conceito tolerância.
Para Barroco (2014) o modo de produção no qual vivemos orienta a vida para
o consumo, a competitividade e o individualismo. Assim, as pessoas são valoradas a
partir das mercadorias que detém, e a partir desse aspecto são considerados
legalmente como iguais e livres. Assim, “os objetos materiais se expressam como
qualidades humanas que, ao serem consumidas, passam a dar sentido à existência,
e o próprio indivíduo passa a identificar a sua condição humana à condição de
proprietário, consumidor” (BARROCO, 2014, p. 469):
(...) enquanto na tolerância a diferença é reconhecida e respeitada, embora
não seja compartilhada, na intolerância a identidade do outro é rechaçada
justamente por ser diferente. Enquanto a tolerância exige um horizonte de
liberdade, uma reciprocidade objetivadora de relações de comum liberdade e
igualdade, a intolerância objetiva uma relação assimétrica em que somente
um é livre e quer impor a sua identidade ao outro (Idem, p. 117). (BARROCO,
2014, p. 472)

Chamemos a atenção nesse momento para um termo empregado
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recorrentemente para definir, não as pessoas que vivem nas ruas, mas àqueles que
possuem residência fixa:
É público e notório os constantes problemas que vem causando o
elevado número de moradores de rua em nossa cidade. As reclamações
têm chegado com frequência nos gabinetes de todos os pares desta casa por
parte de munícipes cobrando efetivas ações do Poder Público. Boa parte
deste seguimento tem se envolvido em furtos levando até portões de
residências, lâmpadas, etc. Já outros envolvem-se na dependência
química, alcoolismo e acabam por criar insegurança e tirar o sossego
da vizinhança, a exemplo do que vem ocorrendo com frequência bem ao
lado da Estação do VLT (Nossa Senhora de Lourdes).
A população reclama, ainda, que espalham lixo e fazem algazarra durante
a madrugada. Problemas estes já relatados e debatidos em uma recente e
importante audiência pública promovida por esse Legislativo.
Moradores (...) também estão apreensivos com o que vem ocorrendo (...).
Muitos fazem uso de craque o que acaba por levar insegurança a
população local. Esta situação é inaceitável e demanda por parte do Poder
Executivo ações efetivas.
REQUEIRO, (...) no sentido de realizar uma Força Tarefa envolvendo as
secretarias competentes de Ação Social e Cidadania49, Segurança e, ainda,
Polícia Militar.
Requeiro, ainda, que se encaminha cópia do presente ao Comando da
Polícia Militar da Região – CPA/I-6. (41º Requerimento, 2018)

Observamos nos documentos analisados, que o termo munícipe é empregado
para designar aqueles cidadãos residentes em Santos que não vivem nas ruas. Nesse
excerto trazido acima, a expressão população também é utilizada com a mesma
finalidade. Pela maneira que o termo é empregado podemos entender que se
pressupõe que aqueles que vivem na rua não são munícipes da cidade. Se tratam de
forasteiros, pessoas em sua maioria trazidas por outrem para Santos, que não tiveram
tanta sorte e sucesso em suas localidades de origem:
(...) Em uma abordagem recente, os moradores de rua relatam que são
trazidos de outros municípios para Santos em vans e kombis, largados
geralmente na orla da praia. (...) (45º Requerimento, 2018)

Assim, o verdadeiro munícipe é aquele que corresponde aos padrões morais
socialmente impostos. Essa forma de controle social é explicada por Barroco (2014):
A ideologia dominante exerce a função de controle social extraeconômico ao
influir nas ideias dos homens entre si, motivando-os a se comportar de certo
modo, valorado positivamente em função das necessidades de reprodução
social da ordem burguesa. A moral se reproduz pelo hábito, pela repetição de
normas e comportamentos de valor que moldam o comportamento dos
indivíduos singulares na vida cotidiana, constituindo-se num campo favorável
de reprodução da ideologia mercantil e da alienação. (BARROCO, 2014, p.
470)

Esse raciocínio de intolerância entorno daqueles que, presumidamente, não se
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comportam de acordo com os valores sociais impostos se dá a partir da não aceitação
de que o lugar no qual vivemos possa gerar tal pobreza. Logo, essa anti-sociedade
com a qual as pessoas são compelidas a conviver é algo estranho, imposto, é tão
avesso que, necessariamente, vem do externo. Ou seja, aquilo que rejeito não poderia
ter sido gerado no local onde vivo. No entanto, a anti-sociedade é, dialeticamente,
parte da sociedade, sendo por ela gerada e mantida. Refletindo sobre a discussão de
tolerância e intolerância, Barroco (2014) afirma que:
Na intolerância, também ocorre uma relação social em que um dos sujeitos
(ou um grupo, uma classe social etc.) é diferente ou faz algo diferente, e isso
nos atinge. Porém nossa reação é oposta à da tolerância; aqui, diante das
diferenças, assumimos atitudes destrutivas, fanáticas, racistas, reacionárias.
A diferença é negada; mais do que isso, buscamos destruí-la, excluir a
identidade do outro por meio da afirmação da nossa, tomada como a única
válida (Idem, p. 116). (BARROCO, 2014, p. 472)

Podemos também fazer essa reflexão entorno do significado do termo munícipe
em paralelo com o domicílio, a propriedade privada. Como se vive na cidade? Se
alguém possui um espaço, se comprou seu próprio pedaço de terra e pode pagar por
ele, o valor da propriedade irá influenciar no poder de reivindicação e garantia de
direitos. Ou seja, quem detém o status de munícipe, e de contribuinte pode exigir seus
direitos. Caso contrário, vive-se de forma socialmente considerada irregular. É um
ilegal urbano, portanto, não há direitos e sim uma necessidade de se enquadrar para
adquiri-los. Conforme Pereira (2018):
A dimensão especulativa do capital busca, desde a origem de sua
conformação, mas de forma preponderantemente agressiva, valorizar a terra
como forma de assegurar obtenção de lucros. A cadeia que alimenta alguma
possibilidade de geração de riqueza em torno desse movimento impõe
interesses econômicos fortes, manifestados nos tratores que derrubam as
moradias. (PEREIRA. 2018, p. 27)

Diversos direitos são acessados a partir da moradia e, como abordamos no
capítulo anterior, o IBGE realiza sua pesquisa com referência nos domicílios, não
contabilizando quem vive na rua. Ou seja, de certa forma possuir um CEP, um
domicílio, se torna condição para o status de munícipe.
Assim ao serem feitas as solicitações e indicações ao poder executivo a
argumentação costuma ser construída a partir do entendimento de que as pessoas
que vivem nas ruas não pertencem ao Município:
REQUEIRO, (...) que determine junto ao órgão competente, para que nos
informe quais as atitudes estão sendo tomadas para combater o crescente
número de indigentes em nossa cidade, visando também inibir os
enormes transtornos causados a população santista. [...]
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Todos sabem que, estes desassistidos e, em estado de miserabilidade
extrema, são de outras cidades e até mesmo de estados afastados de
nosso município.
É preciso que seja feita uma triagem e investigação, pois existem
caravanas de pessoas chegando, na calada da noite, em transportes de
outras regiões, depositando seus necessitados em nossa cidade,
aumento assim, o número de desassistidos na Terra da Liberdade e da
Caridade. Eles adotam um modus-operandi, no município alheio, de
forma irresponsável, acarretando grande prejuízo à nossa Cidade. (3º
Requerimento, 2018)

“Será que ele é realmente pobre, que está verdadeiramente enfermo?”
(MOLLAT, 1989, p. 8). Em seus estudos Mollat nos mostra que na Era Medieval o
clero fazia uma distinção entre “pobres meritórios e aqueles que não o eram”
(MOLLAT, 1989, p. 8). Naquela época, havia uma desconfiança que ganhava força,
especialmente em relação àqueles oriundos de outras localidades, os que eram “de
fora”, “o pobre não é apenas um não-reconhecido: é um desconhecido” (MOLLAT,
1989, p. 8). Além das diferentes pressuposições que incidiam sobre eles, desde o
papel de propagadores de epidemias, até sua rebeldia, a autenticidade de sua
pobreza era questionada.
A cidade é entendida como um mecanismo perfeito, pois a “construção da
regulação sobre o urbano orientou-se por esse primado de busca de condições de
valorização do capital – produzindo a ilegalidade ao delimitar o legal (...) (PEREIRA,
2018, p.20). Esse mecanismo perfeito, legal, sofre com a interferência dessa antisociedade, da ilegalidade, intolerada. Nessa lógica, é essa interferência que precisa
ser solucionada:
(...) A situação do espaço onde funcionava a livraria (...) em pleno “coração
do Gonzaga”, chegou ao limite do insustentável. Após o fechamento do
estabelecimento comercial a presença de moradores de rua e usuários de
crack aumentou exponencialmente.
O local, antes abrigava estas pessoas, no período noturno e de madrugada,
passou a ser ponto fixo dia e noite.
Além dos transtornos ao comércio, estes moradores de rua causam
também insegurança a transeuntes, abordados regularmente para
doarem dinheiro, sujam a calçada com mijo, fezes, restos de comida,
entulho e roupas rasgadas. As margaridas que fazem a limpeza neste
trecho não aguentam limpar mais tamanha sujeira deixada no local (...).
(...)É necessário que a Prefeitura crie mecanismos que realmente auxiliem
estas pessoas a serem inseridas novamente na sociedade, sem conflitos ou
atitudes que prejudiquem o convívio e o bem comum. (...) (45º
Requerimento, 2018)

Na situação trazida acima o requerimento aponta para os transtornos que a
presença de pessoas que vivem nas ruas traz para os comerciantes. Nesse caso,
tratar-se do “coração do Gonzaga”, bairro extremamente valorizado na cidade,
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próximo a orla da praia. Aqui percebemos uma perspectiva de “controle sobre os
pobres, como afirma Pereira (2018), que traz De Giorgi (2006) para falar de um
“internamento urbano”:
(... ) Esse novo internamento “se configura mais do que qualquer outra coisa
como uma tentativa de definir um espaço de contenção, de traçar um
perímetro material ou imaterial em torno das populações que são
‘excedentes’, seja no nível global, seja no nível metropolitano, em relação ao
sistema de produção vigente” (p. 28). Isto é, a penalização na forma como se
apresenta não possui mais as características de disciplinamento, do período
pré-capitalista, mas de contenção e eliminação do que “sobra”. (PEREIRA.
2018, p.27)

É nítido o incômodo que a presença de pessoas nessa condição traz. Não pelas
diversas violações de direitos humanos explicitas, por eles cotidianamente
vivenciadas, e sim pelos transtornos trazidos aos demais. A inquietação vem à tona
especialmente pelo local em que essas pessoas se encontram, numa perspectiva
higienizadora:
Ainda que o centro da questão seja o foco nos investimentos necessários à
busca pela valorização da terra urbana e da constituição de condições para
viabilizar fluxos de capital, “higienizando” a região daquilo que pode
atrapalhar tais processos, faz-se necessário não perder de vista o quanto o
estado tem, histórica e crescentemente, recrudescido na sua dimensão
punitiva sobre os pobres. (PEREIRA, 2018, p. 29)

Lembramos que, para Geremek (1995), os grupos descritos na literatura
medieval como uma anti-sociedade se inseriam na consciência social através de um
“estereótipo da sua estranheza”. Tal como podemos observar há influência deste fator
para, posteriormente, embasar comportamentos xenofóbicos e etnocêntricos.
Mollat (1989) ressalta o constante processo migratório gerado pelas condições
precárias em determinado local, tendo o nomadismo como uma de suas
consequências, a migração em busca de condições de sobrevivência. O autor também
nos mostra que os abrigos da época somente albergavam os pobres de passagem
durante um tempo limitado e, em época de alarme, recusavam-lhes acesso às
cidades” (MOLLAT, 1989, p. 8).
Assim podemos entender que existe uma correlação entre as alegorias antisociedade e forasteiro. A raiz dessas concepções pode ser encontrada no que
chamamos de função ideológica inerente ao modo de produção capitalista, uma de
suas funções no que tange a reprodução das relações sociais. Culturalmente a
imagem das pessoas que vivem nas ruas é constantemente colocada enquanto aquilo
que não devemos querer ser, representa a ausência de domicílio, da família tradicional
e da chamada ascensão social. A partir do requerimento trazido observa-se o
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tratamento da questão da inclusão, através do emprego do termo “inseridas”:
É necessário que a Prefeitura crie mecanismos que realmente auxiliem estas
pessoas a serem inseridas novamente na sociedade, sem conflitos ou
atitudes que prejudiquem o convívio e o bem comum. (...)
(45ºRequerimento, 2018)

Lembramos a reflexão que fizemos com base em Sawaia (2001) acerca do
binômio inclusão-exclusão, quanto ressalta que:
A sociedade exclui para incluir e esta transmutação é condição da ordem
social desigual, o que implica o caráter ilusório da inclusão. Todos estamos
inseridos de algum modo, nem sempre decente e digno, no circuito
reprodutivo das atividades econômicas, sendo a grande maioria da
humanidade inserida através da insuficiência e das privações, que se
desdobram para fora do econômico. (SAWAIA, 2001, p. 8)

Outro aspecto que surge no material analisado é o transporte irregular, de um
município a outro, das pessoas que vivem nas ruas. Há uma disputa no campo do
discurso sobre o referido transporte irregular. No entanto a situação é raramente
comprovada.
INDICO, (...) para que providencie ação fiscalizadora da Guarda Municipal no
sentido de identificar possíveis transportes irregulares de população de
rua vinda de outros municípios para a nossa cidade, via de regra em vans,
uma vez que são inúmeras as citações deste fato nas redes sociais. (3ª
Indicação, 2018)

Uma das principais características do fenômeno social estudado é seu
componente migratório, comumente chamados de trecheiros; “termo que indicava
aqueles que andavam pelo país, que percorriam o ‘trecho’ ou estradas, tendo se
desligado dos elos que normalmente levam os sujeitos à fixação: família, emprego,
comunidade, moradia” (BROGNOLI, 1996, p. 9). Há uma migração constante em
parcela dessa população, não necessariamente de forma involuntária. Podemos
entender que por vezes há uma migração indiretamente involuntária: quando a pessoa
se vê obrigada a buscar meios mínimos de sobrevivência em outro local por não
encontrar a mínima efetivação de direitos no local em que vive.
Como discutimos no primeiro capítulo, a partir de nossas referências em
relação aos estudos acerca da Idade Média, há uma relação histórica entre
mobilidade, territorialização e responsabilidade da sociedade.

“A mobilidade

geográfica dos miseráveis – consequência da sua situação e da sua forma de vida –
era vista como prova de subversão das normas da convivência social” (GEREMEK,
1995 p. 10). Essa mobilidade incomodava e criava uma sensação de desobrigação da
sociedade local em relação a essas pessoas:
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Santos, ano após ano, recebe um número cada vez maior de pessoas sem
habitação e que acabam por se instalar nas calçadas da cidade. É o que
presenciamos nos nossos jardins da praia, antes um cartão postal da
cidade.
Por toda a orla o que vemos são pessoas que se instalam como se ali
fosse sua casa!
Diante dessa grave situação, exposta em fotos anexas, reitero meus
requerimentos anteriores, para a atuação de uma força tarefa com a
finalidade de solucionar tais fatos.
REQUEIRO, (...) junto à Secretaria Municipal de Assistência Social e a
Guarda Municipal, realizem uma visita ao local para encaminhamento
dos moradores de rua.
REQUEIRO, ainda, que esta Casa oficie o Comando da Polícia Militar da
Região – CPA/I-6, para que se junte à força tarefa, quando realizada pelo
Executivo, intensificando o policiamento ostensivo naquela região a fim
de coibir tais acontecimentos. (24º Requerimento, 2018)

Geremek salienta que “no momento em que esses dois fenômenos se
encontram, quando o pobre era um estrangeiro e um desconhecido, as atitudes de
intolerância e hostilidade se intensificaram” (GEREMEK, 1995, p. 10). Em
contrapartida, “as cidades faziam todo o possível para se livrar desses hóspedes”
(GEREMEK, 1995 p. 20). A partir dessas considerações podemos observar que esses
dois fenômenos se consolidaram nos dias atuais, como características interligadas,
especialmente quando se fala em pessoas que vivem nas ruas.

3.3 Força-Tarefa e a síndrome do imediatismo

REQUEIRO, (...) solicitando aos setores competentes estudos para
realização de Força Tarefa no entorno da UME Cely de Moura Ribeiro no
Rádio Clube afim de solucionar problemas de moradores em situação de
rua (10º Requerimento, 2018)

Observamos que o termo “força-tarefa” é bastante recorrente em nosso
material de análise, oriundo do legislativo municipal. As solicitações para realização
de “Forças Tarefa” são constantes quando a vida nas ruas é colocada em questão no
município de Santos.
O termo “força-tarefa” é um substantivo feminino oriundo do contexto militar
para designar um “grupamento de unidades sob comando único por um período
temporário, a fim de executar missões específicas”50, ou, ainda, “[Militar] Unidade
militar temporária composta por elementos e recursos de várias unidades distintas,
50
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que se destina a uma operação ou missão específica. = UNIDADE-TAREFA”. É um
termo usualmente empregado pela Guarda Civil Municipal da cidade. Ou seja, um
agrupamento de setores, pessoas ou órgãos para cumprir um dado objetivo, de forma
pontual:
Após várias denúncias de munícipes em meu gabinete, onde a Praça
Nossa Senhora da Aparecida está servindo de abrigo para moradores em
situação de rua, forte odor de urina em seu entorno, ratos circulando por
toda a referida praça. Devido a resíduos de alimentos deixados pelas
pessoas que ali se encontram, diante do exposto:
REQUEIRO, (...) que determine ao setor competente nos informar:
1)
Quando será efetuado uma Força Tarefa afim de proibir a presença
de moradores em situação de rua na referida praça?
2)
Quando foi efetuado a última desratização do local?
3)
A Empresa que adotou a praça já foi notificada para que efetue a
retirada do mato e limpeza do local? (6º Requerimento, 2018)
INDICO (...) necessidade de uma força-tarefa da guarda municipal (...) na
Praça Caio Ribeiro de Moraes e Silva, mais conhecida como Praça do SESC,
bairro Aparecida (...) tendo em vista que, especialmente no período noturno,
há grande quantidade de pessoas em situação de rua, o que tem
causado temor aos frequentadores do local. (4ª Indicação, 2018)
REQUEIRO, (...) para que seja efetuada a retirada dos objetos de
moradores em situação de rua que se encontram na Av. Mario Covas, em
frente
ao
número
1040
(23º
Requerimento,
2018)
REQUEIRO, (...) para que seja realizada a limpeza ao redor do muro da UME
Mário de Almeida Alcântara e a possível retirada da população de rua
durante o funcionamento da escola no período noturno. (38º
Requerimento, 2018)

É possível observar, a partir dos requerimentos trazidos acima, que o
questionamento relativo a execução de uma força-tarefa, direcionado ao poder
executivo municipal, vem associado à uma demanda específica: a proibição da
permanência de pessoas em situação de rua em um determinado local da Cidade.
Seja uma praça, as proximidades de uma escola ou em determinada rua. Da mesma
forma na indicação acima ainda há a associação entre a sensação de insegurança e
à presença de pessoas vivendo nas ruas da Cidade.
A praça Primeiro de Maio, localizada no bairro da Ponta da Praia foi invadida
por grande número de usuários de drogas e moradores de rua que ali se
encontram o que é preocupante para a segurança e saúde públicas e,
insustentável, para munícipes que ali habitam e trafegam.
REQUEIRO, (...) junto aos setores competentes, providencie uma “Força
Tarefa” que envolva as Secretarias de Saúde, Desenvolvimento Social e
Segurança Pública para atendimento e encaminhamento das demandas
decorrentes conforme situação acima narrada.
REQUEIRO, ainda, que esta Casa oficie o Comando da Polícia Militar da
Região – CPA/I-6, para que se junte à força tarefa, quando realizada pelo
Executivo, intensificando o policiamento ostensivo naquela região a fim
de sanar o problema. (17º Requerimento, 2018)

No relato acima identificamos a presença desta da alegoria da Força-Tarefa,
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mas também das alegorias da Anti-sociedade e da síndrome do imediatismo. Assim
como as duas já construídas em nosso estudo. As pessoas que vivem nas ruas são
entendidas enquanto perigosas, que causam temor, assim como é feita uma distinção
entre os verdadeiros munícipes e aqueles que fazem das ruas local de moradia, como
se, naturalmente, a cidade não pertencesse à eles.
REQUEIRO, (...) estudos para que seja efetuada uma força tarefa na Praça
do Sesc para coibir a permanência de moradores em situação de rua, que
deixam restos de alimentos espalhados no local. (21º Requerimento,
2018)

Uma especificidade da alegoria aqui trazida é a sensação de que se houver um
esforço - compreendido enquanto ação articulada entre setores e políticas de forma
pontual por vezes com escopos de trabalho completamente diversos - a questão
colocada poderá ser resolvida. O imediatismo, tão evidenciado em relação aos
anseios depositados na intervenção do poder executivo para com as pessoas que
vivem nessa condição é diametralmente oposto ao que propõe as normativas
relativas, como por exemplo, a política de assistência social:
De acordo com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais (2009),
o Serviço especializado em Abordagem Social é ofertado de forma
continuada e programada com a finalidade de assegurar trabalho social de
abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios, a incidência de
situações de risco pessoal e social, por violação de direitos, como: trabalho
infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes, situação de rua, uso
abusivo de crack e outras drogas, dentre outras.
O serviço configura-se como um importante canal de identificação de situação
de risco pessoal e social que podem, em determinadas situações, associarse ao uso abusivo ou dependência de drogas.
Ofertado no âmbito da Proteção Social especial de média Complexidade, o
Serviço de Abordagem Social deve garantir atenção às necessidades mais
imediatas das famílias e dos indivíduos atendidos, buscando promover o
acesso à rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas
na perspectiva da garantia de direitos.
O serviço deve atuar com a perspectiva de elaboração de novos projetos de
vida. Para tanto, a equipe deve buscar a construção gradativa de vínculos
de confiança que favoreça o desenvolvimento do trabalho social
continuado com as pessoas atendidas. A abordagem social constitui-se
em processo de trabalho planejado de aproximação, escuta qualificada
e construção de vínculo de confiança com pessoas e famílias em situação
de risco pessoal e social nos espaços públicos para atender, acompanhar e
mediar acesso à rede de proteção social.51

Como discutido em Laffront (2015)52, o fenômeno social estudado costuma ser
51

Aqui usamos o Serviço Especializado em Abordagem Social como um dos exemplos, dentre os diferentes serviços que
compõem o Sistema Único de Assistência Social, sendo que atua diretamente nos logradouros públicos das cidades, na linha de
frente do atendimento a essa população e, como já discutimos, no caso do município de Santos, atende a muitas das demandas
aqui analisadas, oriundas do poder legislativo municipal. Fonte: Perguntas e Respostas: Serviço Especializado em Abordagem
Social - SUAS e População em Situação de Rua volume IV 2013.
“A Rua e os Serviços da Assistência Social na perspectiva das pessoas em situação de rua enquanto Lugares e Não-Lugares
no município de Santos-SP” (LAFFRONT, 2015, p. 17)
52
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entendido a partir de uma perspectiva estigmatizadora, que acaba por se desdobrar
em duas vias: a da culpabilização e a do assistencialismo. Salientando a grande
tendência à “higienização social”.
A partir do momento em que as pessoas que vivem nas ruas são culpabilizadas
e responsabilizadas por sua condição, as solicitações direcionadas ao poder executivo
exprimem a perspectiva de higienismo social.

Evidenciada ao não colocar os

determinantes estruturais, biográficos e relacionais da situação do sujeito, a
necessidade de garantia de atendimento e acesso a serviços e as diferentes políticas
sociais. Dessa forma, as referidas políticas são colocadas em segundo plano, na
posição de interferência na garantia de direitos dos demais cidadãos, como discutimos
na alegoria anterior.
REQUEIRO, (...) seja criada uma força tarefa permanente para que possam
atuar nas questões relacionadas aos moradores em situação de rua,
envolvendo os seguintes órgãos:
- Secretaria de Desenvolvimento Social;
- Secretaria Municipal de Segurança;
- Secretaria de Meio Ambiente;
- Secretaria de Serviços Públicos;
- Secretaria de Saúde;
- Polícia Militar;
- Polícia Civil; (40º Requerimento, 2018)
REQUERIDO, (...) estudos para que seja criada uma força tarefa
permanente para que possam atuar nas questões relacionadas aos
moradores em situação de rua. (34º Requerimento, 2018)
REQUEIRO, (...) estudos para realização de Força Tarefa nas imediações
de todos os banheiros Públicos e em toda a extensão da orla da praia,
afim de solucionar problemas de moradores em situação de rua. (Fotos
anexas) (33º Requerimento, 2018)

Segundo Silva (2010) a naturalização das expressões da questão social tem
como consequência a desresponsabilização da sociedade pela produção da
desigualdade social. Essa dinâmica leva a “estratégias de enfrentamento
fragmentadas e repressivas”, e também “à responsabilização dos indivíduos pelos
seus problemas” (SILVA, 2010, p. 6). A autora destaca que, sendo esse fenômeno
uma expressão radical da desigualdade social, é necessário que seu enfrentamento
seja efetuado na perspectiva do “chamamento à responsabilidade do Estado na
mediação entre as classes sociais, por meio do desenvolvimento de políticas públicas”
(SILVA, 2010, p. 6).
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3.4 Qual é o lugar da Assistência Social quando se fala em pessoas vivendo nas
ruas?
INDICO (...) que seja realizada vistoria pela equipe de assistência social
nas proximidades do semáforo localizado no cruzamento da Av Cel Joaquim
Montenegro e Av. Bartolomeu de Gusmão. Pessoas em situação de rua
estão abordando e constrangendo pessoas que circulam na região.
(10ª Indicação, 2018)

Em decorrência de uma prática historicamente construída pela assistência
social observamos na reprodução presente nos documentos oriundos do legislativo
municipal, o entendimento de que a mediação entre a classe trabalhadora e o acesso
à direitos se dá através da política de assistência social. Dessa forma é esperado que
a política seja um agente mediador para o acesso dos pobres aos seus direitos. Silva
(2010) destaca que foi na Constituição de 1988 que a assistência social passou a ser
um direito social em nosso país, através do artigo 203. Ainda de acordo com Silva “a
relação da população em situação de rua com as políticas sociais no Brasil é de ínfimo
acesso” (SILVA, 2010, p.1). A autora afirma que:
O conteúdo do artigo, por um lado, exalta que a intervenção da assistência
social deve ser dirigida às crianças e adolescentes pobres, aos idosos e às
pessoas com deficiência, incapazes de suprimir as suas necessidades por
sua própria ação ou tê-las suprimidas pela sua própria família, sendo que
quanto às pessoas com deficiência, a intervenção deve ser direcionada para
a volta ao convívio comunitário, isto é, os critérios de inaptidão ao trabalho e
domiciliação estão bem conjugados. Por outro lado, aos demais cidadãos que
necessitam da assistência social reserva-se a “promoção da integração ao
mercado de trabalho”, como diz o inciso terceiro. (SILVA, 2010, p. 15)

Os direitos sociais foram construídos entorno do direito ao trabalho. Essa
construção delega à Política de Assistência Social a atuação com aqueles que são
considerados inaptos ao trabalho ou, quem não consegue colocação no mercado de
trabalho. Dessa forma compromete o entendimento das pessoas, que necessitam
dessa política, como sujeitos de direitos, que não se esgotam em uma única política
seja ela a política de Assistência Social, saúde, educação, habitação, entre outras.
Para Silva (2010) um exemplo seria o das pessoas que vivem nas ruas. A
autora considera que em grande parte são pobres que estão aptos para o trabalho,
muitas vezes em idade economicamente ativa, e que não conseguem emprego por
conta dos próprios limites do capital, pois nunca houve na sociedade capitalista
emprego para todos. Para a autora, “a assistência social como direito incorporou com
toda a força o critério da inaptidão ao trabalho” (BOSCHETTI, 2003, p. 52 apud SILVA,
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2010):
As principais políticas que conformam e consolidam o Estado social nos
países capitalistas desenvolvidos foram orientadas pelo primado do trabalho
e instituíram-se como direito do trabalho. Na impossibilidade de garantir o
direito ao trabalho para todos, os Estados capitalistas desenvolvidos
garantiram direitos derivados do exercício do trabalho para os trabalhadores
capazes e inseridos no mercado de trabalho. Este princípio orientou a
construção do Estado social em praticamente todos os países europeus no
século XX. Os critérios de inaptidão ao trabalho continuam a prevalecer na
assistência social, mesmo após sua inclusão no Estado social como direito
de cidadania (BOSCHETTI, 2003, p.59 apud SILVA, 2010, p. 14)

Ao resgatarmos Mollat (1989), observamos que o autor usa a denominação
instituições de assistência para designar as primeiras iniciativas medievais
direcionadas às pessoas que viviam nas ruas. O autor afirma que para cada
estabelecimento onde essas pessoas buscavam a assistência, a língua grega criou
nomes específicos, sendo exemplos destes nomes as expressões ptokheîon e
psenodokheîon, que foram apropriados pelo Ocidente com seu significado de asilo
para os pobres e os estrangeiros, os primeiros abrigos. Segundo Mollat “a literatura
hagiográfica está recheada de informações sobre as instituições de assistência, cujo
poder desembocava na Igreja” (MOLLAT, 1989, p. 19).
A assistência social carrega essas marcas históricas nas concepções e nas
práticas sociais a ela vinculadas. Mais recentemente, vem se consolidando, a partir
da Constituição de 1988, através de importantes conquistas que ainda convivem com
seu legado histórico. Dentre elas, a aprovação da Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS) em 1993, Política Nacional de Assistência Social (PNAS) em 2004, da Norma
Operacional Básica (NOB-RH-SUAS) em 2005, e a Tipificação Nacional dos
Serviços Socioassistenciais, em 2009. A partir desse arcabouço conceitual uma nova
perspectiva se configura na consolidação da política de assistência social no tripé da
Seguridade Social Brasileira.
Porém trata-se de uma mudança de paradigma recente, em termos históricos.
No passado “grande parte dos programas e ações de assistência social era operada
por meio de convênios com entidades beneficentes e filantrópicas (BRASIL,
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 2008, p.14):
Se formos recuar mais no tempo, encontraremos o pesado legado de uma
área que não foi concebida como campo de definição política dentro do
universo das políticas sociais, constituindo-se num mix de ações dispersas e
descontínuas de órgãos governamentais e de entidades assistenciais que,
gravitando em torno do Estado, construíram relações ambíguas e
contraditórias. (BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
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Fome, 2008, p. 13)53

Quanto a essa questão Yazbek (2008) salienta a vinculação histórica da
assistência social à solidariedade, ao voluntariado e à filantropia:
(...) a Assistência Social brasileira carrega uma pesada herança
assistencialista que se consubstanciou a partir da “matriz do favor, do
apadrinhamento, do clientelismo e do mando, formas enraizadas na cultura
política do país, sobretudo no trato com as classes subalternas”. Isso significa
que, apesar dos inegáveis avanços, permanecem na Assistência Social
brasileira, concepções e práticas assistencialistas, clientelistas, primeiro
damistas e patrimonialistas. Décadas de clientelismo consolidaram neste
país uma cultura tuteladora que não tem favorecido o protagonismo nem a
emancipação dos usuários das Políticas Sociais e especialmente da
Assistência Social aos mais pobres em nossa sociedade. (Yazbek, 2008,
p.81)

No requerimento a seguir podemos observar apontamentos pertinentes em
relação ao entendimento das pessoas que vivem nas ruas, enquanto sujeitos de
direito. Porém ainda com resquícios da interpretação consolidada na trajetória dessa
política pública:
Como representante político da população na esfera municipal, exercendo o
poder de legislar e, principalmente o de fiscalizar as ações do Prefeito,
requeiro as seguintes informações;
Na cidade de Santos, a presença de pessoas em situação de rua e em
condições de pobreza absoluta tem aumentado significativamente.
Essas pessoas não tem acesso a uma vida minimamente digna e o pouco
que possuem são arrecadados por ações voluntárias.
As pessoas em situação de rua são sempre as que mais sofrem com as
consequências do frio extremo. É urgente que se tome uma medida para
mudar essa situação e zelar melhor pela população de rua. (....)
REQUEIRO, (...) solicitando informações quanto ao planejamento para
prestar ajuda humanitária aos moradores de rua bem como estudos no
sentido de possibilitar subvenções para entidades que dão auxílio a
estas pessoas, que se encontram em total miserabilidade em nossa cidade.
(16º Requerimento, 2018)

Nessa reflexão observamos a consistência dessa herança assistencialista. A
Câmara Municipal, ao direcionar questionamentos e proposituras ao Executivo quanto
a questão das pessoas que vivem nas ruas, demonstra o entendimento de que toda e
qualquer intervenção nesse assunto deve partir da, ou estar atrelada à política de
assistência social. Independentemente do escopo da demanda. Inclusive quando a
solicitação de intervenção foge ao escopo dessa política social e se baseia no sentido
da fiscalização, repressão e da violação de direitos:
REQUEIRO, (...) que nos informe:
Quando será feita fiscalização por parte da SEAS54, para que seja inibida
53

Brasil. CapacitaSuas Volume 1 (2008) SUAS: Configurando os Eixos de Mudança / Ministério do Desenvolvimento Social e
Combate à Fome, Instituto de Estudos Especiais da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 1 ed. – Brasília: MDS, 2008.
http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Cadernos/SUAS_Vol1_%20Mudanca.pdf
54
SEAS – Secretaria de Assistência Social, que a partir de 2018 passou a ser denominada Secretaria de Desenvolvimento Social.
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e retirada da presença de moradores de rua, na Comendador Martins,
moradores de rua estão fazendo suas necessidades fisiológicas,
dormindo e comendo na referida rua próximo a R. Lucas Fortunato. (12º
Requerimento, 2018)
REQUEIRO, (...) determine junto ao órgão competente, Secretaria de
Assistência Social – SEAS, Comando do CPI-6, Comando da Guarda
Civil Municipal, que nos informe:
- Quais providência estão sendo tomadas para a retirada de um morador de
rua que se encontra alojado debaixo da marquise do comércio (...) O
morador de rua recusa-se a sair da porta do estabelecimento com sua
carrocinha e pertences, prejudicando assim as atividades diárias do
comerciante. Além disso ele incomoda a vizinhança local, fazendo suas
necessidades fisiológicas e alimentado-se no local, resultando muita
sujeira. (39º Requerimento, 2018)
Conforme relatos recebidos por e-mail, comerciantes e moradores do bairro
da Vila Mathias, mais precisamente na região da Rua Silva Jardim com Rua
Anhanguera, sofrem pelo estado de abandono da região, especialmente
no que se refere à segurança pública.
Como exemplo deste problema, cito a empresa “Multiship”, localizada na rua
Anhanguera que, em menos de 50 dias, sofreu 4 invasões. Outras empresas
e entidades também foram alvo de marginais, como o Sindicato dos
Trabalhadores da indústria de Alimentação de Santos e região, Atlântica
Dedetizadora, Gravurar Ateliê de Arte e o 55º Grupo Escoteiro Morvan Dias
Figueiredo.
Desocupados e moradores de rua são presenças constantes nesta
região. Algazarra e uso de drogas, sujeira e intimidação às pessoas que
circulam nestas vias são situações rotineiras.
A fim de colaborar para que os problemas citados sejam solucionados,
apresento: INDICO, ao Senhor Prefeito Municipal que seja realizada vistoria
pela equipe de assistência social na Rua Silva Jardim, no trecho próximo
à Rua Anhanguera. (2º Indicação, 2018)
Recebi reclamações de diversos munícipes e comerciantes em relação
aos moradores de rua que estão instalados defronte ao nº (...) há relatos
de que, além de estarem utilizando o local como moradia, abordam e
intimidam pessoas que passam pela via. É de extrema necessidade
abordagem da Secretaria de Desenvolvimento Social neste local a fim de
minimizar os problemas relatados pelos munícipes que se sentem
incomodados e até ameaçados. Diante do exposto, apresento:
REQUEIRO, (...) informe:
- A Secretaria de Desenvolvimento Social já abordou as pessoas em
situação de rua que se alojam de frente ao (...)? Caso positivo, informar o
encaminhamento realizado e as datas das respectivas abordagens.
- Quantas pessoas em situação de rua foram encaminhadas para suas
Cidades de origem durante o ano de 2018? (37º Requerimento, 2018)

A projeção na política de assistência social, enquanto protagonista de ações
com forte viés higienista, aparece como forma de amenizar o verdadeiro anseio
incutido nas indicações e requerimentos, relativo as alegorias que analisamos
anteriormente.
Há também nos documentos analisados um forte viés de controle do trabalho
executado pela política de assistência social no Município. Questionam se as ações
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solicitadas e sugeridas, quando foram feitas, quais foram as pessoas atendidas e
quais encaminhamentos foram dados. A política de assistência social aparece aqui,
submetida a lógica de controle quantitativo do Legislativo, que demanda a produção
de números e resultados, a qualquer custo.
É também perceptível em nosso material de análise como um todo, a quase
ausência de questionamentos voltados a outras políticas, que não sejam as de
assistência social e a de segurança pública:
Reiterando o Requerimento nº 1989/2017, solicito maiores esclarecimentos
quanto às ações do Executivo, em especial da Secretaria de Assistência
Social.
Diz respeito às proximidades da rua Santa Catarina, da estação do VLT
Nossa Senhora de Lourdes, cuja frequência de usuários de drogas, em
especial dentro do túnel, local conhecido como cracolândia, tem tornado
impraticável o trânsito de pedestres.
Na resposta ao Requerimento anteriormente apresentado somente consta o
número
de
apreensões
da
Guarda
Municipal
de
Santos.
REQUEIRO, (...) para que por meio da Secretaria de Assistência Social,
informe quais são as ações para atender a população de rua e usuários
de drogas no local supracitado. (4º Requerimento, 2018)

Por mais que alguns dos documentos façam referência a questão do uso de
substâncias psicoativas, em poucos momentos vemos menção à política de saúde,
por exemplo. Mesmo que a cidade conte com uma equipe de Consultório na Rua55
que tem, dentre suas competências, o atendimento a usuários de álcool e outras
drogas que vivem nas ruas, através da perspectiva da redução de danos. Quando há
essa menção, no caso da saúde, ela aparece vinculada a política de assistência social:
A situação no entorno do túnel do VLT, no José Menino, é das mais críticas.
Os moradores do bairro fazem recorrentes reclamações na tentativa de
amenizar a situação de degradação que o local se encontra, em termos
de lixo excessivo, grande número de pessoas em situação de rua e
usuários de drogas, trazendo todo tipo de insegurança ao bairro,
conforme fotos anexas.
Diante do exposto, apresento o seguinte:
REQUEIRO, (...) informe:
- As equipes do programa “Novo Olhar” já fizeram o levantamento da
situação crítica deste local?
- Quais ações serão tomadas, entre as secretarias envolvidas
(Desenvolvimento Social, Saúde e Segurança), para que esta situação
tenha uma solução?
- Quando ocorreu a última ação das secretarias no local?
Em vista ao ambulatório do Programa de Controle da Tuberculose, situado
na Rua Nabuco de Araújo, nº 36, neste mês de setembro, pude me inteirar
sobre os problemas em que os profissionais que atuam neste setor
“Equipes de saúde móveis que prestam atenção integral à saúde da população em situação de rua, considerando suas
diferentes necessidades de saúde, e trabalham junto aos usuários de álcool, crack e outras drogas com a estratégia de redução
de danos. Essas equipes possuem profissionais de várias formações que atuam de forma itinerante nas ruas desenvolvendo
ações compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde, CAPS, Serviços de Urgência e Emergência e outros pontos
de
atenção.
Extraído
de
texto
do
“Observatório
Crack
é
Possível
Vencer”
http://www.brasil.gov.br/observatoriocrack/cuidado/consultorio-na-rua.html
55
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enfrentam para diminuir a incidência da doença, não só em Santos, como
em toda a Baixada Santista. A equipe de saúde que atua nesta unidade
relatou-me que a grande dificuldade do combate à tuberculose é o
abandono do tratamento, em especial, dos moradores de rua. Para que
uma pessoa seja curada da doença é necessário, no mínimo, um tratamento
de seis meses, o que acaba se tornando tarefa quase impossível para a
população de rua, pois além de disciplina diária, exige um local
específico para que seja realizado o tratamento ideal.
Diante do exposto, apresento o seguinte requerimento:
REQUEIRO, (...) solicitando que se estude a possibilidade de formalizar
uma parceria entre as Secretarias de Desenvolvimento Social e de
Saúde visando destinar um abrigo específico para os pacientes em
situação de rua, que estão realizando o tratamento contra a tuberculose.
Requereu que a resposta também fosse dada às servidoras públicas da
unidade de saúde citada.
(31º Requerimento, 2018)

No requerimento acima vemos ainda essa associação mesmo quando
abordada uma questão de saúde pública, como a tuberculose. Nesse caso a
problemática apresentada poderia ser dirimida através de outros serviços da própria
política de saúde. Assim observamos que o direcionamento das indagações e
solicitações ainda se restringe à política de assistência social e, por vezes, está
associada à política de segurança pública, ainda que desde 2009 o decreto federal
7.053 traga na gênese da política nacional para a população em situação de rua a
intersetorialidade.
No universo por nós estudado foi minoritário o número de documentos oriundos
do legislativo municipal com solicitação de atendimento às pessoas em questão ou de
melhoria em serviços já existentes:
REQUEIRO, (...) por meio do setor competente realize atendimento social
às pessoas em situação de rua que estão vivendo na Praça Nenê Ferreira
Martins, no bairro do Gonzaga. (28º Requerimento, 2018)
INDICO, (...) para que junto ao setor competente providencie assistência
social ao morador em situação de rua que dorme no abrigo do ponto de
ônibus situado na (....), Boqueirão. (8ª Indicação, 2018)
INDICO (...) para que o órgão competente promova as medidas necessárias
e notifique o setor responsável de Ação Social para assistir moradores de
rua que se encontram na rua Silva Jardim, no bairro Macuco. (7ª Indicação,
2018)
Em visita no último dia 8 de agosto estivemos na unidade Centro POP –
Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua. O
local passou por diversas melhorias na sua infraestrutura como pintura, mas
ainda precisa de reparos em questões pontuais, por isso, diante do exposto,
apresento o seguinte:
INDICO, (...) que indique aos setores competentes que realize o conserto do
registro do chuveiro do banheiro masculino, que atende pessoas em situação
de rua. Além do reparo e colocação dos boxes. (5ª Indicação, 2018)

Menor ainda foi o número de requerimentos ou indicações que questionassem
de forma concreta dados, capacidade de atendimento, efetividade de serviços
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públicos ou que buscassem a promoção da participação popular:
REQUEIRO, (...) para que através do setor competente, nos informe:
1O município dispõe de quantas vagas em abrigos para pessoas em
situação de rua?
2Este número é suficiente para a demanda da cidade?
3Nos abrigos municipais existe um espaço reservado aos usuários
da comunidade LGBT? Caso negativo, existem estudos para implantação
de um espaço ou serviço para o adequado atendimento desse público?
4Quantas abordagens são realizadas às pessoas em situação de rua
que vivem nas vias públicas da cidade?
5Qual o índice de adesão desses usuários ao fluxo de serviços
socioassistenciais oferecidos pelo município?
6Qual a previsão para conclusão do Censo da População de Rua? (13º
Requerimento, 2018)
REQUEIRO, (...) a utilização do auditório (...) para a realização de audiência
pública (...), para tratar do tema “A situação dos moradores de rua em
Santos”. (2º Requerimento, 2018)

Portanto entendemos que o lugar ocupado por essa política em relação às
pessoas que vivem nas ruas ainda é interpretado através da ótica da herança
assistencialista de sua trajetória histórica.
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Considerações Finais

O objeto de estudo dessa pesquisa consistiu na análise do nó tecido através das
dinâmicas dos diferentes antagonismos, atravessamentos e usos da cidade, a partir
da vida nas ruas. Assim, mergulhamos nesse território em perene disputa. Nessa
perspectiva a discussão foi desenvolvida entre os modos de vida conflitantes,
diametralmente opostos, presentes nas cidades: vida nas ruas e a vida nos domicílios,
respectivamente espaços públicos e privados de moradia.
A análise dos documentos oriundos do Legislativo Municipal de Santos sobre o
fenômeno social da vida na rua foi nosso caminho de investigação. O material,
direcionado ao Executivo Municipal no ano de 2018, foi analisado com o intuito de
compreender quais as interpretações feitas sobre o fenômeno das pessoas que vivem
nas ruas, no contexto da cidade de Santos.
Esse nó na relação entre sociedade e Legislativo, e Legislativo e Executivo
expõe pontos de vista, perspectivas e dá ênfase a situações do uso de determinados
territórios da cidade. Dessa forma os modos de pulsação do tema são expressos por
meio desses mecanismos. São geradas diferentes reações, ideologicamente
permeadas, manifestadas nas expectativas sobre à intervenção do poder Executivo
para com essa população.
Nossa pesquisa documental explorou esses documentos, dispositivos adotados
pela Câmara Municipal que se constitui enquanto caixa de ressonância do grito de
incômodo e intolerância da cidade com a situação. Desse modo decidimos por essa
proposta de incursão analítica explorar como se dão essas manifestações e quais
interpretações expressam sobre esse fenômeno.
Os indivíduos são culpabilizados pela situação que vivenciam e igualmente
responsabilizados quanto à saída das ruas, entendendo ambos os processos como
movimentos individuais. Assim, o Estado é desresponsabilizado da necessidade de
resposta a essa expressão da questão social, naturalizando-a, ou ainda, colocando
no Estado a responsabilidade em relação a uma intervenção imediatista na vida
desses sujeitos. Isto tira deles o direito de escolha e a autonomia, assim como a
reprodução de relações sociais alinhadas à caridade, boa vontade ou ainda, políticas
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higienistas e criminalizadoras. Portanto, partimos do pressuposto de que o
entendimento que se tem acerca desse fenômeno social explica as formas de
intervenção que sobre ele são esperadas.
Essa inquietação surge a partir de meu exercício profissional e experiências
relativas ao assunto. Convivendo com essas demandas, direcionadas ao Executivo,
percebemos o quanto são perpassadas por estigmas historicamente construídos em
relação a vida na rua.
Para compreender com maior profundidade essa dinâmica, foi necessário
mergulhar no material coletado, fundamentando nossa caminhada em nossos
referenciais teóricos. Tomamos o referido recorte, entendo a necessidade de analisar
as dinâmicas sociais a partir de situações concretas, respeitando o contexto local,
pois:
Torna-se necessário, portanto, maior compreensão da dinâmica da questão
social no movimento da realidade, envolvendo a pesquisa de situações
concretas que articulem sujeitos e estrutura, abrangendo as expressões
peculiares que ela assume em cada sociedade particular, na conformação
das subjetividades e das sociabilidades da vida cotidiana e das
representações dos indivíduos e sujeitos sociais. (RAICHELIS, 2006, p. 18)

Nesse sentido, o presente estudo foi estruturado em três capítulos. Buscamos,
no capítulo primeiro, realizar um percurso histórico, apontando os principais termos
utilizados (até então) para apreender a construção histórica dos significados atribuídos
as pessoas que vivem nas ruas. Abordamos a construção histórica da personificação
da vida nas ruas, desde a era medieval, até o século XXI.
Esse movimento nos permitiu compreender as maneiras que a sociedade
encontrou, ao longo dos séculos, para explicar e dar sentido ao fato de existirem
pessoas vivendo nas ruas.
Considerando que nosso recorte de pesquisa se dá no contexto do município
de Santos, o segundo capítulo desse estudo foi de fundamental importância para
contextualizarmos a realidade local, elencando importantes elementos de análise
quanto a conformação da Cidade. Também trouxemos dados relativos as pessoas
que vivem nas ruas da cidade de Santos a partir dos censos realizados. Assim, nos
aproximamos da realidade santista e compreendemos melhor como se configura a
vida nas ruas nesse local em específico.
Balizado pelo caminho construído até então, o capítulo terceiro se debruça na
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análise do material oriundo do Legislativo Municipal, buscando perceber o modo com
que essa questão é discutida e abordada pelos vereadores. Entendendo a câmara
enquanto caixa de ressonância. Lembramos que por vezes as demandas se originam
na relação direta entre Legislativo e sociedade civil, que anseia por respostas.
Refletindo acerca das disputas pelos diferentes usos da cidade.
Dessa forma construímos categorias de análise, as quais chamamos de
Alegorias, que mostram a construção social e cultural entorno da questão. As
Alegorias são uma condensação do modo de expressão e interpretação, dos
pensamentos e das ideias apreendidas de nosso material de análise que, de forma
simbólica, se aglutinam em uma personificação.
As Alegorias mostram como a vida nas ruas é interpretada e compreendida
pela cidade e intermediada pelo Legislativo em sua relação com o Executivo. Para
tanto, fizemos uso da metodologia de análise de conteúdo.
Chegamos, em nossa reflexão, ao delineamento de quatro categorias: da “antisociedade”, do “forasteiro”, da “força tarefa e da síndrome do imediatismo” e do “lugar
da assistência social quando se fala em pessoas vivendo nas ruas”.
A partir de todo o percurso efetuado de levantamentos, análises e
interpretações, entendemos que as Alegorias podem expressar a construção social
em torno das interpretações acerca da vida nas ruas que perduram ao longo da
história. Observando, em paralelo, os capítulos primeiro e terceiro desse estudo, é
notório que a personificação da vida nas ruas ainda é perpassada por diversos
estigmas que se entrelaçam entre si.
A alegoria da anti-sociedade nos mostra, principalmente, que a associação
entre a miséria e a criminalidade perduram. As pessoas que vivem nas ruas são
interpretadas como pessoas fora da ordem, desordeiros, beberrões e perigosos, o
moralmente oposto ao ideal desejado pela sociedade.
A anti-sociedade também se estabelece enquanto um paralelo do binômio
inclusão/exclusão, discutido no primeiro capítulo desse estudo. Em ambos, o
fenômeno social não é compreendido enquanto parte integrante e consequência da
reprodução da sociabilidade no modo capitalista de produção.
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A partir desse entendimento se pressupõe que quem vive na rua é
necessariamente, um forasteiro que não pertence ao lugar onde se encontra. Essa
compreensão parte, fundamentalmente, da não aceitação dessa anti-sociedade, que
ela poderia ser gerada no local onde vivemos. O forasteiro é o estranho, o diferente,
o intolerado, que não pertence a determinado lugar.
Ao entendê-los como forasteiros a cidade os deseja expulsar pois, segundo
essa lógica, eles não pertencem, não fazem parte. Silva (2010) nos lembra que a
naturalização das expressões da questão social leva à desresponsabilização da
sociedade de classes pela produção de desigualdades sociais, o que “conduz a
estratégias de enfrentamento fragmentadas e repressivas” assim como “à
responsabilização dos indivíduos pelos seus problemas” (SILVA, 2010, p. 6).
Em vista disso compreendemos que se faz necessária uma intervenção que
extrapole a imediata e pontual para atender a questão. Para que dessa forma as
pessoas que vivem nas ruas, que tem seus direitos cotidianamente violados, sejam
interpretadas enquanto sujeitos de direitos, e não enquanto problema. A antisociedade é entendida enquanto uma interferência no mecanismo perfeito. Nessa
lógica, a interferência que precisa ser resolvida. Diversos questionamentos acerca da
realização de forças-tarefas e da proibição da permanência de pessoas em situação
de rua em determinados locais são direcionados ao Executivo Municipal, solicitando
providências.
Vimos que, as demandas imediatistas solicitam que a política de assistência
social se faça presente. Seja na realização de forças-tarefa junto a outros órgãos, seja
através de um trabalho de regulação e fiscalização da postura das pessoas que vivem
nessa condição, numa perspectiva higienista.
Então nos questionamos: qual o lugar da assistência social, quando falamos
desse fenômeno social, da vida nas ruas? A partir da análise aqui efetuada,
entendemos que é um lugar consolidado a partir da herança assistencialista atrelada
a essa política. Existe, como dito, uma projeção na política de assistência social,
enquanto protagonista de ações com forte viés higienista. Salientamos também a
ausência de questionamentos voltados a outras políticas, como saúde, educação e
habitação, por exemplo.
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Percebemos que a forma de explicar a questão das pessoas que vivem nas
ruas, e as expectativas geradas acerca da intervenção do Poder Executivo, são
elementos que podem reproduzir relações sociais alinhadas aos ideais neoliberais. As
pessoas que vivenciam a situação são dadas como culpadas por sua condição e,
igualmente, responsabilizadas as quanto à saída das ruas. Nesse processo é
esperado que a política de assistência social atue como protagonista, inclusive através
da realização de práticas higienistas e criminalizadoras. Dessa forma o Legislativo
Municipal funcionada enquanto caixa de ressonância dos anseios da sociedade.
Entendemos que a hipótese desse estudo foi confirmada, e que os seus
objetivos iniciais foram alcançados. Partimos do pressuposto de que o modo como a
sociedade explica e intervém nesse fenômeno se reproduz ao longo da história. A
sociedade é, em sua gênese e estrutura, contraditória incapaz de solucionar as
questões que emergem na reprodução das relações de dominação e poder. Dessa
forma o pacto social estabelece uma ideia de proteção social, no entanto essa ideia
não alcança os indivíduos que pertencem a nossa anti-sociedade.
Destacamos que o fenômeno aqui abordado existe há muito tempo, sendo tão
antigo quanto a formação das primeiras cidades (Carvalho 2002). Nossas leituras nos
possibilitaram entender que há pessoas vivendo nas ruas desde a Idade Média, e que
elas ainda são interpretadas e consideradas enquanto vagabundas, mendigas e
loucas. Em vista disso ainda são esperadas intervenções de cunho higienista,
moralizador e segregador.
Por outro prisma destacamos também que parte dos documentos analisados
expressam o apontamento da necessidade de reflexões quanto ao assunto. Quando,
por exemplo, são solicitadas audiências públicas56 para discutir a questão ou o envio
de dados sobre a execução dos serviços. Há também a manifestação quanto a
necessidade de atendimento/intervenção apontados pelo legislativo, quando solicita a
ação do poder público em situações pontuais.
Importante salientar também o exercício direto de uma das premissas do papel
do vereador, enquanto fiscalizador, designado a cobrar melhorias e consertos em
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No ano de 2018, ano de produção dos documentos por nós analisados, foi realizada uma audiência pública na câmara
municipal de santos, para debate dessa questão em específico. Naquele momento, foi expressado o contraste existente nas
formas de interpretar a questão. Contanto com a importante e marcante presença de um número considerável de pessoas em
situação de rua, apontamentos de cunho higienista foram fortemente rebatidos pelo público presente.
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estruturas de equipamentos públicos. Porém, esses se constituem enquanto
componente minoritário no universo do material por nós analisado.
Em vista disso pontuamos que essa “caixa de ressonância”, o Legislativo
Municipal, reflete posicionamentos e leituras feitas pela sociedade sobre o fenômeno,
sendo um espaço contraditório e de disputa, ainda que hegemonicamente predomine
a presença das alegorias aqui construídas.
Não encerramos em nossa pesquisa a análise acerca do movimento de
reflexão e de ações geradas a partir das provocações efetuadas pelo Legislativo
Municipal ao Executivo. Nossa proposta era entender como essas demandas
expressam as perspectivas e leituras da cidade sobre a questão. Destacamos que,
seria também pertinente a análise da produção de respostas geradas pelo Executivo,
em devolutiva. Dessa forma seria possível entender quais debates e ações são
geradas.
Continuo acreditando que a discussão desta temática é fundamental não
somente para o serviço social, considerando-a como uma expressão radical da
questão social (SILVA, 2009), mas para todos os trabalhadores e estudantes
diretamente implicados com essa questão. Para além, entendo que esta reflexão
precisa ser feita de forma ampla, aberta e acessível a todos, sendo imprescindível
para fomentar a busca de processos de trabalho que viabilizem o pleno acesso aos
direitos humanos.
Essa dissertação foi fundamental na continuidade de minha formação
acadêmica e, como tem sido até então, o fato desse processo se dar em
concomitância à minha atuação profissional no âmbito das políticas públicas permitiu
que eu pudesse amadurecer vários aspectos de minha práxis. Portanto, nesta
oportunidade evidencio o quanto é importante a pesquisa científica para o estudante,
o trabalhador, e para as lutas sociais pela consolidação de uma sociedade ética,
primada pela igualdade. Destaco esse aspecto pela importância de sua defesa face
ao atual contexto, de radicalização do desmonte e da deslegitimação do conhecimento
científico.
Em meu trabalho de conclusão de curso, chegamos à consideração de que
quem vive nas ruas não se enxerga enquanto sujeito de direitos em razão da
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experiência cotidiana de violação de direitos, tão violenta a ponto de não permitir esse
entendimento. Nesse momento, vemos que para a sociedade, essa compreensão é
espelhada: Quem vive na rua não é, talvez majoritariamente, entendido enquanto
cidadão.
Essa complementação da reflexão, através das duas pesquisas, escancara o
grande desafio existente para o avanço na efetivação de políticas públicas
direcionadas a essa população. É fundamental termos em mente que as pessoas que
vivem nas ruas têm múltiplas necessidades e histórias de vida diferentes, como toda
a população brasileira. Assim, o atendimento direcionado à elas precisa convergir com
esse entendimento.
Chego ao final deste intenso ciclo com novos questionamentos e maior vontade
de pesquisar, tendo a certeza de que é fundamental o constante questionamento dos
métodos, o aprimoramento da técnica, a continuidade dos estudos e a permanente
indagação.
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Anexos:
Passo a passo para pesquisa no site da Câmara Municipal

Endereço eletrônico: http://www.camarasantos.sp.gov.br/publico/abertura.php

Página inicial do site
1- Na página inicial clique em “Atividades Legislativas”.
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Página “Atividade Legislativa”
2- Na tela seguinte, clique em “Proposituras em Tramitação”.

Página “Proposituras em Tramitação”
3 – Na tela subsequente, é possível fazer a pesquisa dos documentos gerados a partir
de 2012 por número, número do processo administrativo, assunto, assunto do autor,
origem ou local da propositura ou período.
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