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RESUMO 

 

O presente estudo teve por objetivo identificar a concepção das pessoas em situação de rua 

sobre Direitos Humanos, verificando em que contexto o termo “Direitos Humanos” têm 

contribuído para a consolidação da cidadania daqueles que vivem em situação de rua, uma vez 

que são sujeitos de Direito. Buscou-se analisar a teoria e sua efetividade de fato, visando 

iniciar uma forma interventiva concreta junto à referida população, uma vez que as políticas 

sociais, em geral, apresentam estratégias de atuação que não atingem boa parte desta 

população, que atualmente é crescente no país. De fato, não se discutiu os motivos pelos quais 

esta parte da população ainda não foi assistida pelas políticas sociais de maneira efetiva, nem 

mesmo a razão do modo de vida desta. Foram realizadas rodas de conversas com os assistidos 

nas Unidades de Acolhimento da Associação Casa Santo André. A princípio, solicitou-se a 

autorização para que houvesse as gravações. Foi exposto o termo “Direitos Humanos” e cada 

participante da roda apontava seu entendimento acerca deste. Os encontros foram realizados 

no período de uma semana, em duas unidades diferentes, com a finalidade de obtenção dos 

dados da pesquisa e, assim, iniciar a reflexão acerca dos Direitos Humanos. Tal ação apontou 

que existe um caminho longo e desafiador que deve ser percorrido para que o sujeito pessoa 

em situação de rua logre alcançar e, consequentemente, sentir seu Direito efetivado no 

cotidiano das ruas e nas instituições de acolhimentos. Percebeu-se ainda sobre o termo em 

questão uma ideia longínqua e inacessível por parte da população pesquisada, uma vez que 

esta depende completamente do Estado e de instituições conveniadas para que consigam a 

reinserção social ou familiar. A proposta do Direito como processo de emancipação precisa 

ser vislumbrada de forma real e concreta, passando pelas normas, regras, regimentos e leis, e, 

principalmente, por meio de Políticas Públicas que alcancem efetivamente aqueles que 

necessitam de fato. Neste âmbito, será possível a concretização dos Direitos Humanos que 

ultrapassem as barreiras sociais impostas, tais como: discriminação, intolerância, preconceito, 

desigualdade etc. Por fim, a pesquisa vislumbrou a possibilidade de um resgate da cidadania 

da população em situação de rua, que transpassa/ultrapassa a hierarquia social imposta, ou 

seja, é a partir da compreensão do olhar deste sujeito que será possível caminhar de maneira 

mais efetiva no que tange o alcance daquilo que lhe é de direito. 

 

Palavras-chave: População em situação de rua. Sujeito. Direitos Humanos. 

 



ABSTRACT 

 

This study aimed to identify the concept of people on the streets on Human Rights, making 

sure in what context the term “human rights” have contributed to the consolidation of 

citizenship of those living on the streets, since they are subject to Right. We sought to 

examine the theory and its effectiveness in fact, in order to start a concrete interventional way 

along the said population, since social policies generally have working strategies that do not 

reach much of this population, which is currently growing at country. In fact, there was 

discussed the reasons why this part of the population has not yet been assisted by social 

policies effectively, not even the reason for this way of life. Wheels conversations were held 

with assisted the Host Units of the Association Casa Santo André. At first it requested 

authorization for that were the recordings. The term "human rights" and each wheel 

participant pointed his understanding this was exposed. The meetings were held in the period 

of a week, in two different units for the purpose of obtaining research data and thus initiate a 

reflection about human rights. Such action pointed out that there is a long and challenging 

road that must be traveled to the subject person on the street that it will strike and hence feel 

his law effected in the daily life of the streets and host institutions. It was noticed even on the 

term in question a distant idea and inaccessible by the surveyed population, since this depends 

completely on the state and associated institutions to allow them to social and family 

reintegration. The purpose of the law as emancipation process needs to be glimpsed in a real 

and concrete way, through the standards, rules, regulations and laws, and especially through 

public policies that effectively reach those in need in fact. In this context, the realization of 

human rights beyond those imposed social barriers will be possible, such as discrimination, 

intolerance, prejudice, inequality etc. Finally, the survey saw the possibility of a recovery of 

citizenship of the population living on the street, which passes over/beyond the social 

hierarchy imposed, that is, from the understanding of the look of this guy who will bring 

progress more effectively in respect the scope of what it is right. 

 

Abstract: Population in the streets. Subject. Human rights. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os processos históricos das relações de convivência social no Brasil foram 

classificados por raças e estruturas econômicas evidentes no processo de formação das 

sociedades no Brasil. 

 

No âmbito da estrutura social da Colônia havia um princípio básico de exclusão que 

distinguia determinadas categorias, isto até a Carta-lei de 1773, era o principio da 

pureza de sangue. Eram considerados impuros os cristãos-novos, os negros, mesmo 

quando livres, e em certa medida os índios e as várias espécies de mestiços 

(FAUSTO, 2006, p. 31). 

 

Os relatos evidenciavam, em sua maioria, a pureza da linhagem familiar, que se 

consolidava pela Igreja Católica Apostólica Romana (ICAR). O critério discriminatório se 

referia essencialmente à pessoa, porém, de modo profundo, havia uma cisão que separava as 

pessoas das consideradas não pessoas, ou seja, gente livre dos escravos, ressaltando que estes 

últimos eram considerados juridicamente como coisa. Outras mudanças significativas 

ocorrem com a chegada da Nova República, como, por exemplo, a chegada de um grande 

número de estrangeiros, que influenciaram na formação do povo, que tinham por objetivo 

investir nas várias regiões do Brasil. 

O crescimento econômico, social e cultural da República não trouxe nenhuma 

alteração significativa aos mais pobres, ou seja, a população tida como excluídos (ou 

miseráveis) continuou assolada pelas desigualdades sociais e econômicas; não havia um olhar 

para esta parte da população. 

De fato, a desigualdade social iniciada na formação do povo brasileiro propiciou a 

instauração de um processo de pobreza extrema que por décadas e em todas as regiões, 

principalmente onde não havia concentração desenvolvimento econômico, industrial e social, 

se manteve/mantêm, mesmo com todos os planos econômicos vivenciados pela população 

brasileira. As análises referentes à pobreza no Brasil, em sua maioria, foram relacionadas à 

situação socioeconômica, não tendo esta uma reflexão isolada para dimensioná-la, mas 

atribuída, muitas vezes, às situações climáticas das regiões menos desenvolvidas. Uma visão 

aproximada da situação de pobreza, embora parcial e localizada, pode ser obtida através da 

mensuração da desigualdade de renda e riqueza entre os indivíduos, que oferta uma ideia de 

apartheid social existente no país, o qual segrega milhões de brasileiros e os excluem da 

produção, do consumo e do exercício da cidadania. Segundo Sousa Júnior et al. (2014), para 
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uma discussão ideal do tema em questão, é preciso configurar um pequeno cenário histórico 

em torno da Educação em Direitos Humanos (EDH). 

 

Ainda que seja uma prática originada da sociedade civil, na América Latina, essa 

proposta foi difundida na Declaração Universal dos Direitos Humanos da 

Organização das Nações Unidas (ONU, 1948), na qual se estabelecia o direito à 

educação, tendo em vista o “pleno desenvolvimento da personalidade humana e do 

fortalecimento do respeito pelos direitos do homem e pelas liberdades 

fundamentais” (COMPARATO, 2001, p. 239). 

 

Em 1974, a UNESCO elaborou uma Recomendación sobre la Educación para la 

Compreensión,la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación Relativa a 

los Derechos Humanos y las Liberdades Fundamentales, um passo importante para 

institucionalizar, em nível internacional, práticas educativas de formação para a 

cidadania. Em 1980, foi criado em São José (Costa Rica) o Instituto Interamericano 

de Direitos Humanos (IIDH), o qual se tornou difusor da educação em direitos 

humanos na América Latina. Voltado para a formação de educadores do setor 

público e da sociedade civil, esse instituto tem, ao longo das últimas décadas, 

realizado inúmeros cursos interdisciplinares de direitos humanos, seminários 

nacionais (por país), latinoamericanos e interamericanos, além de estudos e 

pesquisas sobre educação em direitos humanos (IIDH, 2013, p. 1).  

 

Na década de 1980, ele se encarregou de formar docentes, pesquisadores e militantes 

políticos da América Latina e Caribe que resistiam aos governos autoritários que 

interromperam o processo democrático latino-americano, oferecendo ferramentas 

educativas para a promoção, difusão e defesa dos direitos humanos, contribuindo 

para a formação de redes de resistência (ONGs, centros de defesa de direitos 

humanos, movimentos sociais entre outros). É na luta contra os regimes autoritários 

e pela redemocratização no Brasil, Argentina Chile, Uruguai, Peru, Costa Rica e 

outros países onde se desenvolveram práticas de educação popular, comissões de 

justiça e paz, cátedras etc. que, combinadas com seminários e oficinas, foram 

configurando uma rede de mobilização, denúncia, organização, defesa e reparação 

das violações dos direitos humanos (RODINO et al., 2014, p. 485). 

 

Cabe perguntar: Como este processo de resistência se configurou nas práticas 

educativas no Brasil? Os anos de 1980 foram marcados pela presença de ações de 

promoção e defesa dos direitos humanos que se combinaram com a formação de 

educadores populares e integrantes do sistema de ensino formal. Vários deles 

integraram os cursos interdisciplinares e seminários do IIDH, em especial o III 

Curso Interdisciplinar de Direitos Humanos na Costa Rica em 1985, do qual 

participaram profissionais da região nordeste (UFPB1 e GAJOP2), Sudeste (PUC do 

Rio de Janeiro e Comissão de Justiça e Paz de São Paulo) e Sul (Paraná e Rio 

Grande do Sul) (CANDAU; SACAVINO, 2000, p. 73). 

 

A partir daí, vários seminários, cursos e oficinas foram realizados em Pernambuco, 

Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná para debater as prioridades e 

linhas de ação do processo educativo em direitos humanos, além de publicações 

específicas e materiais pedagógicos com o apoio financeiro do IIDH. Nos anos 

1990, esses recursos foram cancelados, gerando uma fragmentação das atividades 

educativas que resultou, de um lado, em certa continuidade dos projetos e ações e 

até em sua expansão em alguns casos e, de outro, na entrada de novos atores em 

cena, em especial, diversas organizações não governamentais e movimentos sociais, 

tais como o Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH), a Novamérica 

(RJ), o Centro Heleno Fragoso (PR), o Movimento de Justiça e Direitos Humanos 

(RS) (CANDAU; SACAVINO, 2000, p. 73-74).  
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A realização da II Conferência Mundial de Direitos Humanos em Viena (1993), sob 

a relatoria do Brasil, foi um impulso para a discussão do tema dos direitos humanos 

em nível do poder público e da sociedade civil brasileira.  

A presença de 171 delegações oficiais e 813 representantes de ONGs, no referido 

evento, consubstanciou um debate amplo acerca da integralidade, indivisibilidade e 

interdependência dos direitos humanos que passou a nortear o marco normativo 

internacional nessa área. A Declaração e Programa de Ação de Viena afirmaram a 

importância da democracia, do desenvolvimento e o respeito pelos direitos humanos 

e liberdades fundamentais como “conceitos interdependentes que se reforçam 

mutuamente” (ALVES, 1994, p. 153).  

 

Na Parte II, item D, artigos 78-83, o documento estabelece a plataforma da educação 

em direitos humanos. Em primeiro lugar (artigo 78), “a educação, o treinamento e a 

informação pública na área de direitos humanos como elementos essenciais para 

promover e estabelecer relações estáveis e harmoniosas entre as comunidades e para 

fomentar o entendimento mútuo, a tolerância e a paz” (ALVES, 1994, p. 182).  

 

Em segundo (artigo 80), a necessidade de incluir temas vinculados ao 

desenvolvimento, à democracia e à justiça, além de incorporar questões de direitos 

humanos, direito humanitário e Estado de direito nos currículos. Além disso, o 

documento recomendou também aos Estados a elaboração de programas e 

estratégias para ampliar o âmbito de difusão da EDH (artigo 81), tendo em vista 

“maior conscientização dos direitos humanos e da tolerância mútua” e proclamou a 

Década das Nações Unidas para a Educação em Direitos Humanos (1994-2005) 

tendo como objetivo “promover, estimular e orientar essas atividades educacionais” 

(ALVES, 1994, p. 182-183). 

 

Esta conferência foi um marco fundamental para afirmar a importância dos direitos 

humanos e a urgência de adotar programas institucionais em nível dos Estados, que 

pudessem contribuir para a criação de uma política pública de direitos humanos. 

Como desdobramento dessas recomendações, a ONU realizou neste mesmo ano 

(1993) o Congresso Internacional sobre Educação para os direitos humanos e a 

democracia em Montreal (Canadá) e; o Instituto Interamericano de Direitos 

Humanos (IIDH) inaugurou o Centro de Recursos Educacionais para a educação em 

direitos humanos. Em 1994, a Resolução 49/184, aprovada na assembleia geral da 

ONU, instituiu a Década da Educação em Direitos Humanos 1994-2005 (RODINO 

et al., 2014, p. 485). 

 

1.1 Problema de pesquisa 

 

Entendemos como problema de pesquisa os Direitos Humanos como tarefa 

emancipadora para cidadãos em situação vulnerável, como no caso de moradores de rua. 

 

1.2 Objetivos 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

Essa pesquisa-intervenção tem como objetivo geral identificar a concepção de Direitos 

Humanos e as vivências de moradores de rua por meio de rodas de conversas. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 Entre os objetivos específicos delineados para esta pesquisa temos: 

 Dar voz por meio de um espaço de escuta, rodas de conversa, aos moradores de rua; 

 Identificar qual a percepção e concepção destes acerca dos Direitos Humanos; e 

 Identificar os principais conceitos do que vem a ser morador de rua, bem como expor 

ações e formas de atuação do governo no que tange a garantia dos direitos que lhe são 

devidos. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para o aprofundamento da temática aqui apresentada, foram realizadas intervenções 

por meio de roda de conversa. A roda de conversa é um momento onde todos tem a 

oportunidade de expressar seus pensamentos de maneira informal. Requer intencionalidade 

educativa, planejamento e reflexão constante. Neste sentido, faz-se importante estar atento aos 

relatos de todos os presentes, com função de mediador e participante, atribuindo sentido aos 

mesmos.  

É necessário ressaltar que a ausência de uma lógica formal do modo de raciocinar dos 

participantes não se constitui em obstáculo para o diálogo com eles, onde fez-se a exposição 

do termo “Direitos Humanos”. 

O processo metodológico da pesquisa deu-se do seguinte modo: 

 As gravações de áudios de cada participante tinha o tempo de variação de 01 (um) a 

02 (dois) minutos;  

 Os encontros foram realizados no período de uma semana com 08 (oito) acolhidos em 

duas Unidades de Acolhimento da Instituição Casa Santo André, visando a obtenção 

de um levantamento de dados e, assim, iniciar uma reflexão acerca dos Direitos 

Humanos na busca de serem autores de seus pensamentos, narrar suas experiências 

vividas ou imaginadas, interagir com o outro, construindo sua objetividade, coordenar 

diferentes pontos de vista, relacionar novos conhecimentos com suas vivências e 

conhecimentos anteriores; 

 O público alvo foram as pessoas que ficam na rua – configuram uma situação 

circunstancial que reflete a precariedade da vida, pelo desemprego ou por estarem 

chegando à cidade em busca de emprego, de tratamento de saúde ou de parentes; 

nestes casos, em razão do medo da violência e da própria condição vulnerável em que 

se encontram, costumam passar a noite em rodoviárias, albergues ou locais públicos 

de movimento; 

 Partícipes da pesquisa: adultos entre 28 e 67 anos de idade com escolaridade variada 

(analfabetos, semianalfabetos, Ensino Fundamental, Ensino Médio e Ensino Superior), 

todos do sexo masculino (assim se identificaram), uma vez que neste contexto do 

atendimento dentro da assistência social há uma identificação “social” em relação à 

opção sexual; aos entrevistados foi opcional declarar sua profissão/função. 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As Unidades de Acolhimento da Casa Santo André situam-se no modal Casa de 

Passagem. Aquela instituição acolhe/abriga de forma imediata e emergencial, a qualquer hora 

do dia ou da noite, indivíduos ou famílias em situação de vulnerabilidade social enquanto se 

realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação, ou melhor, de cada indivíduo, para 

que possam ocorrer os encaminhamentos necessários. A permanência na casa de passagem, 

em geral, se dá por período de curta duração – em média, 90 dias. Existem casos em que a 

permanência é maior, dada sua peculiaridade, mas têm-se aí exceções para as quais a 

instituição encontra-se aberta. Atualmente as casas estão localizadas nas Regiões 

Administrativas (RAs) do Gama, de Taguatinga e de Sobradinho, todas no Distrito Federal.  

A Associação Casa Santo André é uma entidade sem fins lucrativos com a missão de 

acolher pessoas em situação de rua e ajudá-las a reencontrar seu “caminho”, reconstruir sua 

história, exercer sua cidadania, oferecendo a oportunidade de retomar suas vidas, voltar à 

atividade profissional e reestruturar seu lar. Fundada no ano de 2005 pelo professor Ribamar 

de Moraes, a instituição foi se transformando, no decorrer do tempo, em uma instituição 

referência em atendimento às pessoas em situação de rua do Distrito Federal. Funciona com 

05 (cinco) Unidades de Acolhimento 24h (vinte quatro horas) por dia, sendo 04 (quatro) 

dessas masculinas e 01 (uma) feminina, sendo que esta última acolhe mulheres solteiras e 

mães solteiras acompanhadas com os filhos. As casas masculinas acolhem solteiros a partir 

dos 18 anos de idade. Merece destaque a Unidade Sede, situada na Região Administrativa 

(RA) do Gama, que iniciou os trabalhos acolhendo pessoas doentes abandonadas no Hospital 

Regional do Gama (HRG), ainda no início de 2005, sendo os idosos a maioria dos acolhidos. 

Atualmente a instituição atende em suas unidades cerca de 250 pessoas, inicialmente para 

uma permanência de 03 (três) meses, havendo a possibilidade de prorrogação desta 

permanência pelo mesmo período após uma avaliação psicossocial.
1
 

Um dos grandes desafios junto à população em situação de rua é a 

compreensão/entendimento deste público quanto ao significado do termo “Direitos”. É difícil 

compreendê-lo ou associá-lo como parte integrante da vida destes, uma vez que a situação de 

vulnerabilidade priva, na maioria esmagadora das situações, estes indivíduos do exercício dos 

seus direitos. 

 

                                                 
1
 Cf. ASSOCIAÇÃO CASA SANTO ANDRÉ. 2015. Disponível em: <http://www.casasantoandre.org.br>. 

Acesso em: 26 outubro 2015. 
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É preciso considerar que o debate conceitual dos direitos humanos encontra, como 

fundamento teórico, um caminho orientado pela ação humana organizada em 

processo de libertação. Assim, os direitos humanos voltam ao domínio do agir 

humano, de modo que possam ser construídos e desconstruídos, reconhecidos e 

negados, efetivados e violados na dialética da história. Dessa forma, caem por terra 

alguns dos elementos definidores dos direitos humanos no âmbito das teorias 

abstratas, em especial, a sua condição absoluta e a sua validade universal 

(ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR apud PINTO; SOUZA, 2014, p. 35-54).  

 

De fato, ao se perguntar se o fundamento dos direitos humanos está situado em um 

plano místico ou natural, imanente à condição humana, ou de modo contrário 

realiza-se em um plano social, condicionado ao ambiente político e cultural no qual 

os homens e mulheres estão inseridos, parece difícil não indicar a segunda opção. 

Isto porque, se de um lado, a base natural é inafastável da condição humana, por 

outro lado também é certo que a partir dela desenvolve-se uma tendência, na vida 

dos indivíduos e das sociedades, à intervenção, no tempo e no espaço, de mediações 

sociais que passam a se afirmar e se tornam cada vez mais predominantes na vida 

dos indivíduos inseridos em determinado ser social. Esta é a noção, é bom lembrar, 

contida na assertiva clássica de Hegel, quando salienta que a condição humana não é 

uma decorrência necessária de sua origem biológica, mas é um processo que se 

constitui na História. Segundo ele, não se nasce homem (ou mulher, podemos 

atualizar), mas torna-se homem, como resultado de nossa ação humanizadora. Ou, 

em atualização paradigmática, dizer-se com Simone de Beauvoir que “ninguém 

nasce mulher, mas torna-se mulher” (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR apud 

PINTO; SOUZA, 2014, p. 35-54). 

 

De fato, também nos parece que “Aristóteles ao afirmar ser o homem um animal 

político, menos que atribuir uma distinção de racionalidade entre o animal homem e 

os outros animais, estivesse mesmo indicando isso que ficou assinalado como o 

processo de tornar-se homem” (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR apud 

PINTO; SOUZA, 2014, p. 35-54). 

 

Assim é que, ao definir o homem como “animal político”, ele o distingue do 

escravo, sem atribuição na polis, como mera “ferramenta que fala”. Parece 

pertinente, portanto, que a condição e o fundamento dos direitos humanos sejam 

investigados a partir desta reflexão emancipadora, libertadora, questionando-nos, 

acerca da vida humana em comunidade, quais as fronteiras entre o natural e o social, 

a fim de compreender, assim, o que se situa na dimensão natural, e o que se situa na 

dimensão social de nossa existência. Onde estariam situados e seriam revelados, 

então, os direitos humanos: na dimensão natural da vida humana, ou na medida das 

relações sociais de opressão e libertação que se realizam no cotidiano dos 

indivíduos, na sociedade? (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR apud PINTO; 

SOUZA, 2014, p. 35-54). 

 

Neste mesmo sentido, ao se proceder a uma investigação sobre o cenário atual dos 

direitos humanos em diversas regiões do país, ou nas diversas regiões do sistema 

global, certamente não se verifica, na realidade concreta de cada território, uma 

condição homogênea de direitos efetivados, ou menos qualquer validade universal 

em meio a sistemas jurídicos inseridos em contextos políticos, econômicos, sociais e 

culturais tão distintos. De modo contrário, o que se verifica é o que Boaventura de 

Sousa Santos (2013-A) identifica como verdadeira tensão entre o universal e o 

fundacional, onde universal é aquilo que quer se afirmar como válido 

independentemente dos contextos, em todos os tempos e lugares, ao passo em que o 

fundacional, pelo contrário, representa uma identidade específica que possui 

memória, história e raízes (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR apud PINTO; 

SOUZA, 2014, p. 35-54). 
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O que importa, quanto a esta tensão, não é agarrar-se a um dos polos supostamente 

contrários, senão compreender que, na história, por diversas vezes estes elementos 

se fundem de tal modo que determinada cultura situada no plano fundacional passa a 

se afirmar como universal, através das ideias dominantes e de outras armas bélicas, 

políticas e econômicas não menos avassaladoras. Ocorre que não se trata apenas de 

um processo de autoafirmação, senão de uma projeção, verdadeira imposição, de 

uma cultura que assim procede fundada sobre a noção de que a sua superioridade 

existencial, espiritual, cultural, técnica e política – superioridade tão auto afirmada 

quanto à própria universalidade em si – deve ser transmitida e necessariamente 

incorporada por outras nações e comunidades cuja diversidade e diferenças culturais 

são compreendidas como inferiores (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR apud 

PINTO; SOUZA, 2014, p. 35-54). 

 

Desse modo, a noção de universalidade vem embutida a uma noção ideológica de 

superioridade, e um processo histórico de imposição cultural, política e econômica, 

imposição realizada e justificada na medida de um discurso ora benevolente, ora 

missionário, ora democrático, que consiste em explicar a imposição através de dois 

eixos de argumentação: por um lado, uma noção de que toda aquela gama de 

superioridades constitui a melhor forma (histórica) que a vida humana já alcançou, 

de modo que toda e qualquer sociedade deverá, mais dia ou menos dia, chegar até 

aquele estágio de desenvolvimento, de tal forma que, de outro lado, esta imposição 

política, econômica e cultural assume ares de doação, caridade, tendo em vista que o 

processo de universalização da cultura superior vem salvar, modernizar, qualificar a 

vida na sociedade ou comunidade receptora, agora civilizada – alguns diriam 

colonizada, outros diriam invadida, em um processo recente, deslocado, despejado, 

desalojado, etc. (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR apud PINTO; SOUZA, 

2014, p. 35-54). 

 

Conforme já foi dito em outro texto, talvez seja esta noção de processos históricos 

de lutas por direitos, então, um paradigma interessante para avançar na compreensão 

sobre os direitos humanos. Trata antes de garantir a eficácia dos processos de luta 

pela dignidade, ao invés de apenas revesti-los da forma jurídica e seus efeitos 

ambivalentes, Herrera Flores vem afirmar que “é uma tarefa importantíssima 

encontrar formas plurais para garantir resultados, se é que pretendamos consolidá-

los – e, em todo caso, institucionalizálos -, bloqueando com eles, um retrocesso nas 

próprias lutas” (ESCRIVÃO FILHO; SOUSA JUNIOR apud PINTO; SOUZA, 

2014, p. 35-54). 

 

Para além da forma jurídica, portanto, os sistemas de garantias dos Direitos Humanos 

devem assumir também formas concretas, a saber: políticas, econômicas, culturais e sociais. 

Como afirmado também em outra oportunidade: 

 

Por isso que se diz que os direitos humanos não se confundem com as declarações 

que pretendem contê-los, com as ideias filosóficas que se propõem fundamentá-los, 

com os valores a que eles se referem ou mesmo com as instituições nas quais se 

busca representá-los. Os direitos humanos são lutas sociais concretas da experiência 

de humanização. São, em síntese, o ensaio de positivação da liberdade 

conscientizada e conquistada no processo de criação das sociedades, na trajetória 

emancipatória do homem (SOUSA JUNIOR, 2000, p. 183). 

 

É dessa forma, portanto, que surgem, em contraponto às teorias abstratas, as 

concepções contra-hegemônicas de Direitos Humanos, que identificam o seu fundamento não 

mais em mecanismos racionais, imanentes, místicos ou legais, senão a condição 
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eminentemente histórica e cultural dos referidos direitos como processos de combate às 

violações e a luta pela efetivação de direitos ora previstos, porém, sonegados, ora já negados 

ante a sua própria possibilidade de previsão. 
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4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 Percepções e concepções 

 

Ao visualizar uma pessoa em situação de rua batendo no vidro do carro no sinal 

fechado, nas paradas de ônibus, nas rodoviárias e estações do metrô, nos comércios, para a 

maioria da população, não passa de um pedinte, um mendigo, um vagabundo, um “cheira 

cola” e outro estigmas que retiram por completo a capacidade de enxergar um sujeito de 

direitos. Há um discurso pronto com o qual se é acostumado e/ou internalizado na sociedade: 

“sempre haverá pobres e ricos senão quem vai trabalhar”. Tal frase, ao contrário de ser uma 

máxima, deveria conduzir há uma reflexão mais profunda dos conceitos cidadania. 

 

A globalização e o avanço tecnológico, que têm alcançado as diferentes sociedades 

contemporâneas, têm gerado consequências negativas, configuradas na reprodução 

de desigualdades sociais e na falta de garantias sociais para grande parcela da 

população. Neste início do século, constata-se que a civilização, ao longo dos anos, 

não foi capaz de constituir um pacto que trouxesse melhorias sociais. A desigual 

distribuição de bens sociais, a discriminação, o desrespeito às diferenças, a incerteza, 

a involução de valores não são anomalias, mas constituintes do pensamento 

globalizado e do processo econômico em curso (COSTA, 2005, p. 1-4). 

 

Quando das discussões em torno da população em situação de rua ou pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, buscam-se várias hipóteses para determinar, classificar, 

diagnosticar e caracterizá-las. Percebe-se que o objetivo com tal ação é justificar e 

personalizar uma situação de crescimento da violência, da prostituição, do consumo de drogas 

da desordem e outros estigmas, mascarando, assim, as ausências dos órgãos competentes na 

elaboração de políticas de atendimento adequado. Neste sentido, tem-se o que destaca o art. 1º 

da Lei Orgânica de Assistência Social (LOAS) – Lei n. 8.742, de 07 de dezembro de 1993, in 

verbis: 

 

Art. 1º A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de 

Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através 

de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir 

o atendimento às necessidades básicas. 
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Assim, tem-se que: 

 

A vulnerabilidade das massas e, de forma mais aguda, a exclusão social de grupos 

específicos são resultados da desagregação progressiva das proteções ligadas ao 

mundo do trabalho. Consistem em processos de “desfiliação”, ou da fragilização dos 

suportes de sociabilidade. Nesse contexto, observa-se um processo mundial de 

diminuição do estado social. Essa tendência encontra terreno ainda mais fértil nos 

países atingidos por fortes desigualdades sociais e por grandes diferenças nas 

condições de vida da população. Ou ainda, em países, como o Brasil, em que não 

houve uma efetiva constituição do estado de bem-estar social. A realidade brasileira, 

embora com suas características próprias, está integrada à tendência de 

fragmentação mundial. O modelo econômico implantado no País produziu 

subjugados pessoais e sociais, com difícil perspectiva de transposição social. De 

outra parte, as políticas sociais adotadas pelos diferentes governos tiveram como 

opção a implementação de ações de caráter nitidamente focalista, refletindo a 

tendência de enfrentar os problemas sociais como fatos isolados. A consequência é 

que tais políticas não trouxeram resultados efetivos na condição de vida da 

população (COSTA, 2005, p. 1-4).  

 

Nesse contexto, insere-se a população em situação de rua. Grupo populacional 

heterogêneo, composto por pessoas com diferentes realidades, que possuem em 

comum a condição de pobreza absoluta e a falta de pertencimento à sociedade 

formal. São homens, mulheres, jovens, famílias inteiras, grupos, que têm, em sua 

trajetória, a referência de ter realizado alguma atividade laboral, que foi importante 

na constituição de suas identidades sociais. Observa-se que algum infortúnio atingiu 

suas vidas, seja a perda do emprego, seja o rompimento de algum laço afetivo, 

fazendo com que aos poucos fossem perdendo a perspectiva de projeto de vida, 

passando a utilizar o espaço da rua como sobrevivência e moradia. Essa realidade é 

característica do processo de exclusão social que existe no Brasil neste início de 

milênio.  

A exclusão social, que passamos a conhecer, tem origens econômicas, já referidas, 

mas caracteriza-se, também, pela falta de pertencimento social, falta de perspectivas, 

dificuldade de acesso à informação e perda de autoestima. Acarretam consequências 

na saúde geral das pessoas, em especial a saúde mental, relaciona-se com o mundo 

do tráfico de drogas, relativiza valores e estabelece padrões e perspectivas de 

emancipação social muito restrito (COSTA, 2005, p. 1-4). 

 

Vieira, Bezerra e Rosa (1994), identificam três situações em relação à permanência 

na rua: 

- As pessoas que ficam na rua – configuram uma situação circunstancial que reflete 

a precariedade da vida, pelo desemprego ou por estarem chegando à cidade em 

busca de emprego, de tratamento de saúde ou de parentes. Nesses casos, em razão do 

medo da violência e da própria condição vulnerável em que se encontram, costumam 

passar a noite em rodoviárias, albergues, ou locais públicos de movimento.  

- As pessoas que estão na rua – são aquelas que já não consideram a rua tão 

ameaçadora e, em razão disso, passam a estabelecer relações com as pessoas que 

vivem na ou da rua, assumindo como estratégia de sobrevivência a realização de 

pequenas tarefas com algum rendimento. É o caso dos guardadores de carro, 

descarregadores de carga, catadores de papéis ou latinhas.  

- As pessoas que são da rua – são aqueles que já estão faz um bom tempo na rua e, 

em função disso, foram sofrendo um processo de debilitação física e mental, 

especialmente pelo uso do álcool e das drogas, pela alimentação deficitária, pela 

exposição e pela vulnerabilidade à violência (COSTA, 2005, p. 1-4). 
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É ampla a aplicação da Carta Magna em relação aos mais pobres e miseráveis.  

De fato, não há levantamentos de amostra por domicílio sobre a referida população em 

níveis nacionais, mas levantamentos de instituições e universidades que tratam de alguns 

pontos com o objetivo de refletir sobre a situação dessa população. 

De acordo com Costa (2005), no Brasil, a atenção do Poder Público com esse 

segmento populacional é recente e consequência de lutas sociais ocorridas nos últimos anos. 

O desinteresse do Estado pelas pessoas em situação de rua reflete a contradição com que a 

sociedade e a opinião pública tratam o tema, ora com compaixão, preocupação e até 

assistencialismo, ora com repressão, preconceito e indiferença. Trata-se da pobreza visível 

todos os dias em meio ao ritmo do cotidiano da cidade formal, divulgada com frequência 

pelos meios de comunicação, que, em alguma medida, refletem a indignação da população em 

geral, em especial, das classes média e alta, que observam nesse público as contradições 

sociais expostas. 

Enquanto várias teorias buscam justificar os fenômenos sociais supracitados, uma 

parcela da sociedade se encontra em situação extremamente vulnerável, podendo até ser 

descrita como caótica. A existência das normas não efetiva a atuação das mesmas, uma vez 

que se tem eventuais justificativas do Poder Público para a não aplicação da Lei pelos Estados 

e Municípios, entre as quais, a falta de verbas e pessoal para atender as demandas 

apresentadas nos órgãos de referência (Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social – CREAS e Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, por exemplo) que 

atuam por territórios. Desta forma, as evidências de violações de direitos agravam-se a cada 

dia e a sociedade conforma-se no discurso de que novos ditames estão sendo criadas para que 

haja uma melhor destinação dos recursos. A falácia leva uma falsa impressão de que existe 

uma democratização. Como destaque para tal questão, tem-se o predisposto no art. 4º da 

LOAS, in verbis: 

 

Art. 4º A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 

I - supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica; 

II - universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

III - respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e 

serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e comunitária, vedando-se 

qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

IV - igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais; 

V - divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, 

bem como dos recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 

concessão. 
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Existem atuações de intervenções junto à população em situação de rua por parte do 

Governo Federal, Estaduais e Municipais, mas, em sua maioria têm-se atuações de violação 

de direitos ao invés da promoção destes (COSTA, 2005). A pobreza é visível, latente, está a 

“olhos nus”, frequentemente exposta nos meios de comunicação. 

A incapacidade da sociedade brasileira em reduzir o seu alto grau de desigualdade e, 

portanto, a sua não utilização desse importantíssimo instrumento para o combate à pobreza e à 

extrema pobreza pode resultar de dois fatores, a saber: 1) ausência de uma política social; e, 

2) baixa efetividade da política existente.  

O Brasil, dispondo de um gasto anual com programas sociais, incluindo a Previdência 

Social, da ordem de R$ 200 bilhões, não pode se qualificar como um país sem uma política 

social ativa. Assim, a questão central da política social nacional não é de natureza 

orçamentária, mas está relacionada à sua pouca efetividade.  

A despeito do significativo volume de gastos, a política social nacional não é capaz de 

reduzir a desigualdade presente. Mas, o que faz com que a política social no Brasil seja tão 

pouco efetiva? De fato, é preciso esclarecer que não se trata de um problema de falta de 

amplitude do leque das políticas sociais existentes. 

 

Na realidade, podemos afirmar, com toda propriedade, que o Brasil é um país com 

uma das políticas sociais mais abrangentes e, em grande medida, modernas. Pode-se 

dizer também que nossa política social é bastante descentralizada e diversificada, 

embora seja óbvio que o grau de coordenação é ainda insuficiente. Então, por que 

uma política com todas essas qualidades e com um generoso orçamento é tão pouco 

efetiva no combate à desigualdade? A resposta é, seguramente, complexa. Dois 

fatores se destacam para explicar esse aparente paradoxo. O primeiro deles diz 

respeito ao grau de focalização da intervenção, isto é, para que uma política social 

de combate à pobreza seja efetiva, é preciso que atinja os verdadeiramente pobres. O 

segundo fator é a eficácia, ou seja, as intervenções devem melhorar o bem estar dos 

beneficiários, seja expandindo a sua capacidade produtiva ou o grau de utilização 

dessa capacidade, seja garantindo que as necessidades básicas desse grupo estejam 

sendo satisfeitas (BARROS; CARVALHO, 2003, p. 5-15). 

 

A política social brasileira tem sistematicamente falhado em seu objetivo de atingir 

os mais pobres. Em geral, grande parte dos programas sociais deixa de beneficiar os 

segmentos mais pobres da população, em detrimento dos segmentos não pobres. 

Esta situação acabou por gerar um grande dilema para a política social presente, 

entendido da seguinte forma: se, por um lado, os recursos disponíveis são suficientes 

para solucionar a pobreza, estes não são abundantes para permitir e atender também 

a uma parcela significativa da população não pobre. 

A conclusão óbvia é que a efetividade da política social brasileira para o combate à 

pobreza necessita de uma focalização maior nos segmentos mais pobres da 

população.  

O grau atual de focalização da política social brasileira é extremamente precário. As 

razões para essa má focalização são múltiplas. O governo federal, ao distribuir entre 

os estados os recursos relativos aos vários programas sociais, na maioria das vezes 

não produz uma repartição proporcional à carência de cada um. Dessa forma, 

estados com menor grau de carência terminam por receber uma parcela de recursos 

muito superior a sua participação no total das carências nacionais. Neste caso, 
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mesmo que cada um focalizasse perfeitamente os recursos a que tem direito na sua 

população mais pobre, haveria falhas na focalização em nível nacional (BARROS; 

CARVALHO, 2003, p. 5-15). 

 

A baixa efetividade da política social, no entanto, não advém apenas da má 

focalização. Conforme visto anteriormente, a efetividade de um programa social 

depende não apenas da sua capacidade de atingir os mais pobres, como também de 

seu impacto sobre os beneficiários, seja expandindo a capacidade produtiva dos 

mesmos ou garantindo oportunidades para que essa capacidade possa ser utilizada, 

como também oferecendo a eles o acesso a uma série de serviços e bens básicos. 

Uma das grandes questões atuais é que, a despeito da diversidade e amplitude da 

política social brasileira e de alguns esforços isolados de avaliação de impacto 

(como no caso de programas como o PLANFOR e o Bolsa-Alimentação), o país 

continua sem um sistema de avaliação de impacto dos seus programas e políticas 

sociais. Assim, pouco conhecemos sobre o impacto relativo da variedade de 

programas em andamento. Caso a eficácia relativa dos diversos programas fosse 

mapeada, seria possível concentrar os recursos disponíveis naqueles programas 

comprovadamente com maior impacto e, com isso, aumentar a efetividade da 

política social. A fim de tornar efetiva uma política social tão diversa como a nossa, 

é necessário um esforço permanente de avaliação, o qual permitirá a concentração de 

recursos em um espectro menor de programas de maior efetividade (BARROS; 

CARVALHO, 2003, p. 5-15). 

 

Em grande medida, a política social atual opera de forma desintegrada, sendo os 

beneficiários de cada programa selecionados de forma independente. As mães que 

recebem treinamento profissional para aumentar sua empregabilidade, por exemplo, 

não são necessariamente as que têm prioridade para colocar seus filhos em creches 

públicas. Aqueles que recebem seguro-desemprego não são necessariamente 

submetidos à intermediação de mão de obra. À medida que um tipo de benefício 

(treinamento profissional) aumentar o impacto de um outro (acesso ao crédito), 

podemos acreditar que a integração aumenta a eficácia da política social. Integração 

não significa apenas dar a um mesmo beneficiário acesso simultâneo a uma 

variedade de programas, mas, também, dar a cada beneficiário acesso a um conjunto 

de benefícios que estejam mais adequados às suas necessidades específicas. 

Portanto, para integrar as políticas sociais, é necessário contar com equipes treinadas 

para desempenhar duas funções. Por um lado, devem ser capazes de diagnosticar o 

grau de carência de cada família pobre. Por outro, precisam ser hábeis para 

identificar quais os programas mais adequados para uma determinada família além 

de garantir, a ela, acesso aos programas (BARROS; CARVALHO, 2003, p. 5-15). 

 

A pobreza é um problema universal que afeta com intensidades distintas todas as 

regiões do país e do planeta. O combate à pobreza em cada área, em particular, nas mais 

pobres, requer o emprego de recursos federais ou mesmo internacionais. A solução, 

entretanto, é necessariamente local. A pobreza manifesta-se de forma distinta em áreas 

distintas. As potencialidades, os recursos e as aptidões locais que podem ser explorados para 

combatê-la variam de uma área para outra, mesmo quando as carências são similares. Daí 

decorre a inexistência de soluções padronizadas. Ainda quando as carências de áreas diversas 

são similares, os instrumentos mais adequados à sua erradicação podem ser variados, posto 

que a sua efetividade dependa das condições socioeconômicas específicas de cada espaço. 

Duas localidades com a mesma taxa de desemprego podem necessitar de programas distintos 

para combater o problema, a depender do grau de qualificação da força de trabalho local, do 
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dinamismo da economia local e de outros fatores. Em suma, embora a pobreza seja um 

problema universal, o seu tratamento necessita ser local, precisa respeitar e se adaptar às 

especificidades do espaço em que procura atuar. Assim, um dos grandes desafios para o 

Governo Federal é o de como desenhar a sua política social de uma forma flexível o suficiente 

para acomodar as especificidades locais. Para atingir tal finalidade, a política social nacional 

terá de se basear em um alto grau de descentralização que envolva não apenas a 

operacionalização, mas também a definição de alguns parâmetros dos programas e uma 

considerável participação comunitária. 

Conforme exposto, um dos problemas mais graves da política social brasileira se dá 

pelo fato de que uma parcela muito pequena dos gastos sociais, de fato, atingem efetivamente 

os segmentos mais pobres, ou seja, os que verdadeiramente necessitam dos recursos e das 

oportunidades disponibilizadas. Logo, é de vital importância que a política social brasileira 

passe a dar prioridade absoluta aos mais pobres entre os pobres. Tal prioridade requer a 

atenção em 03 (três) níveis de focalização. Em primeiro lugar, torna-se fundamental rever os 

mecanismos de transferência de recursos da União para os Estados e Municípios. É 

imprescindível que essas transferências sejam proporcionais aos graus de carência; do 

contrário, ainda que a focalização realizada nessas esferas seja perfeita, haverá, nos Estados e 

Municípios mais pobres, excluídos, cujas condições de pobreza são piores que as de muitos 

incluídos nos Estados e Municípios mais ricos, violando-se o princípio de sempre priorizar os 

mais pobres da população. 

 

4.2 Sujeito 

 

As experiências vivenciadas durante os 02 (dois) anos de trabalho na Casa Santo 

André, instituição filantrópica sem fins lucrativos, que têm sua atuação junto à população em 

situação de rua do Distrito Federal, norteou para a presente pesquisa um olhar diferenciado 

para as questões dos atendimentos da própria instituição e acerca dos Direitos Humanos em 

circunstâncias do acolhimento humanizado, visando uma possível reinserção social ou 

familiar.  

A princípio, foi importante a busca por uma definição de quem são os “moradores de 

rua”, como identificá-los, traçar um perfil, para que assim fosse possível a elaboração de um 

modelo para abordagem e, além do modelo, fosse delineada a forma de abordagem – o que 

viria a ser oferecido. Várias são as definições para este seguimento da população brasileira. 

Neste sentido, Snow e Anderson (1998 apud COSTA, 2005, p. 77) apontam: 
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[...] afirmam que o mundo social dos moradores de rua constitui-se em uma 

subcultura, ainda que limitada ou incompleta. Trata-se de um mundo social que não 

é criado ou escolhido pelas pessoas que vivem nas ruas, pelo menos inicialmente, 

mas para o qual foram empurradas por circunstâncias alheias ao seu controle. 

Partilham, contudo, do mesmo destino, o de sobreviver nas ruas e becos das grandes 

cidades. 

 

E ainda tem-se o art. 1º do Decreto n. 7.053, de 23 de dezembro de 2009, in verbis: 

 

Art. 1º Fica instituída a Política Nacional para a População em Situação de Rua, a 

ser implementada de acordo com os princípios, diretrizes e objetivos previstos neste 

Decreto. 

Parágrafo único. Para fins deste Decreto, considera-se população em situação de rua o 

grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos 

familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional 

regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de 

moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de 

acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória. 

 

A rua não faz parte de uma opção do indivíduo na sua construção de social. O que se 

percebe são as mais diversas e complexas situações, que não serão aqui explicitadas, mas que 

levaram a cada um, em particular, a estar, seja na rodoviária, debaixo da ponte, nas calçadas 

dos comércios e nos grandes centros.  

Na busca de um perfil para este grupo, com base nos dados coletados nas entrevistas 

realizadas nas rodas de conversas, percebeu-se uma grande diversidade de público, alguns 

com nível superior completo, com as mais variadas áreas de atuação (Educação, Direito, 

Administração e Comércio); outros com Ensino Médio profissionalizante, possuindo 

certificados nas áreas de Elétrica, Gastronomia, Construção Civil, Marcenaria, Automotiva e 

outras infinidades de profissões. 

Entre as diversas definições para a população em situação de rua, adotou-se a do 

professor Simões Junior (1992, p. 17), conforme se segue: 

 

Diversos são os termos utilizados para se referir a esse grupo de pessoas que vivem 

nas ruas: povo da rua, população de rua, população moradora de rua ou ainda 

moradores de rua. Esta última será a por nós adotada. Todas essas designações 

procuram, de uma forma consensual, se reportar àqueles seguimentos de população 

baixíssima renda e em idade adulta que, por uma contingência temporária ou de 

forma permanente estão habitando nos logradouros públicos da cidade (praças, 

calçadas, marquises, jardins, baixios de viadutos), em áreas degradadas, (galpões, e 

residências abandonadas, edificações em ruína, terrenos baldios, mocós, tumbas de 

cemitérios, carcaças de veículos etc.) ou ainda, eventualmente, pernoitando em 

albergues públicos ou em “camas quentes” alugadas. 

 

Tal definição remete a algo mais próximo da realidade, uma vez que existem diversos 

lugares e situações que remetem e/ou “conceituam” a este público. 
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Importante é que aquele que é o sujeito de direitos conheça ou pelo menos tenha uma 

percepção acerca do que lhe é garantido, ou pelo menos do que lhe deveria ser garantido.  

A seguir, tem-se algumas definições de Direitos Humanos coletadas junto aos 

acolhidos na Associação Casa Santo André daqueles que estão no processo de cidadania: 

 

Essa visão de Direitos Humanos ela muito abrangente eu vejo que é uma 

oportunidade que você têm, não um Direito especial ou alguma coisa nesse sentido, 

de você tirar seu documento, de você encontra sua família, começar a trabalhar, você 

ter sua resocialização. (BRUNO - Depoimento do acolhido na Casa Santo André, em 

agosto de 2015). 

 

Eu sou Francisco Beijaci tenho 52 anos o que eu entendo por Direitos humanos é 

que o ser humano ele têm alguns direitos como tipo assim sou morador de rua eu fui 

acolhido pela Casa Santo André eu tenho direito da bolsa família já conseguir e 

tenho direito de permanecer na casa por três meses até me estabelecer precisava de 

documentação e tenho direito conseguir e o mais é melhoria pra o ser humano é isso 

(FRANCISCO – Depoimento do acolhido na Casa Santo André, em agosto de 

2015). 

 

O meu nome é Bolivar e o que eu entendo por Direitos Humanos é que o ser 

humano tem direito a saúde, a segurança, tem direito a estudar, a ter uma 

oportunidade de vida para se ressocializar, no caso da gente, ter condições de se 

reerguer, de arrumar um emprego, arrumar os documentos e ter a oportunidade de 

construir uma nova família. Isso aqui que estou vivendo, o que a Casa Santo André 

tem a oportunidade de nos oferecer, é o que eu creio que seja Direitos Humanos 

então tô muito feliz com este projeto e creio que pode ser sempre melhorado e que 

isso nunca acabe é isso que posso entendo por direitos humanos (BOLIVAR – 

Depoimento do acolhido na Casa Santo André, em agosto de 2015). 

 

O meu nome é Bruno estou acolhido aqui na Casa Santo André. É, eu vim fazer 

tratamento aqui em Brasília no Sara e até então não tinha convívio com pessoas que 

tinham vícios com drogas que eu digo, cigarro, tudo em geral e a minha experiência 

aqui como acolhido está cendo uma oportuniddade deu separar o que direito humano 

do que eu via antes e do que tô vendo hoje. O que eu via antes, direitos humanos era 

nada mais daquilo que esta na legislação: estudar, fazer faculdade de direito, nada 

mais do que esta na legislação por eu ter deficiencia e correr atraz dos meu direitos 

com deficiência, por eu não ter família, eu buscava uma ajuda nesse sentido, mais 

hoje eu vejo que essa pergunta, essa pesquisa que você faz ela é designada a pessoas 

que têm realmente uma necessidade por exemplo: aqui vocês fazem a parte de 

documentação, aqui vocês fazem a ressocialização deles com a família, com o 

trabalho, com uma sociedade novamente. Eu acho que direitos humanos é 

exatamente isso você se colocar no lugar da outra pessoa e tentar ajudar ela como se 

você tivesse ajudando você próprio, então assim, o trabalho do professor e  Marielza 

começaram há mais de dez anos atraz e eu tenho certeza, é eu acho que esta se 

espelhando ainda hoje, eu acho que têm muitas pessoas que estão vendo isto essas 

necessidades humanas é o que fez a Constituíção, é o que fez a Casa Santo André, é 

o que fez essa sua pesquisa, e o que fez o Rodrigo esta trabalhando hoje na casa, eu 

acho que direitos humanos é isso, é você analisar a necessidade da outra pessoa 

(BRUNO – Depoimento do acolhido na Casa Santo André, em agosto de 2015). 

 

Diante do exposto, percebe-se que a visão dos entrevistados sobre o que vem a ser 

Direitos Humanos encontra-se, de certa forma, limitada na visão de parte da população que 

deveria ser, por excelência, alvo destes tão almejados direitos. De fato, a ideia de Direitos 
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Humanos é por demais abrangente. A busca pelo acesso ao “direito de” fomenta uma ideia, no 

meio da maioria da população, que o direito tem seu fim, tem um objetivo que se pretende 

alcançar. Parece uma analogia, mas é algo que se concretiza no cotidiano de quem se encontra 

em situação de vulnerabilidade.  

Se há um consenso sobre a universalidade dos direitos, faz-se extremamente 

necessário que haja uma promoção deste conceito, a fim de promover uma visibilidade por 

parte desta população e, consequentemente, construir de forma clara uma profunda autonomia 

de cidadão, promovendo sua emancipação das mais diversas situações que o aprisionam. É 

um desafio que precisa ser concretizado, tornar-se efetivo e de conhecimento o mais 

igualitário possível entre os sujeitos detentores de direitos universais. É preciso alargar o 

conhecimento para que se saia do apenas “eu tenho Direitos”, mas que a fruição desses 

direitos proporcione a vivência com dignidade humana, independente da etnia, cultura, 

condição social etc. 

Observa-se que a população em situação de rua vê nas instituições que trabalham no 

acolhimento, nos albergues, nos abrigos, nas casas de passagens e de longa permanência, ou 

seja, transitório ou permanente, seu acolhimento e, com ele, a garantia dos seus direitos, 

independente da situação, por mais adversa que seja. Vislumbra, assim, a possibilidade de 

mudar sua situação de vulnerabilidade. Embora seja referência para a população de rua, os 

serviços de assistência social e sua rede de atendimentos ainda deixam muito a desejar, 

mesmo quando são acionados a assistir uma situação de vulnerabilidade em suas necessidades 

básicas. A promoção dos serviços é efetiva até certo ponto, mas a promoção da pessoa 

humana evidencia a não acentuação de um processo contínuo, o que deixa, na maioria dos 

casos, o “encargo” para as instituições de cunho religioso, além do Estado não promover, de 

fato, a cidadania/cidadã.  

É preciso frisar que o objeivo aqui não é trazer novo conceito sobre Direitos Humanos, 

mas expor de forma acessível o tratamento igualitário do conhecimento da cidadania/cidadã 

daqueles que se desfizeram dos seus direitos, quer porque foram excluídos por diversas 

circunstâncias sociais, econômicas, políticas, familiares, culturais, ou simplesmente porque 

não tiveram coragem de galgar caminho diferente. 

A busca de um entendimento acerca dos Direitos Humanos como processo 

emacipatório na sociedade é uma necessidade latente, tendo em vista que ainda se desconhece 

o termo “Direitos Humanos”, seja por falta de conhecimento sobre a questão, seja pelos meios 

de comunicação que distorcem a definição do sujeito de direitos, excluindo, muitas vezes, 

parcela significativa desses sujeitos.  
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É importante sedimentar o entendimento de que, independente das situações que 

ocorrem na sociedade atual, e de forma imparcial, não importando qual lado, os Direitos 

Humanos precisam alcançar seus sujeitos, propiciando-lhes dignidade e respeito. É urgente e 

necessário que haja uma conscientização dos direitos e de quem são os seus sujeitos, para que 

assim possa haver uma efetiva cobrança por parte da sociedade aos representantes eleitos de 

criação de projetos e Políticas Públicas, que se iniciem na sala de aula, para que haja respeito 

e garantias de que o indivíduo mais vulnerável não perca sua identidade de sujeito de direitos.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente pesquisa teve por objetivo identificar a concepção de Direitos Humanos na 

visão dos moradores de rua, por meio de rodas de conversa, além de pontuar importantes 

definições teóricas e expor a forma como atualmente são pensadas, aplicadas e distribuídas as 

Políticas Públicas voltadas para a população em situação de rua. 

De fato, é preciso haver uma mudança significativa em diversos pontos fundamentais, 

como, por exemplo:  

i. na formação, a partir da escola, do conceito sobre os menos favorecidos;  

ii. na forma como são pensadas as Políticas Públicas que visam atingir esta parcela da 

sociedade, tendo em vista a nítida desigualdade de um Estado para o outro, bem como 

o fato de que os repasses não são feitos de acordo com necessidades pontuais;  

iii. na implementação de ações efetivas que tragam resultados concretos;  

iv. na concepção do termo “Direitos Humanos” pela população alvo da presente 

pesquisa;  

v. de um levantamento efetivo do Governo, separado por Estado e Município, daqueles 

que precisam, de fato, ser alcançados nas políticas sociais.  

vi. a exposição da mídia escrita e falada quando se refere a população em situação de 

rua – mesmo quando traz o tema, não se expõe o individuo que deveria ser  

protagonista da reportagem, mas alguém que fala por ele, ou seja, o coordenador, o 

assistente social, o dirigente da instituição, o reporte, alguém que faça o intermédio da 

história do sujeito, que continua excluído por não ter voz nas reportagens produzidas. 

 

A visão dos sujeitos de direitos acerca dos seus direitos ainda é muito limitada e tal 

ação, por vezes, o impede de buscar o exercício, senão pleno, mas parcial, de sua cidadania e, 

assim, passando a enxergar-se como cidadão, fazendo com que não se estigmatize como 

principal e único culpado por aquela situação vivida. 

Entende-se que a mudança da mentalidade da sociedade e a mudança na forma de 

ação, por parte do governo, no que se refere ao morador de rua, contribui para o alcance de 

resultados mais efetivos em relação à garantia dos direitos, ao exercício da cidade, ao respeito 

e à tolerância, possibilitando uma sociedade mais equilibrada. 

Inúmeros foram os desafios encontrados para a confecção das linhas aqui alocadas, em 

especial, houve a resistência de alguns acolhidos por motivos diversos, seja por não ter 

interesse na contribuição, por não acreditar que algo fosse mudar ou mesmo por razões 
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pessoais não esclarecidas. A roda de conversa trouxe um desafio gigantesco para alguém que 

vivenciou, independente do tempo, a vida solitária na rua, no isolamento aparente, e que neste 

momento, acolhidos em uma instituição, ainda estavam em um processo de ressocialização, 

de convivência coletiva mesmo que em uma Unidade de Acolhimento.  

É interessante e reflexivo pensar que os sujeitos aqui pesquisados necessitam de 

orientações para conseguir conviver, demonstrando o desafio que é realizar um processo de 

autonomia com este público. 
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