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RESUMO 

Este trabalho objetiva contribuir na apreensão dos serviços prestados 

pelos Centros de Referência Especializada para População em Situação de 

Rua (Centro POP), em São Luís - MA, bem como, compreender este 

equipamento público como mecanismo para garantia dos direitos sociais, 

assim como, a inclusão da população em situação de rua ao mercado de 

trabalho. Os resultados aqui apresentados se deram da pesquisa 

bibliográfica, documental e de campo, logo, este artigo encontra-se 

organizado em dois capítulos, além da introdução. O segundo capítulo 

compreende um breve resgate histórico da Assistência Social e de como 

eram vista essa população no âmbito social.e como se dá o seu 

atendimento nessa política. Neste mesmo capítulo, dar-se-á caracterização 

do perfil desse segmento resgatando a pesquisa nacional sobre população 

em situação de rua (2008). 

Já no terceiro capítulo aborda-se os Centros POP de São Luís, demarcado 

sua demanda, organização e o funcionamento, e de como este 

equipamento se articula com outras políticas para inclusão desse 

segmento ao mercado de trabalho. A título de conclusão levanta-se 

algumas apreensões desenvolvidas durante a realização da pesquisa.  

 

Palavras-chave: População em Situação de Rua, Centro POP, 

Assistência Social, Trabalho 

 

ABSTRAT 

 

This work aims to contribute to the apprehension of services provided by 

Specialized Reference Centers for Population Homeless (POP Center) in 

São Luís - MA, and understand this public facility as a mechanism for 

guaranteeing social rights as well as the inclusion of people on the street 

to the labor market. The results presented here have taken from the 

literature, documentary and field, so this article is organized into two 

chapters, besides the introduction. The second chapter contains a brief 

historical review of social assistance and how were seen in this population 

under social.e how is your service in this policy. 

 In this same chapter, will give-characterization of the profile of this 

segment rescuing the national survey on people living on the street 

(2008). In the third chapter covers up the POP centers of St. Louis, 

marked their demand, organization and operation, and how this 

equipment is linked to other policies for inclusion of this segment to the 

labor market. In conclusion rises some concerns developed during the 

research. 
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1 INTRODUÇÃO 

A população em situação de rua
1
 apresenta-se como um fenômeno 

permeado por diferentes características e múltiplas compreensões. No entanto, sua 

origem é demarcada na sociedade capitalista, pois esse fenômeno se expande a partir do 

pauperismo no século XVIII. Emerge do processo contraditório que perpassa a relação 

capital x trabalho, constituindo-se como uma das expressões da “questão social”. Essa 

apreensão da população em situação de rua, por sua vez, estabelece um campo de ampla 

análise. 

Esse fenômeno atualmente está relacionado com a falta de inclusão, ou 

inversamente, a exclusão ao mundo do trabalho, pois, alguns estudos apontam que o 

fator econômico, determinado pela falta de trabalho e renda é uma das condições 

predominantes para a ida à rua, demonstrando, assim, que essa questão está 

intrinsecamente ligada ao desemprego (SILVA, 2011). 

Segundo Silva (2011, p. 204) “[...] as mudanças no mundo do trabalho, com 

a realidade recente de precarização, mais o aprofundamento do desemprego tiveram 

peso significativo na expansão desse fenômeno [...].” Sem trabalho, com vínculo 

familiar rompido, a rua é o único caminho ou solução para algumas pessoas.  

Além dessas questões, a discriminação e o preconceito são elementos 

vivenciados cotidianamente por essa população, determinando, assim, sua exclusão 

social, sendo “muito comum que as pessoas em situação de rua sejam responsabilizadas 

pela situação em que se encontram, por suas „imperfeições‟ ou „falha‟ de caráter” 

(SILVA, 2009, p. 120).  

Diante dessa demanda social, o Centro de Referência Especializada para 

População em Situação de Rua (Centro POP) configura-se como uma unidade de 

referência da Proteção Social Especial de Média Complexidade, enquanto equipamento 

público estatal, devendo garantir a efetivação dos direitos socioassistenciais desse 

segmento, além disso, insere-se como um mecanismo que encaminhará essa população 

ao mercado de trabalho. 

                                                           
1
Neste estudo, usaremos a designação: pessoas/população em situação de rua. Uma vez que essa 

denominação demonstra uma situação passageira, pondo, em questão, que na sua essência não se limita a 

estar nas ruas. Portanto, “utiliza-se o termo „situação‟ exatamente para enfatizar uma possível 

transitoriedade e efemeridade dos perfis desta população. Ou seja, [...] que estão em situação de rua 

podem mudar por completo o perfil repentinamente ou gradativamente em razão de um fato novo”. 

RIBEIRO, 2014. Oficina sobre criança e adolescente em situação de rua. 



Este artigo se deu a partir da análise feita do trabalho de conclusão de curso, 

apresentado ao Departamento de Serviço Social da UFMA, no ano de 2015, cujo tema 

“Centro POP (São Luís/MA) e o Trabalho do Assistente Social: desafios e avanços”, 

sob orientação da Profª. Dra. Lília Penha, contribuindo, assim, para o entendimento do 

perfil dessa população, bem como da instituição referida.  Portanto, a contribuição dessa 

pesquisa visa compreender os direitos dessa demanda social, como também, conhecer 

esse espaço (Centro POP). Ressaltando, que este equipamento é de fundamental 

importância para o atendimento da população em situação de rua, que se encontra na 

capital do Maranhão. 

Nesse sentido, o materialismo histórico-dialético é o método que dá 

sustentação ao estudo, pois permite analisar a realidade na sua totalidade, 

compreendendo que essa realidade é complexa, contraditória, sendo resultado de 

diversas determinações articuladas. Tendo em vista essa análise, o fenômeno população 

em situação de rua é síntese dessas relações, fazendo parte da composição da pobreza na 

sociedade capitalista.  

Como parte dos procedimentos metodológicos, esta pesquisa foi 

desenvolvida a partir de um levantamento bibliográfico e revisão de literatura para 

compreensão do objeto de estudo, destacando enquanto categoriais de estudo: 

população em situação de rua, assistência social, proteção social.  

A pesquisa foi realizada, portanto, articulando pesquisa bibliográfica, 

documental e de campo. Além das entrevistas semi-estruturadas feitas com as 

assistentes sociais da referida instituição, já que estas profissionais trabalham 

diretamente com esse segmento e sendo o Serviço Social a porta de entrada para os 

demais serviços. Logo, neste artigo apresenta-se em dois capítulos, o primeiro abordará 

a população em situação de rua e a proteção social, o segundo capítulo situaremos o 

Centro POP e seus serviços.  

 

2 POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E A PROTEÇÃO SOCIAL 

 

O surgimento da Política de Assistência Social como integrante da 

seguridade social, expresso na garantia à segurança social, tem como objetivo construir 

o entendimento no processo da construção dos direitos da população em situação de rua. 

Nessa compreensão, conforme Pereira (2007, p. 15-16): “[...] concebe o assistido como 

sujeito do direito à proteção social prestada pelos poderes públicos.”  



Nessa perspectiva, neste capítulo temos a intenção de abordar algumas 

questões, sempre fazendo um movimento paralelo com apreensão da trajetória histórica 

da Política de Assistência Social e posteriormente, apontaremos algumas características 

da população em situação de rua, nesse ponto, demonstraremos as primeiras 

experiências de proteção social percorrendo o cenário mundial, e em seguida, 

construímos uma análise da conjuntura nacional.  

A existência de pessoas em situação de rua não se constitui numa questão 

apenas do contexto societário atual. Este fenômeno ocorre desde tempos remotos da 

civilização humana. Alguns estudiosos retratam essa população já na Idade Antiga, na 

qual já se observava grande aglomeração de pessoas pobres pedintes em praças públicas 

e nas igrejas. 

 

Desde a Antiguidade, já era registrada a presença de determinados grupos de 

pessoas habitando as ruas e vivendo quase exclusivamente de mendicância. 

Apesar de o fenômeno em si adquirir diferentes conotações ao longo da 

história, o morar na rua sempre manteve uma característica fundamental: é 

observável unicamente em aglomerações humanas permanentes, o que 

significa ser ele um fato tipicamente urbano. As primeiras referências sobre a 

existência de populações habitando as ruas remontam à Grécia Antiga. Com a 

decomposição da sociedade arcaica, a condição de propriedade privada e a 

expropriação de terras comuns, ocorre um grande êxodo de população de 

despossuídos para a cidade, vindo dar origem aos primeiros grupos de 

mendicantes e vacantes urbanos (SIMÕES JUNIOR, 1992, p.19). 

 

Observa-se que a migração dos camponeses para a cidade, ocasionou uma 

super população urbana desprovidas de condições econômicas e sociais nas grandes 

cidades, levando muitas pessoas a viverem em situação de rua. Naquela época as 

pessoas, nessa condição, eram denominadas de “mendigos”, “vagabundos”, “pobres”, 

“indigentes”, “pedintes” entre outras designações.  Somente no contexto do século XVI, 

que o Estado reconheceu que deveria se responsabilizar por essa questão, já naquela 

época foi feita várias legislações, que proibiam andarilhos ou pedintes de vagarem pelas 

ruas, assim, autorizando as Paróquias (Igreja) a receberem dinheiro voluntário para 

assistí-los. 

As primeiras legislações
2
 que regulamentaram algumas ações de proteção 

social para os pobres e/ou pessoas em situação de rua ocorreu com o desenvolvimento 

das Leis dos Pobres – a primeira Lei datada de 1388, na Inglaterra, conhecida como 

“Poor Law Act”. 
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 As legislações aqui tratadas, todas elas surgiram na Inglaterra por volta do século XIV. 



De um modo geral, as Leis dos Pobres – que na verdade datam do século 

XIV – constituíam um conjunto de regulações sociais assumidas pelo Estado, 

a partir da constatação de que a caridade cristã não dava conta de conter 

possíveis desordens que poderiam advir da lenta substituição da ordem feudal 

pela capitalista, seguida de generalizada miséria, desabrigos e epidemias 

(PEREIRA, 2008, p. 61-62). 

 

Com base nestas observações, pode-se afirmar que naquela época não houve 

de fato uma política que assegurasse direitos, nota-se, dessa forma, ações que visavam o 

controle da “questão social”. No entanto, a pobreza chegou a um patamar de gravidade 

sem procedência, assolando quase toda a Europa.  

Com as crises do capital, as guerras e as epidemias arrasaram grande parte 

da Europa Ocidental e Oriental, esses fatos históricos culminaram com a implantação do 

“Welfare State”, conhecido também como Estado de bem-estar social (ou Estado 

social), implantado no pós-segunda guerra, baseado na doutrina keynesiana, a qual 

propõe a intervenção do Estado na economia por meio do investimento no mercado e na 

promoção do bem-estar social, com objetivo de diminuir as desigualdades sociais 

ocasionadas pelo sistema capitalista. 

O Welfare State reafirma o Estado como responsável pelo atendimento das 

necessidades das famílias dos trabalhadores, oferecendo-os vários serviços sociais 

levando, assim, em consideração as privações econômicas e sociais ocasionadas pelo 

sistema capitalista. Contudo, as transformações socioeconomicas daquele tempo, 

juntamente às crises cíclicas do capital e as iniciativas e medidas neoliberias levaram a 

crise desse sistema, o que impactou significativamente nas políticas públicas dos países 

centrais.  

Já nos países periféricos, no caso do Brasil, o Estado de Bem-Estar Social 

não se consolidou, isso significou que apesar das políticas brasileiras serem 

influenciadas pelos movimentos e impactos econômicos e estruturais da esfera mundial, 

não houve a implantação de tal modelo.  

Nesse sentido, no Brasil, “as primeiras formas de assistência resultaram das 

relações patrimonialistas e clientelistas […] que conferia à assistência o caráter 

caritativo de ajuda ao próximo” (SILVA, 2012, p. 39). Esse modelo que se processou no 

cenário brasileiro foi orientado pela doutrina liberal. 

O que se observa, nessa trajetória histórica, a proteção social no Brasil, até o 

século XX, era compreendida como uma forma de “ajuda” àqueles que não poderiam 

prover suas condições básicas de vida. Nesse aspecto, Mestriner (2012) salienta que a 

construção das políticas sociais brasileiras, historicamente, tem sua intrínseca relação 



com a filantropia. Logo, as primeiras experiências de “proteção social”, no cenário 

brasileiro, seguiam uma lógica de caridade e benemerência. 

Essa perspectiva só começou a mudar com a Constituição Federal de 1988, 

na qual a assistência social ganhou status de política pública, constituindo juntamente 

com saúde e a previdência social como parte integrante da Seguridade Social brasileira, 

conferindo à assistência social o caráter de política pública e de responsabilidade do 

Estado.  

Com a instauração da Assistência Social, como política pública, 

regulamentada através da Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, Lei nº 8.742/93 

– abriu-se um novo caminho para a proteção social. Nessa perspectiva, o Sistema Único 

de Assistência Social (SUAS), se consolidou a partir da criação da Norma Operacional 

Básica do SUAS (NOB/SUAS), no qual instituiu um sistema de gestão descentralizada 

e participativa, um avanço no que diz respeito a efetivação dos direitos 

socioassistenciais. Com a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), em 2004, 

amplia-se os direitos sociais e a universalização da cobertura no atendimento social, 

incluindo-se, nesse patamar, a população em situação de rua. 

Observa-se que a população em situação de rua é um fenômeno, que está 

intimamente relacionado com o agravamento da pobreza, expressando-se enquanto 

manifestação da questão social, adquirindo novos contornos na contemporaneidade. 

“Neste contexto a população de rua, […] tem seu lugar social demarcado, estigmatizada 

pela sociedade como um todo […]” (VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 2004, p. 18).  

Silva (2009, p. 105) demonstra em seu estudo, alguns aspectos para a 

caracterização dessa população, explicitando, que há multiplicidades de fatores que 

levam as pessoas a estarem nessa situação. Sendo eles: os fatores estruturais dizem 

respeito à ausência de moradia, inexistência de trabalho e renda, mudanças econômicas 

e institucionais de forte impacto social e etc. Os fatores biográficos estão relacionados 

com a história de vida de cada sujeito social, podendo, desse modo, ocorrer à ruptura de 

vínculos familiares, doenças mentais, consumo de álcool e outras drogas, e também os 

problemas pessoais. Os fatores naturais estão associados as grandes catástrofes naturais. 

No entanto:  

 

Os fatores mais enfatizados pela literatura contemporânea são as rupturas dos 

vínculos familiares e comunitários, a inexistência de trabalho regular e 

ausência ou insuficiência de renda, além do uso freqüente de álcool e outras 

drogas e problemas atinentes às situações de desabrigo. Certo é que o 



fenômeno não se explica a partir de um único determinante (SILVA, 2009, p. 

105). 

 

Para conhecer o perfil desse segmento populacional, neste trabalho 

utilizamos a Pesquisa Nacional sobre População em Situação de Rua
3
 realizada em 

2008. Em alguns aspectos encontra-se desatualizada, pelo fato de haver 8 (oito) anos de 

sua realização, porém alguns indicativos não mudaram comparando algumas pesquisas 

recentes.  Esta Pesquisa constatou a existência de 31.922 pessoas em situação de rua nos 

71 municípios pesquisados, contudo, considerando os três municípios (São Paulo, Belo 

Horizonte e Recife) que não participaram da pesquisado MDS, mas que coletaram 

dados semelhantes estima-se que há no total 50.000 (BRASIL, 2011) pessoas nessa 

situação, um número bem expressivo, mas que não deve ser tomado como o tamanho 

real da população em situação de rua no Brasil, pois esse quantitativo é ainda é superior, 

já que esta pesquisa foi feita somente nas capitais, não levando em consideração os 

municípios de pequeno e médio porte. 

Os dados indicam que esse grupo é formado na maioria pelo gênero 

masculino (82%). As principais razões da ida à rua é o uso de álcool ou outras drogas 

(35,5%); o desemprego (29,8%); e os conflitos com a família (29,1%). Tendo em vista 

as relações familiares, quando ocorre conflitos/brigas internas ao âmbito familiar, isso 

acarreta o distanciamento do indivíduo na família, esse rompimento ocasiona tanto 

prejuízo emocional quanto psicológico. E quando realmente ocorre o rompimento do 

vínculo familiar: “a distância do indivíduo do grupo familiar, […] altera suas relações e 

projetos” (VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 2004, p. 23). 

O vínculo familiar, inserido nas relações sociais, é o referencial para 

qualquer sujeito. Ter esse vínculo rompido ou fragilizado acaba conduzindo a ida da 

pessoa à rua, o que torna a condição de permanência na rua por um período mais longo. 

A mesma Pesquisa (2008) apontou que (51,9%) dos entrevistados possuem parentes na 

cidade onde se encontram, mas, (38,9%) não mantém contato com nenhum parente, 

apenas (14,5%) afirmaram ter contatos periódicos (de dois a dois meses até um ano). 

Outro aspecto importante para o reconhecimento desse perfil é que esse 

segmento populacional se concentra nos centros das cidades, sendo este recurso usado 

como meio de sobrevivência e de subsistência, já que nessa localidade há um maior 
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Abrangência da Pesquisa aconteceu em 71 municípios do Brasil, dentre estes está o Estado do Maranhão. 

Não foi feito a pesquisa nos Estados de São Paulo, Belo Horizonte e Recife, pois já haviam feito pesquisa 

semelhante. 



volume de lojas, comércios, acesso aos serviços de saúde e assistência social e, 

oportunidade de trabalhos informais, além de ter um maior tráfego de pessoas. Por isso: 

 

A concentração da população de rua no centro da cidade parece estar ligada 

às oportunidades de garantir a sobrevivência através de pequenos bicos e 

obtenção de alimentação gratuita, distribuída por entidades filantrópicas e por 

restaurantes e bares. Além disso, pelo fato de o centro da cidade vir sofrendo 

um processo de deterioração progressiva, torna-o também lugar de agregação 

da população de rua pela oportunidade de utilização de imóveis abandonados, 

viadutos, além dos abrigos, albergues e inúmeras marquises de lojas e prédios 

públicos; a grande circulação de pessoas nessa área facilita a prática de 

mendicância (VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 2004, p. 50). 

 

Destaca-se ainda, como característica principal dessa população a 

inexistência ou a falta de moradia. Este segmento ocupa alguns espaços da rua como: 

logradouros, praças, ruas, becos, viadutos, marquises entre outros lugares usados como 

abrigo. “De forma geral, a população de rua carrega consigo seus pertences [...] o que 

evidencia sua mobilidade. Deslocam-se com freqüência, podendo dormir um dia em 

cada lugar” (VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 2004, p. 55).   

A partir da bibliografia pesquisada, percebeu que esse segmento sofre vários 

tipos de violência, devido à insegurança de se encontrarem nas ruas e também o fato do 

uso de drogas. Nesse caso, as mulheres são o segmento mais vitimizados. Logo, a 

estratégia criada por estas pessoas é de dormirem em grupo. Apesar disso, somente uma 

pequena parcela dorme desacompanhado, no caso, característica apenas do sexo 

masculino (VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 2004).  

As pessoas em situação de rua também vivenciam na pele o preconceito, a 

discriminação e o estigma. Cotidianamente, a sociedade não vê a pessoa em situação de 

rua como sujeito de direito ou um cidadão. “Nesse sentido, vale dizer que o preconceito 

é uma marca muito presente, quando se trata desse universo de usuários/as e o seu modo 

de vida” (SILVA, 2011, p. 205). Tal circunstância que reforça essa discriminação, nesse 

caso, está nos locais que a população em situação de rua são impedidos de entrarem. A 

Pesquisa Nacional... (2008) constatou alguns locais que mais “barram” ou impedem a 

presença da pessoa em situação de rua, nos quais são: os estabelecimentos comerciais; 

Shopping Center; transporte coletivo; bancos; órgãos públicos; rede de saúde e os locais 

que tiram documentos. 

Observa-se que há um número elevado de pessoas que são impedidas de 

entrarem em diversos locais, alguns até criam estratégias para que eles nem se 

aproximem, um exemplo disso, é quando vemos nas repartições públicas, logo na 



entrada há um aviso de que as pessoas não podem entrar sem camisa, de short e/ou até 

mesmo descalço, isso para delimitar a entrada de certas pessoas. 

Entretanto, é nas falas dessas pessoas que percebemos a esperança e o 

objetivo da saída das ruas, estando relacionado com a constituição de família e a 

disposição de conseguir um emprego: “– Quero arrumar serviço, mulher e filhos, 

construir família (homem, 22 anos). – Sonho em ter uma família, mas para isso preciso 

ter trabalho e casa pra morar (homem, 32 anos)” (VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 2004, p. 

92). 

Em relação à educação, 74% sabem ler e escrever, 17,1% não escrevem e 

8,3% apenas assinam seu nome (BRASIL, 2008). No entanto, nota-se que as pessoas em 

situação de rua têm sido excluídas do mundo do trabalho, nesse sentido, essa condição 

está relacionada com a falta de inclusão ao mercado de trabalho, pois: 

 
O mercado de trabalho seleciona os mais aptos; ou seja, os que se enquadram 

nas exigências do processo produtivo, deixando para os que menos se 

enquadram o lugar de reserva, onde cumprirão as tarefas menos valorizadas, 

mais mal-remuneradas, recaindo ainda sobre eles o estigma do trabalho não 

legitimado e a ameaça de serem vistos como classes perigosas (VIEIRA; 

BEZERRA; ROSA, 2004, p. 21, grifo dos autores). 
 

Para essas pessoas restam apenas os trabalhos informais, e os mais 

precarizados, os “bicos”, por isso, as mudanças no universo do trabalho são 

fundamentais para desvendar o fenômeno população em situação de rua. Essas 

mudanças que perpassam a dinâmica da reestruturação capitalista põem na centralidade, 

a lógica neoliberal, que produzem impactos negativos diretamente nas relações 

trabalhistas e nos postos de trabalho.  

 

A rua tem mudado bastante nos últimos anos. A população que hoje ocupa 

logradouros públicos, ruas, [...] não corresponde mais à figura do andarilho 

ou de mendigo tradicional que pede esmolas [...]. São trabalhadores 

desempregados ou subempregados, que se juntam a outros que perderam suas 

casas e outros tantos que, sem esperança, aguardam respeito e cuidados 

(VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 2004, p. 11). 

 

A Pesquisa Nacional... (2008) indicou que essa a população é composta pela 

sua maioria de trabalhadores. Destacando-se que (70,9%) exerce alguma atividade 

remunerada. Isso leva ao entendimento, de que esse segmento já não mais sobrevive 

exclusivamente de esmola, pois apenas (15,7%) pedem dinheiro. Revelando e 

desmitificando a ideia de que todas as pessoas em situação de rua são “mendigo”, sendo 

que há muitos trabalhadores nessas condições. Entretanto, as ocupações “[...] reduzem a 



trabalhos temporários ligados à construção civil, a serviços não especializados ou 

atividades autônomas desenvolvidas na rua” (VIEIRA; BEZERRA; ROSA, 2004, p. 

83). 

Dentre as ocupações por eles desenvolvidas estão: catadores de materiais 

recicláveis (27,5%), flanelinha (14,1%), construção civil (6,3%), limpeza (4,2%) e 

carregador/estivador (3,1%) (BRASIL, 2008, p.10). 

 

Desse modo, a maioria tem profissão: 58,6% dos entrevistados afirmaram ter 

alguma profissão. Entre as profissões mais citadas destacam-se aquelas 

ligadas à construção civil (27,2%), ao comércio (4,4%), ao trabalho 

doméstico (4,4%) e à mecânica (4,1%). Contudo, a maior parte dos trabalhos 

realizados situa-se na chamada economia informal: apenas 1,9% dos 

entrevistados afirmaram estar trabalhando atualmente com carteira assinada. 

Essa não é uma situação ocasional, 47,7% dos entrevistados nunca 

trabalharam com carteira assinada.  (BRASIL, 2008, p.10) 

 

Quanto à renda, muitos não chegam a ganhar um salário mínimo, pois, um 

percentual de (52,6%) recebem entre R$20,00 e R$ 80,00. (BRASIL, 2008). Indicando 

que essas pessoas vivenciam uma situação de extrema pobreza.   

 

O que podemos dizer, então, em relação a esse perfil? Estamos falando, 

portanto, de uma população que é fundamentalmente do sexo masculino e em 

idade produtiva, sabe ler e escrever, é, em geral, da própria cidade ou de uma 

outra cidade próxima, tem família, mas possui pouca relação com ela. São 

pessoas que mantiveram uma experiência de trabalho anterior e que ainda na 

condição de rua realizam algumas atividades para sobreviver. Nesse sentido, 

vale perguntar, qual é a relação dessas pessoas que vivem nesse contexto com 

as políticas públicas? O que podemos ver é que a cobertura das políticas 

públicas é ínfima, ou quase inexistente. (SILVA, 2011, p. 210) 

 

Portanto, tomando em relação ao acesso aos programas governamentais, os 

dados, apesar de estarem desatualizados, indicam que apesar da construção de 

estratégias no âmbito das políticas sociais para esse segmento, em especial, ainda é 

ineficiente a viabilização dos direitos para essa população. Constatando que: “a grande 

maioria não é atingida pela cobertura dos programas governamentais: 88,5% afirmaram 

não receber qualquer benefício dos órgãos governamentais” (BRASIL, 2008, p. 12). 

 
 

3. A POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTRO POP: na viabilização 

dos direitos à população em situação de rua 
 

 

A Constituição Federal de 1988, ao considerar a assistência social como 

política pública, descentralizada e participativa, consolida, assim, a assistência social de 

responsabilidade do Estado. Nessa direção, o artigo 203 desta Constituição, estabelece 



que “assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de 

contribuição à seguridade social” (BRASIL, 2004). 

É a partir da implantação da PNAS, que há o reconhecimento dos direitos da 

população em situação de rua, na qual vai delinear o serviço especializado de proteção 

social para essa demanda exclusiva. Nesse sentido “a proteção social deve garantir as 

seguintes seguranças: segurança de sobrevivência (de rendimento e de autonomia); de 

acolhida; de convívio ou vivência familiar” (PNAS, 2009, p. 31). A política, então, vai 

operar as provisões de serviços e benefícios socioassistenciais para todos os sujeitos que 

necessitam da proteção social. Desse modo, 

 

[...] na proteção social especial, à população de rua serão priorizados os 

serviços que possibilitem a organização de um novo projeto de vida, visando 

criar condições para que adquiram referências na sociedade brasileira, 

enquanto sujeitos de direito. (PNAS, 2009, p.37) 

 

A PNAS traz um novo patamar para a consolidação dos direitos 

socioassistenciais, por meio da dimensão da intersetorialidade, articulando a assistência 

social às outras políticas públicas. Além disso, o trabalho em rede passa a ser de suma 

importância para a efetivação dos direitos socioassistenciais (PNAS, 2004).  

Outra prerrogativa legal criada foi a Resolução nº 109/2009, que aprovou a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, a fim de organizar os serviços do 

SUAS por níveis de complexidade. Dessa forma, dispõe sobre a Proteção Social Básica 

e Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade. 

 

Tabela 1 - Síntese da Proteção Social 

Proteção Social Básica 

1. Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF) 

2. Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos 

3. Serviço de Proteção Social Básica no domicílio para pessoas com deficiência e idosas 

Proteção Social Especial 

Média Complexidade 

1. Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Família e Indivíduos (PAEFI) 

2. Serviço Especializado em Abordagem Social 

3. Serviço de Proteção Social e Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa e Liberdade 

Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC) 



4. Serviço de Proteção Social Especial para Deficiência, Idosos e suas Famílias 

5. Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua 

Alta Complexidade 

1. Serviço de Acolhimento Institucional: abrigo institucional, Casa-Lar, Casa de Passagem, Residência 

Inclusiva 

2. Serviço de Acolhimento em República 

3. Serviço de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de Emergências. 

 

 

Logo, a população em situação de rua está incluída na Proteção Social 

Especial, tanto na média, quanto na alta complexidade. A proteção especial tem como 

finalidade ofertar serviços para o atendimento às famílias, seus membros, e/ou 

indivíduos que se encontram em situação de risco e/ou vulnerabilidade social em 

decorrência de maus tratos, abandono, abuso ou violência entre outras.  

No nível de Proteção Especial de Média Complexidade são ofertados 

serviços àqueles que tiveram seus direitos violados, no entanto, os vínculos familiares 

e/ou comunitários ainda não foram rompidos. Neste nível, os serviços para a população 

em situação de rua são: o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, que 

consiste em: 

 

Serviço 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. (BRASIL., 2009, p. 29). 

 

Outro serviço neste nível é o Serviço Especializado em Abordagem Social, 

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 [...] [pessoa em] situação de rua, dentre outras”. (BRASIL, 2009, p. 22) 

Já a proteção de Alta Complexidade é constituída pelos serviços que 

garantem a proteção integral àquelas pessoas que encontram-se sem referência ou em 

situação de ameaça. Nesta condição, a população em situação de rua pode ser inserida 

nos Serviços de Acolhimento Institucional
4
 e Serviços de Acolhimento em República

5
.  

                                                           
4
 Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinados a famílias e/ou indivíduos com vínculos 

familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir proteção social integral. (BRASIL., 2009, p. 31) 

Fonte: Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais. 2009 



O Centro POP é uma unidade de referência da proteção social especial, de 

abrangência municipal, de natureza pública e estatal, onde é ofertado o Serviço 

Especializado para Pessoa em Situação de Rua e o Serviço Especializado em 

Abordagem Social
6
. Deve funcionar nos dias úteis, no período mínimo de 5 (cinco) dias 

por semana, contabilizando 8 (oito) horas diárias. Como também podendo ser aberto 

nos finais de semana ou feriados. 

Segundo a Tipificação (BRASIL, 2009) esse equipamento tem como 

propósito de contribuir na garantia da proteção social integral à família e aos indivíduos 

que enfrentam e vivenciam a situação de rua. Além disso, objetiva a redução das 

violações e seu agravamento, colaborando na construção de um novo projeto de vida e 

de sociabilidade para essa população vulnerável (BRASIL, 2011). 

Dessa forma, o Centro POP deve garantir os serviços de acolhimento 

adequado, devendo contar com provimentos de recursos humanos qualificados e 

materiais permanentes. Segundo as Orientações Técnicas do Centro POP (BRASIL, 

MDS, 2011, p. 43) a implantação da unidade deve considerar a “elaboração de um 

diagnóstico socioterritorial que identifique as áreas de maior concentração e trânsito 

dessa população, bem como sua dinâmica de movimentação.” 

 

3.1. OS CENTROS POP EM SÃO LUÍS (MA) 

 

A implantação dos Centros POP‟s no Maranhão significou um grande 

avanço na construção e efetivação dos direitos das pessoas em situação de rua, por ser 

um espaço de referência para o convívio social, comunitário e por representar um local 

de acolhida. Este equipamento público começou a ser implementado no Maranhão no 

ano de 2010, um ano após sua institucionalização da Política Nacional para População 

em Situação de Rua (PNPR) no país. 

 

 

                                                                                                                                                                          
5
 Serviço que oferece proteção, apoio e moradia subsidiada a grupos de pessoas maiores de 18 anos em 

estado de abandono, situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, com vínculos familiares 

rompidos ou extremamente fragilizados e sem condição de moradia e autossustentação. (Id., Ibid., p. 38) 
6
 Conforme avaliação e planejamento prévio da gestão local, o Centro POP poderá também ofertar o 

Serviço Especializado em Abordagem Social, desde que esta oferta não incorra em prejuízo ao 

desenvolvimento do Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e, ao mesmo tempo, seja, no 

contexto local, a Unidade mais adequada para se responsabilizar pela abordagem social nos espaços 

públicos. (BRASIL. MDS, 2011, p. 42) 



Gráfico 1 - Quantidade de Centro POP – Maranhão 

 

 

No período de 2011 a 2013, apenas 02 (dois) Centros POP foram instalados 

no âmbito Estadual, sendo este na capital do Maranhão, São Luís, havendo a expansão 

no ano de 2014, quando mais 06 (seis) Unidades começaram a funcionar, como 

demonstra o gráfico acima. Essas unidades foram instaladas nos municípios de Bacabal, 

Caxias, Codó, Imperatriz, São José de Ribamar e Timon
7
. Este aumento no número de 

Centros POP no Maranhão, como também em todo território nacional, apresenta-se em 

cumprimento às exigências do SUAS.  

As pessoas em situação de rua, público específico dos Centros POP, 

integram parte da população maranhense, que se encontra fora dos padrões de 

dignidade. A presença dessas pessoas pode ser percebida em algumas localidades de 

São Luís. Conforme informações da SEMCAS, relativas ao ano de 2012: 

 

[...] o número de pessoas que vivem em situação de rua é de 627, sendo que 

entre estes 510 são homens e 117 são mulheres. Nesse levantamento 

destacou-se ainda que os principais motivos que levam indivíduos às ruas são 

dependência química, desemprego e conflitos familiares. No levantamento 

também foram identificados os principais locais de concentração da 

população em situação de rua em São Luís: o Centro Histórico, o bairro da 

Cohab [...] e as rotatórias da Forquilha, São Francisco e Renascença. 

(SOUZA, 2013, p. 46-47). 

 

O funcionamento dos Centros Pop de São Luís é de responsabilidade da 

Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social (SEMCAS) e gerenciado pela 

Coordenação de Proteção e Promoção a Pessoas em Situação de Rua. 

                                                           
7
 Informações obtidas a partir do portal Data Social, site que disponibiliza dados e indicadores para 

monitoramento de programas e políticas do MDS. 



Tendo em vista o atendimento dessa demanda houve a implantação de dois 

Centro POP em São Luís, nos dois bairros de maior concentração de pessoas em 

situação de rua, sendo: o bairro do Centro e o da Cohab. O Centro POP/Centro
8
 foi 

implantado em 28 de junho de 2010, um ano depois, veio a implantação do Centro 

POP/Cohab
9
, em 17 de outubro de 2011, essas unidades foram as primeiras implantadas 

no Estado. 

De acordo com as informações coletas a partir das entrevistas feitas nos dois 

Centros POP de São Luís, este tem por finalidades: a) contribuir com a reconstrução de 

um novo projeto de vida dos seus usuários; b) trabalhar na perspectiva da autoestima e 

da autonomia dos sujeitos; c) possibilitar o processo de superação da situação de rua; d) 

favorecer o fortalecimento de vínculos familiares e pessoais; e) promover a convivência 

social; f) construir a participação política destes sujeitos; g) proporcionar o atendimento 

específico e qualificado considerando a escuta e o levantamento das demandas trazidas 

pelo sujeito; h) encaminhamentos para outras políticas (educação, saúde, trabalho-renda, 

etc.); i) segurança de acolhida, proporcionando um local de referência. 

De acordo com Relatório da Coordenação de Proteção e Promoção a 

Pessoas em Situação de Rua, em 2014, a média anual de atendimento do Centro 

POP/Centro ficou na faixa de 586 pessoas, e o Centro POP/Cohab houve 284 pessoas 

atendidas, num total de 870 pessoas atendidas pelos dois Centros. Deste total, 695 são 

do sexo masculino e 175 feminino. Mensalmente os dois Centros POP recebem em 

média 60 pessoas. 

O seu funcionamento ocorre nos horários das 8h à 17h30, de segunda à 

sexta-feira, como prevê a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais. No que tange às 

demandas recebidas pelos Centros POP de São Luís, ocorrem de duas formas: por 

demandas espontâneas e encaminhamentos. A primeira refere-se aos sujeitos que 

chegam à unidade de forma voluntária, enquanto a segunda ocorre quando órgãos ou 

entidades como os Postos de Saúde, a Busca Ativa (que faz a abordagem social), as 

Defensorias, Segurança Pública, Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 

encaminham/conduzem a pessoa em situação de rua até a Unidade.  

Ao acessarem o Centro POP, as principais demandas dos usuários são:  

                                                           
8
O Centro POP/Centro passou por várias mudanças de imóvel, hoje esse equipamento encontra-se no 

endereço: Avenida José Sarney, nº 111, Centro. Ao lado da Praça Maria Aragão. 
9
O Centro POP/Cohab passou pelo mesmo processo de mudança, estando atualmente no endereço: 

Estrada de Ribamar, Km-2, nº1, Conjunto Irapoã, bairro Aurora. Ao lado do Seminário da Igreja Cristã 

Evangélica. 



a) encaminhamento para a retirada de documentação;  

b) encaminhamento para outras políticas, no caso para área da Saúde e 

Jurídica; 

 c) encaminhamento para educação e emprego (há inclusão em cursos, como 

PRONATEC, e em relação ao emprego, há a inclusão no cadastro no Sistema Nacional 

de Emprego – SINE);  

d) acolhimento/Aluguel Social;  

e) questão da renda (Programa Bolsa Família);  

f) recâmbio, passagem para voltar para o lugar de origem;  

g) tratamento para substâncias psicoativas;  

h) abrigo para pernoite. 

 

Para garantir o atendimento qualificado que proporcione serviço 

especializado para esse segmento, é necessário que a unidade tenha seus parceiros. 

Nessa direção, as parcerias interinstitucionais são fundamentais para assegurar a 

integridade dos serviços e direitos das pessoas em situação de rua.  Portanto, tanto o 

trabalho em rede, que se faz por meio das articulações; quanto as parcerias, que 

constituem elementos de estratégia para a integralidade dos s  erviços socioassistenciais, 

promovem mudanças significativas para o público do Centro POP, assegurando o 

atendimento aos mais diversos serviços, como nas áreas jurídica, saúde e educação e 

mercado de trabalho. 

Neste aspecto, o Centro POP conta com vários parceiros institucionais: na 

área Sociojurídico, tem parceria com a Defensoria Pública do Estado (DPE) e 

Ministério Público da União (MPU); na área da saúde, dispõe dos postos de saúde e 

Hospitais como o Materno Infantil, Socorrinho, Centro de Saúde do Bairro de Fátima, 

Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA), Secretária de Saúde do Estado e 

Município, CAPS AD (álcool e droga); na assistência social, há os Centro de Referência 

da Assistência Social (CRAS) e Centro de Referência Especializada em Assistência 

Social (CREAS); na educação, possui algumas escolas que a partir de sua inclusão 

adentram ao programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA); e outros como, 

Comunidades Terapêuticas, Igrejas, o SINE, os Vivas Cidadãos e a Casa de Acolhida 

para Idosos. 

Percebe ainda que a ação intersetorial com outras políticas públicas tem se 

constituído como estratégia fundamental para o fortalecimento e a ampliação dos 



serviços de atendimento para esse segmento, pois as políticas como habitação, 

educação, trabalho e renda, saúde, entre outras articulam-se com os serviços do Centro 

POP, garantindo, assim, uma ampla rede de atendimento. Os Centros POP, mesmo 

tendo uma gama de parceiros institucionais, ainda é considerado limitado, conforme 

situado pelas entrevistadas, em relação ao grande número de pessoas que é atendida por 

esse equipamento. 

O que esta pesquisa quis demonstrar, foi que o Centro POP, como 

equipamento público,  ao ofertar o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua, vem garantindo a efetivação dos serviços socioassistenciais, conforme preconiza a 

lei, pois atualmente, as duas unidades contam com espaço amplo e acolhedor, levando 

em consideração tanto a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais, quanto as 

Orientações Técnicas do Centro POP, sendo este equipamento estando a serviço de um 

segmento social, o qual por muito tempo encontrou-se marginalizado e excluído 

socialmente.  

Além disso, é a partir dos serviços feitos no âmbito do Centro POP de São 

Luís, constatou-se que dentre alguns  usuários, que foram encaminhados ao trabalho a 

partir da inclusão no sistema do SINE , foram incluídos ao mercado de trabalhar e 

alguns se efetivaram no emprego. Notou-se também que a partir do encaminhamento 

para o Programa Minha Casa Minha Vida, alguns usuários já possuem uma residência, 

ou são incluídos em Aluguel Social. Demonstrando assim que os usuários ao se 

inserirem aos serviços do Centro POP, muitos conseguem construir  um novo projeto de 

vida, levando-os a saírem  da situação de rua.   

 Enfatiza que ainda se tem muito a trabalhar e a melhorar tanto na política 

como nos serviços prestatos. No entanto, a intersetorialidade, no caso dos Centros POP, 

garante aos usuários atendidos o acesso a diversos direitos por meios de um conjunto de 

ações que articulam assistência social à outras políticas. É a partir desse entendimento 

que compreende-se que o campo da assistência social por si só, não garantirá 

plenamente os direitos desses sujeitos sociais, portanto, sendo necessário que haja um 

trabalho intersetorial e em rede para que os direitos socioassistenciais sejam garantidos.  

  

4 CONCLUSÃO 

 

A Assistência Social ao reconhecer os direitos sociais, rompe com as 

tradicionais características. Definindo-se como uma política de proteção social, 



garantindo a integralidade dos serviços e benefícios socioassistenciais para os 

segmentos mais vulneráveis, além disso, articulando-se com as outras políticas sociais 

visando garantir a qualidade dos serviços e dos atendimentos socioassistenciais. 

Observamos que o serviço de atendimento às pessoas em situação de rua é 

uma conquista bem recente, pois a Política Nacional para as Pessoas em Situação de 

Rua foi instituída há pouco mais de 6 (seis) anos e já a implantação dos Centros POP 

em São Luís ocorreu há 4 (quatro) anos, logo, sua legitimação, vem sendo firmada 

através de esforços permanentes e contínuos nos últimos anos. Atualmente esse serviço 

ainda está sendo aprimorado, tornando-o relevante para assegurar e ampliar os direitos 

das pessoas em situação de rua. Apesar de recente, já foram alcançados alguns avanços.  

É preciso pensar nas pessoas em situação de rua como sujeitos de direitos e 

não como meros usuários da assistência social, ou aqueles que precisam de caridade, 

pois, constitucionalmente, há todo um aparato legal que prevê garantir as políticas 

públicas, que asseguram os seus direitos.  

Observamos que quando a pessoa se encontra nessa condição de rua, parte 

de seus direitos foram violados, no tange à falta de educação, à inexistência da moradia 

e/ou de inserção no mercado de trabalho. Além disso, essas pessoas se deparam com o 

medo, o preconceito e a violência por estarem nas ruas. 

Portanto, a implantação dos Centros POP em São Luís significam 

importante estrutura para o atendimento da população de rua, pois garante um espaço 

seguro e acolhedor, tendo como uma das finalidades contribuir para a reconstrução de 

um novo projeto de vida dos usuários desse serviço e viabilizar a inclusão destes ao 

mercado de trabalho. 
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