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Quando o capital se converte em ídolo e dirige as opções dos seres humanos, quando a avidez pelo dinheiro tutela 

todo o sistema socioeconômico, arruína a sociedade, condena o homem, transforma-o em escravo, destrói a 

fraternidade inter-humana, coloca povo contra povo e, como vemos, até põe em risco esta nossa casa comum*…+ 

vós, os mais humildes, os explorados, os pobres e excluídos, podeis e fazeis muito. Atrevo-me a dizer que o futuro da 

humanidade está, em grande medida, nas vossas mãos, na vossa capacidade de vos organizar e promover 



 

alternativas criativas na busca diária dos ‘3 T’ (trabalho, teto, terra), e também na vossa participação como 

protagonistas nos grandes processos de mudança nacionais, regionais e mundiais. Não se acanhem!  

  

Papa Francisco  

II EncontroMundial dos Movimentos Populares 

Santa Cruz de La Sierra, 07/07/15  
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APRESENTAÇÃO  

  

Em cumprimento ao Decreto Nº 7053, instituído pelo Presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, em 23 de dezembro de 2009, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da 

República - SDH implementou o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da 

População em Situação de Rua e Catadores de Material Reciclável - CNDDH. Isso se deu 

através de parcerias firmadas entre a SDH,o Ministério Público de Minas Gerais ea 

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB.  

 Tendo a cidade de Belo Horizonte como sede, o CNDDH iniciou suas atividades emabril de 

2011e adotoua sistematização de dados como um dos eixos principais de ação. Por ser a 

primeira iniciativa no País a realizar esse trabalho, o Centro assumiu o desafio 

compreendendo que o processo poderia contribuir na atribuição de novos significados à 

defesa e promoção de direitos e na produção de subsídiospara acaminhada que se 

empreendia. Essa postura inicial foi se afirmando ao longo dos quatro anos de trajetória, 

sobretudo em função da percepção da situação de vulnerabilidade na qual a população em 

situação de rua – PSR e os catadores de material reciclável – CMR se encontram e das 

inúmeras violações dasquaissão vítimas.Neste relatório, abordaremos o termo população em 

situação de rua – PSR de acordo com conceito que será apresentado mais à frente, e que 

contempla os catadores de material reciclável que sobrevivem das ruas, sobretudo aqueles 

não organizados em associação ou cooperativa.  

 O CNDDH apresentaeste trabalhociente da importância que representou a realização do 

esforço para que a pauta da defesa dos direitos e do enfrentamento das violações,queé 

reivindicada pelo Centro, se torneuma agenda pública em todas as esferas estatais. É preciso 

reconhecer que estamos no início de um processo que poderá e deverá ter inúmeros 

desdobramentos, além de ajudar a projetar outros passos e sinalizar novos caminhos. O 

esforço do CNDDH é que essa população seja reconhecida pela sociedadecomo sujeito de 

direito. A esse respeito, recordemos as palavras dos jovens que assassinaram o índio 

Galdino1 quando disseram, “pensamos que era um mendigo”, o que sinaliza o grau de 

                                                      
1
 Galdino de Jesus dos Santos, índio Pataxó, do Sul da Bahia, 44 anos, que dormia num ponto de ônibus foi 

assassinado. Cinco rapazes resolveram queimá-lo derramando combustível em seu corpo e ateando fogo.  
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desumanização e banalização para como ser humano e a cultura do ódio, discriminação e 

preconceito em relação à população em situação de rua.  

 Acredita-se que este esforço metodológico de se debruçar sobre os dados, produzindo uma 

reflexão mais aprofundada sobre a violência contra a PSR e CMRajudará a assumir novas 

posturas de defesa da vida e de combate atoda injustiça e violência que se comete contra 

esses cidadãos. A partir deste trabalho espera-secontribuir na tarefa do fazer político-

educativo, fundamental para a mudança de paradigmas e a construção de uma sociedade 

mais justa.  

 Assumimos a complexidade deste trabalho que sabemos estar ainda inconcluso, 

masdeixamos nosso testemunho acreditando na continuidade da reflexão e da ação. Com 

esta releitura queremos ofertar à população em situação de rua este documento, cujos 

dados poderão contribuir para conhecerem mais profundamente a terrível trama a que estão 

condenados a viver, fruto de um sistema que visa aumentar cada vez mais o lucro do capital 

e nega, ao mesmo passo, o valor da pessoa, deteriora sua dignidade, tornando imperativa a 

continuidade na luta pelo direito a se ter direitos.Durante os quatro anos de funcionamento 

do CNDDH, atuando no enfrentamento às violações contra a PSR e Catadores, e, 

aguerridamente, trabalhando pela efetivação de direitos, a equipe se via a todo momento 

diante de angustiantes perguntas: existe relação entre o absurdo número de violências, 

sobretudo os homicídios e a ausência e/ou ineficácia de políticas públicas? Se políticas 

específicas para estes grupos fossem efetivadas, esse número de violências diminuiria?Por 

algumas vezes, durante o trabalho do CNDDH, pessoas em situação de rua no processo de 

busca por seus direitos foram assassinadas enquanto aguardavam alternativas de saída da 

condição de rua.  

 Espera-se que a leitura dos dados do CNDDH, construídos com empenho coletivo e 

multidisciplinar, a partir de acompanhamento direto, da escuta e da proximidade da PSR e 

CMR, seja aprofundada. Não se pretende, com este documento,oferecer considerações 

conclusivas,acabadas, mas demonstrar a importância de seguir o estudo dos dados que são 

sinais que podem orientar políticas públicas que visem transformar a realidade de violências 

e desigualdades sociais que vivem esses dois grupos populacionais. Acreditamos tambémque 
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muitas instituições e ativistas de direitos humanos, educadores, técnicos e agentes sociais e 

comunitários poderão conhecer um pouco mais a realidade e assumir a defesa dessa 

populaçãoignorada e aviltada por grande parte de nossa sociedade.  

A sistematização das informações, um dos objetivos deste relatório, é elemento 

central para toda e qualquer ação de luta e garantia de direitos. Isso porque, tal como 

assinalado, a sistematização é um processo fundamental, não só para o planejamento, o 

monitoramento, a avaliação e a produção de conhecimento, mas trata, inclusive, de um 

instrumento indispensável às práticas e à orientação das ações dos agentes. Também é 

necessária na transformação dos sistemas de valores frente a qualquer problemática social.  

Sobre a sistematização, também é important salientar que:  

Além de melhor conhecer a experiência, os indivíduos e grupos que passam por um 

processo de sistematização não permanecem os mesmos: sem dúvida, tanto suas práticas 

como seus sistemas de valores passam por mudanças. E este momento de análise e 

interpretação desempenha um papel significativo no desencadeamento e na orientação 

dessas mudanças (FALKEMBACH, 2010
2
).  

  

Neste Relatório abordaremos os dados produzidos pelo CNDDH nos quatro anos de 

atuação (2011 a 2014), a metodologia utilizada, e o início de uma leitura crítica em relação 

aos homicídios perpetrados contra a PSR e às violações praticadas no âmbito da Assistência 

Social.   

O relevante número de homicídios, sobretudo nas cidades de Belo Horizonte, Goiânia 

e Maceió, bem como as violações ocorridas no âmbito da Assistência Social, nos remeteu à 

necessidade de tecer considerações a respeito de alguns temas, como a violência urbana, a 

violência contra as mulheres, a situação dos serviços públicos, e também sobre a constatação 

da desumanização vivenciada pela sociedade que atinge,tanto o ser humano em geralquanto 

a pessoa em situação de rua, em particular. Nesse contexto, a humanização da sociedade, o 

reconhecimento da pessoa em sua integralidade, mesmo em situação de pobreza extrema, 

                                                      
2
 Citação da autora localizada na página 11 da seguinte referência: FUMAGALLI, Dirceu; DOS SANTOS, João 

Marcelo Pereira; BASUALDO, Maria Esther (Orgs.). O que é sistematização? Uma pergunta. Diversas respostas. 

São Paulo: CUT Brasil, dezembro, 2000.  
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quandoé desprovida de qualquer benefício e proteção, permanece como um considerável 

desafio a ser enfrentado.  

1 A CONSTRUÇÃO DE UMA METODOLOGIA  

  

O processo de sistematização foi iniciado a partir das denúnciasatravés do Disque 

1003da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República.Aos poucos, froam 

somadas as denúncias colhidas através da busca ativa da equipe, sobretudo, da própria 

população em situação de rua e dos catadores de material reciclável. Muitas vezes essas 

denúncias vieram através dos respectivos movimentos sociais4. Destaca-se que a busca 

ativaassumida pela equipe do CNDDH trouxe consideráveis avanços e registros.No decorrer 

do trabalho o número de denúncias registradas foi aumentando, conforme apresenta o 

gráfico a seguir:  

    

 
Fonte: CNDDH  

  

                                                      
3
 O principal canal de comunicação da Ouvidoria é o Disque Direitos Humanos – Disque 100, serviço de 

atendimento telefônico gratuito, que funciona 24 horas por dia, nos 7 dias da semana. As denúncias recebidas 

na Ouvidoria e no Disque 100 são analisadas, tratadas e encaminhadas aos órgãos responsáveis.  
4
 Movimento Nacional da População de Rua – MNPR e Movimento Nacional dos Catadores de Material 

Reciclável – MNCR.  

  
Gráfico  1   : Número de casos registrados   
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Esse aumento, tanto pode ser atribuído ao avanço do debate sobre o tema violação 

de direitos da PSR, o que estimula para que as denúncias sejam feitas, como ao 

aprimoramento da coleta e registro de casos que foi sendo desencadeado ao longo do 

período de atuação.  

Ao processo de registrodos casos e seus desdobramentos,feito inicialmente em 

planilhas compartilhadas pela equipe, somou-se a necessidade de organização, tratamento e 

sistematização de dados referentes a eles. Ressalta-se que esses casos, quase que 

invariavelmente, demandaram providências, não só no sentido de notificação de órgãos 

pertinentes, tais como polícia, Justiça ou Estado, como também no sentido de garantia de 

proteção e guarda da(s) vítima(s).  

A trajetória percorrida na busca de melhor identificaçãodas violações ensinou que 

“aprender a sistematizar não se desvincula do ato de fazê-lo, de aprender fazendo 5 

”.Inúmeras pesquisasforam necessárias para encontrar caminhos paradar visibilidade à grave 

situação de violações enfrentada pelos dois segmentos sociais. Paralelo a isso, buscou-se 

tambéma responsabilização e a busca de ações efetivas para a diminuição da violência em 

suas diversas formas.Um primeiro exercício feito foi averificação dos dados contidos nos 

casospara a classificação das violações (violência física, psicológica, institucional, etc.), bem 

como o registro dos procedimentos e encaminhamentos.  

Para categorizar os tipos de violação de direitos presentes nos casos utilizou-se a 

classificação adotada pelo Disque 100, agrupadas segundo macro e micro categorias, 

conforme quadro abaixo:  

  

CATEGORIAS DAS VIOLAÇÕES DE DIREITO  

MACRO MICRO  

Homicídio  

Lesão corporal  

Tentativa de homicídio  

                                                      
5
 FUMAGALLI, Dirceu; DOS SANTOS, João Marcelo Pereira; BASUALDO, Maria Esther (Orgs.). O que é 

sistematização? Uma pergunta. Diversas respostas. São Paulo: CUT Brasil, dezembro, 2000.  
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Maus tratos  

Chacina/massacre  

Violência física  
Genocídio  

Sequestro  

Auto-agressão  

Latrocínio  

Cárcere privado  

Remoção forçada  

Violência policial/violência praticada por instituições de 

Violência institucional segurança  

Abuso de autoridade  

Recusa de atendimento  

 Demora excessiva ou desídia no atendimento  

Ausência de acesso a serviços  

Assédio moral  

Assédio sexual  

Falta de acessibilidade/meios de informação e comunicação  

Execução sumária  

Prisão ilegal  

Homofobia institucional  

Omissão  

Superlotação  

Desrespeito à prioridade legal  

Falta de acessibilidade/meio físico  

Violência psicológica  

Hostilização  

Ameaça  

Chantagem  

Infantilização  

Perseguição  

Subtração de incapaz  

Humilhação  

Calúnia/injúria/difamação  

Negligência  

Em assistência social  

Em medicamentos/assistência à saúde  

Autonegligência  

Em amparo e responsabilização  
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Em limpeza/higiene  

Em alimentação  

Abandono  

Abuso financeiro e 

econômico/violência 

patrimonial  

Expropriação/apropriação de bens  

Retenção de salário/renda/bens  

Subtração/invalidação/ocultação de documentos  

Estelionato  

Extorsão  

Destruição de bens  

Furto  

Desvio de doação  

Roubo  

Discriminação  

Por condição social  

Por identidade de gênero  

Contra a pessoa com deficiência  

Geracional  

Por orientação religiosa  

Em virtude de compleição física  

Bullying  

Por orientação sexual  

Racial/étnica  

Por origem  

Violência sexual  
Abuso sexual  

Estupro  

 Sexting  

Grooming  

Pornografia infantil  

Exploração sexual no turismo  

Exploração sexual  

Trabalho escravo  

Condições degradantes de trabalho  

Trabalho escravo infantil  

Jornada exaustiva de trabalho  

Aprisionamento/cerceamento da liberdade do trabalhador  

Trabalho forçado  

Tortura  

Tortura (sem informação sobre finalidade)  

Por discriminação racial ou religiosa  

Para aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo  
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Para obter informação/declaração/confissão  

Para provocar ação ou omissão criminosa  

Tráfico de Pessoas  

Internacional para fins de exploração do trabalho  

Internacional para fins de exploração sexual  

Internacional para remoção de órgãos  

Internacional para fins de adoção  

Outras violações  

Violação de direito de imagem  

Apologia/incitação ao crime  

Adoção ilegal  

Conflitos em terras indígenas  

Conflitos agrários  

        Quadro 1: Categorização das violações de Direitos Humanos de acordo com o Disque 100         

Fonte: Disque 100  

  

A partir da experiência de registro e compilação doscasos, verificou-se a necessidade 

de aprofundar ainda mais a categorização dos tipos de violência, atendendo especificamente 

às violências sofridas pela população em situação de rua. Exemplo disso é o acréscimo da 

microcategoria "Remoção forçada" e da "Negligência em assistência social”. Por outro lado, 

algumas microcategorias nunca foram utilizadas pela natureza das violações do nosso 

público, como, por exemplo, "pornografia infantil" ou "conflitos em terras indígenas".  

Para todos os tipos de casos (denúncias do Disque 100, por meio telefônico,e-mail, 

redes sociais, busca ativa, atendimentos diretos) foi criada uma planilha para registro das 

informações mais relevantes desses casos. Esse processo foi importante no sentido de 

garantir a guarda segura dessas informações e, ao mesmo tempo, auxiliar na produção de 

conhecimento acerca das violações. Todavia esse procedimento não atendia plenamente a 

tais necessidades. Era necessário grande trabalho para extrair informações dessa planilha, 

confeccionada a partir do “Excel”, além da limitação das funcionalidades. Em função disso,a 

equipe considerou importante a criação de um sistema próprio que permitisse registrar e 

possibilitar o acesso e o tratamento das informações de forma rápida e eficiente.  

A despeito das limitações impostas, uma metodologia foi sendo cunhada a partir do 

conhecimento da realidade vivida pelos dois segmentos, da reflexão das práticas e vivências 

e, sobretudo, o constante debruçar sobre os dados produzidos acercadas violações de 
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direitos. Sistematizar as informações obtidas constituiu importante subsídio para 

implementação, acompanhamento e monitoramento das políticas públicas e assim, facilitar o 

controle social. Conhecer, mesmo com as contradições que se apresentam, os avanços e as 

violências, é a melhor maneira de traçar objetivos, metas e estratégias para a promoção e 

defesa do direito e, dessa forma, contribuir na transformação necessária e urgente.  

  

1.1 Conceitos, fontes dos casos e abrangência  

  

Importante destacar que a Política Nacional para a População em Situação de Rua se 

encontra no Decreto 7.053, de 2009, conforme nos referimos anteriormente e tem caráter 

intersetorial, levando em conta os princípiosda universalidade e da equidade. O CNDDH 

adota o conceito de população em situação de rua 6  segundo a definição doDecreto 

Presidencial 7.053, de 2009, que considera:  

  

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. 

(parágrafo único, artigo 1° do Decreto Presidencial 7.053 de 2009).  

  

São diversas as fontes dos casos utilizadas pelo CNDDH, mas a principal delas (39%) é 

a busca ativa feita através dos meios de comunicação. O Disque 100 figura na 

segundaposição (37%), seguido dos atendimentos diretos (10%), realizados na sede e nos 

núcleos do CNDDH e em visitas e oficinas. O gráfico a seguir apresenta todas as fontes:  

  

                                                      
6
 Conforme ressaltado na Introdução, tem-se aqui o entendimento da inclusão dos catadores de material 

reciclável nesse conceito em função do sustento a partir das ruas. De acordo com a Classificação Brasileira de 

Ocupações – CBO: “Os Catadores de Materiais Recicláveis são profissionais que catam, selecionam e vendem 

materiais recicláveis. São profissionais que se organizam de forma autônoma ou em cooperativas e associações 

com diretoria e gestão dos próprios catadores.”  
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         Fonte: CNDDH  

  

Chama a atenção o fato de que o menor número de casos é oriundo dos órgãos 

públicos (4%). Apesar de o Disque 100 ser um serviço de uma ouvidoria pública do Governo 

Federal, outros órgãos públicos, como a Polícia Civil, MinistérioPúblico, Secretarias de 

Segurança Pública,dentre outros, deveriam ter um papel mais relevante como fonte de 

denúncias.  

A atuação do CNDDH é nacional, ultrapassando as regiões de atuação direta do 

projeto por meio de seus núcleos (Bahia, Ceará, Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, 

São Paulo e Distrito Federal).Na figura abaixo é possível ver as regiões de atuação:  

  

  

  

  

  

  
          Gráfico  2  Fontes de denúncias do CNDDH :   
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       Mapa 1: Mapa da atuação do CNDDH no Brasil  
       Fonte: CNDDH  

  

Os pontos vermelhos representam algum tipo de ação realizada referente a um caso 

registrado. Mais de 536 municípios tiveram casos registrados, contabilizando um total de 

2.743 casos.A concentração de pontos vermelhos no mapa corresponde à localização das 

maiores manchas urbanas do país que, por conseguinte, possuem grande contingente 

populacional e maiorincidência de pessoas em situação de rua e catadores de materiais 

recicláveis. Por outro lado, são áreas onde há uma maior possibilidade de que as denúncias 

referentes a esse segmento cheguem ao Centro, seja em função da presença de um dos 

núcleos do mesmo, seja também porque há mais meios disponíveis para a canalização de 

denúncias.Ademais, não podemos deixar de mencionar sobre a maior dificuldade de 

realização de denúncias nas regiões com menor urbanização, não devendo ser descartada 

também a presença de uma menor conscientização sobre a violação de direitos do referido 

segmento nessas regiões.  

Em função desses elementos colocados, considera-se que um dos aspectos 

importantes nos estudos sobre a violência é sua dimensão territorial, pois essa concentração 
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nas áreas de maior urbanização coloca em xeque a legitimidade dos processos de 

metropolização, por exemplo, em relação à sua capacidade de inserção dos habitantes 

metropolitanos na vida urbana plena, com falhas e incipiência na oferta de serviços públicos, 

que são polarizados e precarizados7.  

    

     

                                                      
7
 ANDRADE, Luciana Teixeira. Organização social do território e violência letal na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte: o balanço de uma década. Homicídios nas regiões metropolitanas. Org. Dalva Borges de Souza, 

Flávio Henrique Miranda de A. Freire. Rio de Janeiro, Letra Capital, 2013, p. 37.  
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2 VIOLAÇÕES SOFRIDAS PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO BRASIL  

  

Podemos considerar a violência como um dispositivo de excesso de poder,  

uma prática disciplinar que produz um dano social,  atuando em um 

diagrama espaço-temporal,   

a qual se instaura com uma justificativa racional, desde a  

prescrição de estigmas até a exclusão,   

efetiva ou simbólica. Esta relação de excesso de poder configura, entretanto,  

uma relação social inegociável porque atinge, no limite,  a condição 

de sobrevivência, material ou simbólica,  daqueles que são atingidos 

pelo agente da violência. José Vicente Tavares dos Santos
8
  

    

A era neoliberal, iniciada no final dos anos 1970, trouxe grandes mutações nas 

sociedades latinoamericanas, haja vista o impacto decorrente da financeirização da 

economia mundial, o crescimento da mobilidade geográfica do capital e a difusão de políticas 

neoliberais, principalmente por meio de organismos internacionais, cuja ênfase reside em 

uma política monetária de controle inflacionário, restrição fiscale na difusão de padrões e 

normas neoliberais de interação na economia global9. Tais políticas possuem como princípio 

fundamental o aprofundamento dos processos de mercantilização, com o intuito de se minar 

qualquer possibilidade de horizonte alternativo que não seja aquele existente nos marcos do 

Capitalismo.   

O denominado Consenso de Washington, na esteira desse processo de 

neoliberalização citado anteriormente, influenciou a diminuição do papel do Estado no que 

diz respeito ao investimento em políticas públicas em prol da classe trabalhadora. Ao invés 

disso, o que ocorre é,cada vez mais, um maior uso do fundo público voltado paraa 

acumulação de capital, aumentando de maneira direta o poder da violência estrutural e 

simbólica, sobretudo, obviamente, nas populações mais pauperizadas. Consequência das 

mudanças políticas desse período, destacou-se no Brasil a explosão demográfica e a 

continuidade da migração das áreas rurais aos centros urbanos, o progresso na área da 

escolarização e saúde que beneficiaram, sobretudo, as classes médias, a inclusão social 

                                                      
8
 TAVARES DOS SANTOS, J.V., DIDONET, B. e SIMON, C. (1998), “A palavra e o gesto emparedados: a 

violência na escola”, in Secretaria Municipal de Educação de Porto Alegre (org). Violência não está com nada, 

Porto Alegre, Secretaria Municipal de Educação.  
9
 HARVEY, David. Neoliberalismo: história e implicações. São Paulo: Edições Loyola, 2008.  
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marginal, o crescimento do setor informal, o aumento significativo das favelas e o aumento 

da violência10.  

Durante o período de redemocratização, no início da década de 80, constatou-se um 

aumento da criminalidade nos centros urbanos, o que gerou uma série de estratégias de 

controle relacionadas a um modelo socioeconômico excludente. As políticas públicas de 

segurança se basearam no discurso da “lei e ordem”,fazendo o uso de força através de ações 

repressivas e também ilegais, com a prática do terror contra a população considerada 

vulnerável, resquícios do militarismo.    

Por outro lado, a sociedade brasileira começou a se apoiar nos princípios de direitos 

humanos, que começavam a ser amplamente discutidos no País e entre a comunidade 

internacional. Com a Constituição Federal de 1988 os direitos humanos no Brasil ganharam 

relevo, sendo considerado o documento mais abrangente sobre direitos humanos jamais 

adotados no País anteriormente. A nova Constituição institucionalizou um regime 

democrático no Brasil, introduzindo um avanço na consolidação legislativa das garantias e 

direitos fundamentais e na proteção da população vulnerável11. O Brasil também se engajou 

internacionalmente, assinando e ratificando importantes tratados internacionais de direitos 

humanos.  

Mesmo assumindo formalmente responsabilidades no sentido de promover e garantir 

os direitos humanos, o Brasil vivenciou um crescimento exorbitante da violência. Dentro do 

histórico de urbanização do país, a segregação socioespacial, aliada a outros processos, como 

o uso e a ocupação do espaço urbano, ordenados principalmente pela exploração econômica 

fundiária, gerou contextos sociais mais propícios à incursão da violência no cotidiano das 

pessoas, seja ela entre classes ou fomentada pelo próprio Estado12.   

                                                      
10

 CANOVAS, Julie. Nouveaux mouvements sociaux et néolibéralisme en Amérique Latine.2008. In: Silva, Luana 

Ferreira. Política de Segurança Pública no Brasil. 2010 (tradução nossa).   
11

 PIOVESAN, Flávia. Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional. 8° ed. Saraiva. São Paulo. 2007; 

p.55.  
12

 ANDRADE, Luciana Teixeira. Organização social do território e violência letal na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte: o balanço de uma década. Homicídios nas regiões metropolitanas. Org. Dalva Borges de Souza, 

Flávio Herique Miranda de A. Freire. Rio de Janeiro, Letra Capital.  
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Na década de 90, o Brasil se viu em uma grande onda de violência, influenciada pelos 

ajustes estruturais que proporcionaram a diminuição do investimento estatal em diversos 

setores, em especial no que diz respeito às políticas públicas direcionadas ao bem-estar da 

classe trabalhadora.  

Os números da violência no Rio de Janeiro passaram a ser comparados aos de 

situações de guerra. Por exemplo, o número de mortos na Colômbia entre os anos de 1978 e 

2000 foi estimado em mais de 39 mil, enquanto no Rio de Janeiro no mesmo período os 

números foram de mais de 49.913 mortos por armas de fogo. Na Iugoslávia, durante os anos 

de 1998 e 2000, o número de mortos no conflito foi estimado entre 2 mil à 5 mil, e no Rio de 

Janeiro, no mesmo período o número de mortos por armas de fogo foi de mais de 7 mil 

(DOWDNEY, 2003, p. 118)13.  

Mas a violência não pode ser tratada somente sob o aspecto comparativo dos 

homicídios, a violência possui várias formas, apresenta impactos e consequências diversas, 

não podendo ser compreendida apenas por dados ou ações isoladas de indivíduos. Os mais 

diversos aspectos e contextos merecem atenção e estudo, como questões culturais, o 

aprofundamento das desigualdades e a impunidade. Por essa razão, é importante 

apresentarmos nossa compreensão do conceito de violência. Adotamos o mesmo conceito 

dado pelo Mapa da Violência14:   

  

Ainda que existam dificuldades para definir o que se nomeia como violência, alguns 

elementos consensuais sobre o tema podem ser delimitados: a noção de coerção ou força; 

o dano que se produz em indivíduo ou grupo de indivíduos pertencentes à determinada 

classe ou categoria social, gênero ou etnia. [...] “há violência quando, em uma situação de 

interação, um ou vários atores agem de maneira direta ou indireta, maciça ou esparsa, 

causando danos a uma ou a mais pessoas em graus variáveis, seja em sua integridade 

física, seja em sua integridade moral, em suas posses, ou em suas participações simbólicas 

e culturais”
15

.  

  

                                                      
13

 DOWDNEY, Luke. Crianças do Tráfico:umestudo de casos de criançasemviolência armada organizada no Rio 

de Janeiro. Ed. 7letras. Rio de Janeiro; 2003. P. 118   
14

 WAISELFFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012. Os novos Padrões da violência Homicida no Brasil. 1ª ed. 

São Paulo. 2011. p. 12.   
15

 MICHAUD, Y. A violência. Ática: São Paulo, 1989. In: Waiselffisz, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012. Os 

novos Padrões da violência Homicida no Brasil. 1ª ed. São Paulo. 2011.   
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A Organização Mundial de Saúde (OMS) orienta que a violência de todos os tipos está 

fortemente associada a determinantes sociais como má governança, um fraco Estado de 

Direito, normas sociais e culturais de gênero, desemprego, renda, desigualdade e 

oportunidades educacionais limitadas16.   

Podemos verificar que o entendimento do conceito de violência e seus fatores são 

amplos. Desta forma, podemos ter diversos tipos e variáveis da violência. Entretanto, a 

violência sob a forma física, representada pelos homicídios, constitui um indicador geral da 

violência em uma sociedade.    

Segundo Júlio Jacobo Waiselfisz, existem duas razões para isso17: primeiro, nem todas 

as violências conduzem necessariamente à morte. Porém, a morte representa a violência 

levada ao seu grau extremo; segundo, porque não existem muitas alternativas, o registro de 

queixas à polícia sobre diversas formas de violência tem uma abrangência extremamente 

limitada. O autor cita como exemplo uma pesquisa no Distrito Federal em que, nos casos de 

violência física, só 6,4% dos jovens denunciam à polícia; nos casos de assalto/furto, foram 

somente 4%; nos casos de violência no trânsito, apenas 15%. Contudo, no campo dos óbitos, 

é possível contar com um Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) que centraliza 

informações sobre os óbitos em todo o país e cobre um universo bem abrangente das 

mortes acontecidas e de suas causas.  

Se diversas dificuldades são identificadas para se registrar os diversos tipos de 

violência, imaginemos no caso das pessoas em situação de rua que, em sua maioria, não 

possuem conhecimento sobre os meios de denúncia ou acesso a eles e tampouco podem 

contar com a estrutura do Estado para amparar a vítima, caso esta denuncie. Quem está na 

rua está mais exposto a qualquer represália, sem esquecer que uma denúncia feita por quem 

faz uso de serviços do Estado pode representar sua expulsão e inacessibilidade a esses 

serviços ou direitos.   

                                                      
16

 Global Status Report on Violence Prevention 2014. World Health Organization, UNODOC, UNDP. 2014. p. ix 

(traduçãonossa).   
17

 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012. Os novos Padrões da violência Homicida no Brasil. 1ª ed. 

São Paulo. 2011. p. 12.   
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Os casos mais registrados pelo CNDDH encontram-se na categoria violência física, 

notadamente os homicídios, e que apresentam maior possibilidade de verificação das fontes, 

habitualmente por meio de informações concedidas pela Polícia Civil ou pelo  

Ministério Público sobre os inquéritos policiais. Com essas informações se reforça a 

relevância dos homicídios como um importante indicador para avaliar a dimensão da 

violência contra a população em situação de rua.   

  

 
       Fonte: CNDDH  

  

Os homicídios representam a forma mais grave da violência física, chamando a 

atenção para as suas formas mais brutais e cruéis contra pessoas em situação de rua. Os 

dados do CNDDH revelam que, no Brasil, pessoas em situação de rua morrem espancadas, 

queimadas, envenenadas e apedrejadas, de forma extremamente violenta. Em alguns casos 

o motivo do homicídio é fútil, desproporcional, com perversidade e intensidade no dolo, ou 

torpe, ofendendo completamente princípios éticos e morais. Fatos que, observamos, podem 

estar relacionados à desumanização das pessoas que se encontram em situação de rua.   

  

  
      Gráfico  3   : Violações registradas por macrocategorias   
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                Fonte: CNDDH  

    

Toda pessoa tem direito a que se respeite sua vida, devendo esse direito ser 

protegido pela lei, não podendo ninguém ser privado da vida arbitrariamente. Todo 

homicídio doloso, com intenção de matar, representa grave violação aos direitos humanos.   

Direito à vida  
1. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido 

pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida 

arbitrariamente.  
[...] (art. 4º, nº 1, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, cujo Brasil é 

signatário
18

).  

  

No contexto dos mais diversos tipos de violações, o Estado é um ator principal. O 

Estado aparece como instrumento político qualificado na mediação entre as classes sociais, 

com um perfil que reflete a correlação das forças com a sociedade, ocupando posição central 

no que se refere ao enfrentamento da questão social, na promoção de políticas sociais de 

caráter universal com o reforço à perspectiva da cidadania 19 , o que, consequentemente, 

serão instrumentos de proteção e segurança para a população em situação de rua.  

  

                                                      
18

 Convenção Americana sobre Direitos Humanos, de 1969, art. 4º, nº 1. O Brasil é signatário da Convenção 
desde 1992, Decreto n° 678.   
19

 SILVA, Maria Lucia Lopes da. Trabalho e a população em situação e rua no Brasil. São Paulo. Cortez, 2009. P. 

114.   

  

                   Gráfico  4   : Tipos de violência física   
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Conforme afirma Maria Lúcia Lopes da Silva20, até 2005 não existia no País, em âmbito 

federal, qualquer dispositivo legal direcionado a esse grupo populacional. Apenas em 2005 o 

Governo Federal responsabilizou o Estado pela criação de programas direcionados à 

população em situação de rua dentro da Política Nacional de Assistência Social. O estigma 

social e as políticas conservadoras e neoliberais impediram a implementação de políticas sob 

uma perspectiva mais abrangente.  

  

O viés conservador comprometido com os interesses do capital, em detrimento dos 

interesses da classe trabalhadora e dos segmentos que a compõem, marcou os interesses 

dos governos que se instalaram no País, nos anos recentes de reconstrução da democracia 

do Brasil. A despeito de recortes diferenciados que possam ser feitos entre um e outro 

governo, particularmente aos governos anteriores, no que se refere às políticas sociais, 

prevaleceu a lógica seletiva residual. O governo Lula não rompeu com a perspectiva 

neoliberal que marcou os governos anteriores e estabeleceu como prioridade para a 

reorganização das políticas sociais no País, com vista à ampliação de seu alcance social, 

programas como o Programa Bolsa Família – PBF, focalizados na pobreza extrema. São 

programas de natureza compensatória, que apenas minoram os efeitos mais gritantes da 

pobreza e das desigualdades sociais, sem comprometer a estrutura social. Em segundo 

lugar, não é de todo estranho que uma sociedade fundada sob o primado do trabalho, 

como é o Brasil, com forte tradição católica, que se assenta no dogma bíblico de que “cada 

um deve viver do suor de seu rosto”, seja resistente à implementação de políticas sociais 

dirigidas aos pobres aptos ao trabalho que não conseguem exercê-lo. É forte o estigma 

social em relação a esse grupo populacional, no qual se insere a maior parte da população 

em situação de rua (SILVA, 2009, p.180).  

    

Na relação entre a população em situação de rua e o Estado, as omissões e moléstias 

deste último demonstram a negligência com as necessidades humanas. Indivíduos 

necessitam sobreviver, precisam de segurança; dependem de integração societária, de 

relacionar-se e de participar de uma alocação social de bens e serviços que seja distributiva e 

justa; necessitam de uma identidade, de individualidade; e necessitam emancipar-se no 

sentido do múltiplo desenvolvimento de suas potencialidades (GUSTUIN, 2009)21. Essas 

necessidades humanas são direitos, direitos de todos e também da população em situação 

de rua.  

  

                                                      
20

 Ibidem, p.179-180.   
21

 GUSTIN, Miracy Barbosa de Sousa. Das necessidades humanas aos direitos: ensaio de sociologia e filosofia do 

direito. Belo Horizonte. Del Rey, 2009.   
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2.1 As mulheres em situação de rua: vítimas de violência e invisibilidade  

  

Diante das violações sofridas pela mulher em situação de rua e ao constatar a pouca 

literatura que existe sobre este tipo específico de violência, o Centro se propõe, no presente 

documento, a abordar esta questão. Considera-se importante que seja dada maior relevância 

a esta pauta e que sejam organizadas as informações disponíveis, bem como a produção de 

conhecimento para que as políticas públicas em defesa e promoção da mulher ganhem 

espaço e incidam na situação de rua.  

Em boa medida o debate sobre o direito das mulheres é historicamente recente. Há 

apenas quarentaanos, em 1975, foirealizada a IConferênciaMundial Sobre as Mulheres. 

Realizada no México,elencoutrês objetivos principais: a) a igualdade plena de gênero e a 

eliminação da discriminação por motivos de gênero; b) a plena participação das mulheres no 

desenvolvimentoe; c)uma maior contribuição das mulheres para a paz mundial. Em 1994, 

naConvenção Interamericana de Belém do Pará, ao se constatar  a impunidade e a ineficácia 

dos sistemas da administração da justiça e a situação crítica de grupos tradicionalmente 

discriminados,em particular as mulheres, foram considerados objetivos prioritários a 

prevenção, sancionamento e erradicação da violência contra a mulher. Segundo a Associação 

Panamericana de Saúde, a violência de gênero causa mais vítimas no continente do que o 

câncer, a malária, os acidentes de trânsito ou os conflitos armados.  

De acordo com o Mapa da Violência 201222, o Brasil ocupa a 7ª posição em maior 

número de assassinatos de mulheres no mundo, num ranking com 84 países. Entre 1980 e 

2010 foram assassinadas mais de 92 mil mulheres no Brasil; 43,7 mil somente na última 

década. Ou seja, a cada duas horas, uma brasileira foi morta sob condições violentas, em sua 

maioria no ambiente doméstico. Conforme esse estudo, o número de mortes nesse período 

passou de 1.353 para 4.465, o que representa um aumento de 230%.  

    

                                                      
22

 Produzido pelo Centro Brasileiro de Estudos Latinoamericanos.  
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A legislação de proteção e defesa das mulheres no país ainda é recente e as 

Delegacias da Mulher só foram criadas em 1985. Somenteemdezembro de 2004, como 

resultado da Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, foiadotado o Plano 

Nacional de Política para as Mulheres - PNPM. Este aborda o problema da violência contra as 

mulheresapartir de um enfoque integral, propondo a redução dos índices da violência e a 

revisão da legislaçãonesseassunto.   

Entre outrosavançospercebidos nos anos recentes, cita-se: a Lei Maria da Penha (Nº 

11.340/06) que prevê a  eliminação de todas as formas de discriminação contra a mulher e 

possibilita receber denúncias; O PactoNacional pelo Enfrentamento da Violência Contra as 

Mulheres, de 2007, e a criação da central de atendimento à mulher; Em 2011 foi criada a 

Secretaria de Políticas para Mulheres da Presidência da República, que implementa a rede de 

atenção à mulher; e, somente em 2015, foi sancionada a lei do feminicídio23, que torna o 

assassinato de mulheres crime hediondo. Em 15 países da América Latina24 já esse crime já 

havia sido tipificado desde 2007.  

Segundo relatório produzido pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime 

(UNODC)25,em 2012, no Brasil, 90% das vítimas de homicídio eram do sexo masculino. Em 

2012, a projeção populacional segundo o IBGE26 assinala que50,7% era composta por 

mulheres, e 49,43% por homens.De acordo com as denúncias de homicídios registrados no 

CNDDH,a proporcionalidade entre homens e mulheres em situação de rua é a que o gráfico a 

seguir apresenta:  

  

                                                      
23

 Lei 13.104/15. Penas de 12 anos a 30 anos de prisão, a depender dos fatores considerados. Se forem 
cometidos crimes conexos, as penas poderão ser somadas, aumentando o total de anos de prisão e interferindo 
no prazo para benefícios como a progressão de regime. Aumento da pena em um terço se o crime acontecer 
durante a gestação ou nos três meses após o parto, se for contra adolescente menor de 14 anos ou adulto 
acima de 60 anos ou ainda pessoa com deficiência e se o assassinato for cometido na presença de descendente 
ou ascendente da vítima.  
24

 Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Equador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicarágua, Panamá, Peru, República Dominicana e Venezuela.  
25

 Organização das Nações Unidas. 50 mil pessoas foram assassinadas no Brasil em 2012. Isso equivale a 10% 
dos homicídios no mundo. Fonte:http://www.onu.org.br/onu-50-mil-pessoas-foram-assinadas-no-brasil-
em2012-isto-equivale-a-10-dos-homicidios-no-mundo/. Consultado em: 24/07/2015.  
26

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Projeção da população do Brasil e das Unidades da Federação. 
Fonte: http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/. Consultado em: 24/07/2015.  

http://www.onu.org.br/onu-50-mil-pessoas-foram-assinadas-no-brasil-em-2012-isto-equivale-a-10-dos-homicidios-no-mundo/
http://www.onu.org.br/onu-50-mil-pessoas-foram-assinadas-no-brasil-em-2012-isto-equivale-a-10-dos-homicidios-no-mundo/
http://www.onu.org.br/onu-50-mil-pessoas-foram-assinadas-no-brasil-em-2012-isto-equivale-a-10-dos-homicidios-no-mundo/
http://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/
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        Fonte: CNDDH  

  

Se compararmos o número de homens e mulheres no Brasil – onde há 

proporcionalidade – com o número de homens e mulheres em situação de rua, onde a 

maioria desse grupo populacional é masculina, podemos sugerir que as mulheres em 

situação de rua são mais suscetíveis a serem vítimas de homicídios. Embora seja uma 

dedução, a temática é importante e precisa ser considerada. Este trabalho não pretende 

aprofundar a análise, tampouco trazer hipóteses explicativas, pois são necessários mais 

dados e informações sobre essa violência. Trazemos o destaque desta informação apontada 

pelos registros do CNDDH, pois como já citado, é urgente dar maior relevância à violência 

sofrida pela mulher, especialmente à mulher em situação de rua.  

O III Censo de PSR e Migrantes de Belo Horizonte27sinaliza que,em relação às 

violências sofridas na rua, apenas roubo ou furto atingem igualmente homens e mulheres. 

Com 64,4%, em todos os outros tipos de violência, as mulheres são mais vitimadas. E no que 

se refere à violência sexual: homens 4,2% e mulheres 36%. O gráfico a seguir apresenta 

outras violações:    

                                                      
27

 GARCIA, Frederico Duarte et al. Organizadores. Terceiro censo de população em situação de rua do 

município de Belo Horizonte. Viçosa, MG: Suprema, 2014. 192 p.  

  
         Gráfico  5 :  Vítimas de homicídios PSR   
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       Gráfico 6: Tipificação das violações por sexo em Belo Horizonte  
       Fonte: III Censo de População Em Situação de Rua de Belo Horizonte   

  

Ainda noIII Censo, em pesquisa qualitativa realizada com grupo focal de mulheres em 

situação de rua, a gravidez é apontada como uma das motivações para ida para as ruas. O 

estudo aponta casos em que conflitos familiares a partir da gravidez, sobretudo na 

adolescência, motivaram mulheres a saírem de casa e buscarem a sobrevivência nas ruas.  

Segundo o III Censo:  

Na transição abrupta do papel de filha para o papel de mãe, a adolescente vive situação 

conflituosa e, muitas vezes, não tem preparo físico, psicológico, social e econômico para 

exercer o papel de mãe. Esse despreparo compromete as condições de assumir esse papel 

adequadamente. Associado à repressão familiar e às condições precárias dos laços 

familiares e sociais, ela acaba optando pelo abandono do lar e/ou das condições de 

moradia em que se encontra (III Censo de PSR de BH, pg. 130).  

  

Ainda com relação às causas da ida para as ruas, o estudo conclui que a violência 

doméstica tem um papel fundamental no processo de ida das mulheres para a rua e alerta: 

“Atualmente, a desconsideração da violência doméstica como um atentado aos direitos 

humanos faz com que esse fenômeno ocupe um destaque de invisibilidade social” (III Censo 

de PSR de BH, pg. 132).  
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A mulher em situação de rua, obviamente em função da sociedade extremamente 

machista na qual vivemos, experimenta uma condição ainda mais vulnerável do que o 

homem na mesma situação. Segundo o Relatório do I Encontro Nacional sobre PSR, 

referindo-se àTiene (2004)28, existe:  

Diferença marcada na percepção das mulheres por estarem no espaço público da rua, em 

contraste com o ambiente a que estão acostumadas e para o qual foram socializadas, o 

local doméstico e protetor. Já no caso dos homens, não obstante as dificuldades 

enfrentadas pela própria condição, estar na rua é também frequentar o espaço público, 

onde foram acostumados a conviver e buscar a sobrevivência (TIENE, 2004, pg. 53).  

  

O relatório aponta ainda que as mulheres “são comumente trocadas porcigarro, por 

cobertores ou por cachaça e que sofrem abuso sexual com frequência” (TIENE, 2004, pg. 54).  

A situação de rua é como uma lente de aumento para as mazelas da sociedade. Todas 

as situações de violência que acontecem, tomam proporções ainda maiores e mais 

contundentes na rua. Vale ressaltar que a violência sexual é extremante comum. Conforme 

trazem os relatos de participantes de grupo focal do III Censo de BH29:  

[…] A pessoa {o estuprador} com uma faca no seu pescoço, você vai fazê o quê??  
[…] É melhor, minha filha, é melhor do que cê acordá toda furada com uma faca. Eu penso 

assim. Lugar escuro, a gente sozinha, né? Sem poder se defendê… (III Censo de PSR de BH, 

pg.  176).  

  

No trabalho desenvolvido pelo CNDDH foi possível constatar que os serviços públicos 

de atendimento específico para as mulheres em situação de rua são insuficientes ou 

inexistentes e as vagas em abrigos são deficitárias e ineficazes. A mulher em situação de rua 

sempre se apresentou com um alerta que pede especial atenção, pois, como dito acima,  

coma ineficácia e/ou inexistência de serviços específicos para as mulheres, muitas vezes elas 

ficam submetidas a ciclos de violências quase intermináveis. Vale o relato de uma delas: “o 

meu companheiro me bate e me agride, mas prefiro permanecer com ele por questão de 

segurança, pois se não estou com ele, corro risco de ser estuprada e agredida por outros”. 

                                                      
28

 Relatório do I Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua: relatório, Brasília, DF: Ministério de 

Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Secretaria de Avaliação e Gestão de Informação, Secretaria 

Nacional de Assistência Social, 2006  
29

 GARCIA, Frederico Duarte et al. Organizadores. Terceiro censo de população em situação de rua do 

município de Belo Horizonte. Viçosa, MG: Suprema, 2014. 192 p.  
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Existem também os casos em que, por falta de espaços de acolhimento para casais, eles 

optam por permanecer na rua para não se separarem. Outra questão extremamente violenta 

é a das mães que têm seus filhos abrigados e, muitas vezes, encaminhados para adoção.  

São muitas as formas de violências que as mulheres em situação de rua enfrentam em 

seu cotidiano pelas ruas do Brasil. Poucos são os estudos e dados com o recorte da mulher e 

da questão de gênero. A experiência do CNDDH revelou a necessidade de produzir mais 

conhecimento sobre esta questão e, consequentemente, propor a elaboração de políticas 

públicas que considerem essa especificidade da situação de vida na rua.  

  

2.2 A população em situação de rua vítima de homicídios  

  

  

Até o presente momento, o crime de homicídio é o indicador mais utilizado para 

avaliar a dimensão da violência, especialmente a violência urbana. Conforme vimos, os 

homicídios despertam maior reação moral e possuem menor possibilidade de subnotificação. 

Outro importante aspecto para a compreensão do problema da violência urbana sob a ótica 

dos homicídios é a investigação do fenômeno do ponto de vista de diferentes segmentos 

etários e sociais, como junto às populações jovens, mulheres e negros30. Para Júlio Jacobo 

Waiselfisz, recortes como esses favorecem uma visão mais profunda e mais crítica da 

violência homicida, levando também a uma espécie de humanização dos números ao dar 

rosto, tanto para vítimas quanto para os perpetradores de atos de violência31.   

Ao falar sobre a reorganização dos homicídios no Brasil, Luciana Teixeira deAndrade 

afirma que poucos foram os trabalhos que analisaram o fenômeno de forma abrangente, 

contemplando as diferentes regiões brasileiras. Essa incipiência de estudos pode ser 

creditada a três fatores: a fraca tradição brasileira em estudos comparativos; a dificuldade de 

                                                      
30

 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012. Os novos Padrões da violência homicida no Brasil. 1ª ed. 

São Paulo. 2011. p. 6.  
31

 Idem.  
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se analisar um universo social, geográfico e demográfico tão complexo como as regiões 

brasileiras; e a dinâmica temporal dos homicídios31.    

A partir disso, podemos dizer que a análise dos homicídios, ou da dinâmica 

socialcriminal, relacionados a um grupo populacional específico pode encontrar maiores 

desafios, sobretudo no caso da população em situação de rua, pois poucos são os estudos, 

pesquisas e censos no Brasil sobre esse grupo populacional, sendo o CNDDH, conforme 

citado, o primeiro a fazer o registro dos casos de violência desde abril de 2011. Também 

precisamos destacar, mais uma vez, a dificuldade de obtermos dados oficiais relacionados 

aos homicídios da população em situação de rua. A principal fonte de informações sobre esse 

crime específico vem da busca ativa, que, posteriormente, pode ser confirmada pela 

solicitação de informações à Polícia Civil do local com respeito ao inquérito policial.    

Estudos mais recentes sobre a violência têm se concentrado na área urbana, o que 

seria explicado pelo fato de que grande parte dessa questão se localiza, principalmente, nas 

grandes cidades, e com isso teríamos níveis de desagregação das informações nos estudos 

em Unidades Federadas e Capitais dessas Unidades32. Conforme veremos, os dados de 

homicídios relacionados à população em situação de rua também sofrem desagregação, uma 

vez que a fonte, periodicidade e qualidade das informações são variadas em cada local.    

No Brasil, conforme sinalizado por Luciana Teixeira de Andrade, a evolução dos 

homicídios apresenta padrões recorrentes, como a concentração dos homicídios nas capitais 

em relação ao restante do Estado (em 2000, todas as capitais superaram seus Estados, e em 

2010, apenas três capitais tiveram valores pouco inferiores aos dos seus Estados, sendo elas 

Rio de Janeiro, São Paulo e Campo Grande). Também há umaregularidade referente à 

concentração nas regiões metropolitanas. Em 1980 a taxa de homicídios do Brasil era de 23 

por 100 mil habitantes, e entre 1990 e 2000 foi registrada uma leve queda, passando de 28 

homicídios por 100 mil habitantes para 26,7 em 2010.A taxa brasileira praticamente se 
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 ANDRADE, Luciana Teixeira de; DINIZ, Alexandre Magno Alves Diniz. A reorganização espacial dos homicídios 

no Brasil e a tese de interiorização. R. bras. Est. Pop., Rio de Janeiro, v. 30, Sup., p. S171-S191, 2013.   
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 WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da Violência 2012. Os novos Padrões da violência Homicida no Brasil. 1ª ed. 
São Paulo. 2011. p. 13. 
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estabilizou em relação a 2000, em 26,2 homicídios por mil habitantes. Apenas São Paulo 

registrou taxa inferior (15,4)34.   

Tomando como princípio o fato do fenômeno da população em situação de rua ser 

eminentemente urbano, e que a maior parte dos serviços específicos para esse grupo 

populacional está concentrada nos centros urbanos, especialmente nas cidades com mais de 

250 mil habitantes33, uma das hipóteses é que este grupo populacional estaria mais 

suscetível a esse tipo de violência. Por outro lado, autores afirmam a tese de interiorização 

dos homicídios, chamando atenção ao recorte dos homicídios segundo os municípios, e não 

por regiões metropolitanas. Essa interiorização pode ser configurada pelos municípios que 

não são capitais ou que não fazem parte de uma região metropolitana34.   

Alguns observadores do fenômeno da população em situação de rua relatam que este 

vem crescendo em cidades do interior, sinalizando que vem aumentando o número de 

pessoas em situação de rua fora das capitais ou regiões metropolitanas. Uma das hipóteses 

seria o fato desse grupo populacional estar mais vulnerável à violência letal nas regiões mais 

urbanas. Mas essa é uma hipótese que ainda deve ser estudada ou verificada.    

Sobre uma observação mais global dos homicídios, segundo a ONU, a região das 

Américas possui as taxas mais altas do mundo: 28,5 a cada 100 mil habitantes, seguida da 

Região Africana, com taxa de 10,9 homicídios por 100 mil habitantes. Ainda segundo a ONU, 

a menor taxa estimada de homicídios está na região dos países do Pacífico Ocidental: 2,1 por 

100 mil habitantes, uma grande diferença em comparação com as Américas. No Brasil, a 

situação seria mais grave, dos 475 mil homicídios ocorridos em 2012 no mundo, mais de 

47.136 foram registrados no País, ou seja, 10% da taxa global35.Em 2010 a taxa total de 

homicídios por 100 mil habitantes no Brasil foi de 27,4; em 2011: 27,1; e 2012: 29,0. A 

observação das taxas da última década indicou uma estabilidade nos números no País. Com 

relação à população em situação de rua, é importante salientar que as taxas aqui 

                                                      
33

 Os municípios com mais de 250 mil habitantes podem receber o cofinanciamentodo Governo Federal para a 

prestação de serviços continuados de acolhimento institucional para a população em situação de rua. Portaria 
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apresentadas se tratam de estimativas, já que, para seu cálculo, foram utilizadas como base 

as denúncias de homicídios registradas pelo CNDDH, bem como estimativas populacionais 

desse público, sem se tratar em seu todo de dados oficiais. Além disso, acreditamos que os 

números utilizados são subestimados, já que nem todas as denúncias de violações desse 

público são publicizadas ou chegam ao Centro.   

Apesar disso, é importante ressaltar que até mesmo as taxas de homicídios calculadas 

a partir de dados oficiais possuem limitações parecidas. Isso porque também costumam 

apresentar problemas quanto às fontes dos dados e possíveis imprecisões nessas taxas, 

como, por exemplo, devido ao momento do registro das informações ou pelo costume de se 

utilizar estimativas populacionais para o seu cálculo. Contudo, tais questões não fazem com 

que a taxa de homicídio deixe de ser um indicativo importante para se compreender esse 

grave problema social.  

Outro ponto delicado é o tratamento dos números totais de homicídios da população 

em situação de rua no Brasil pois, como já citado, existem muitos obstáculos no recebimento 

de informações oficiais e outros problemas, como a indicação de que a vítima se tratava de 

uma pessoa em situação de rua, o que poderia culminar em uma discrepância, talvez irreal, 

da situação de violência sofrida por esse grupo nas regiões brasileiras.   

Desta forma, nos debruçaremosapenas sobre três cidades, Goiânia, Belo Horizonte e 

Maceió, tomando como referência o ano de 2013. A escolha se justifica em razão do maior 

número de registros e de informações oficiais recebidas pelo CNDDH sobre essas cidades. 

Contudo, não excluímos que a situação nessas capitais possa ser um indício do que ocorre 

com a população em situação de rua no restante do País.  

A capital de Goiásnos anos de 2012 e 2013 testemunhou diversos homicídios contra 

pessoas em situação de rua que impressionaram o País. No ano de 2013, foram registradas 

30 denúncias de homicídios desse público. Nesse período, o registro recorrente de 

homicídios contra a população em situação de rua em Goiânia chamou a atenção para a 

situação de violação de direitos humanos contra um específico grupo populacional no País.  
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Segundo o IBGE36, a estimativa da população de Goiâniapara o ano de 2013 era de  

1.393.575 habitantes. Conforme a Secretaria de Segurança Pública do Estado, na capital 

houve o registro de 589 homicídios37, o que dá uma taxa de 42,3 homicídios para cada 

100.000 habitantes. Quando se considera a população em situação de rua, estima-se que 

havia 900 pessoas nessa condição na cidade no ano de 201338. Nesse mesmo ano, como dito 

anteriormente, o Centro registrou 30 denúncias de homicídios, o que configura uma taxa de 

3.333,3 pessoas em situação de rua assassinadas para cada 100 mil habitantes, um número 

78,8 vezes maior do que a taxa de homicídios da população em geral da cidade de Goiânia.  

O mapa a seguir apresenta a incidência dos casos de homicídio na cidade e é possível 

observar como a ocorrência dos mesmos é maior nas áreas mais centrais da cidade.  

  

                                                      
36

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Estimativas da população residente nos municípios brasileiros 

com data de referência em 1º de julho de 2013.  

Fonte:ftp://ftp.ibge.gov.br/Estimativas_de_Populacao/Estimativas_2013/populacoes_estimativas_municipios_ 
TCU_31_10_2013.pdf. Consultado em: 17/07/ 2015.  
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homicídios em Goiás teve alta de 6%. Fonte:http://www.jornalopcao.com.br/posts/ultimas-noticias/com-
odezembro-mais-violento-da-capital-n-de-homicidios-em-goias-teve-alta-de-6. Consultado em 17/07/2015.   
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           Mapa 2: concentração dos homicídios na área central de Goiânia  
           Fonte: CNDDH  

Segundo Dalva Borges de Souza e Najla Franco Frattari, no estudo sobre homicídios na 

região metropolitana de Goiânia,o constante deslocamento de pessoas para estudar e 

trabalhar em Goiânia, assim como o alto grau de urbanização e conurbação, podem explicar, 

em parte, a alta taxa de homicídios, assim como os problemas da sociabilidade precária que 

favorece a criminalidade violenta39. Cumpre destacar também que a violação de direitos 

humanos em Goiânia, notadamente os homicídios, revelou processos investigatórios 

morosos e incipientes, sendo requerido ao Superior Tribunal de Justiça, em 2013, a 

federalização dos crimes de homicídio em Goiânia, ou seja, o deslocamento da competência 

para processar e julgar os crimes do âmbito estadual para o federal40.    

O chamado Incidente de Deslocamento de Competência apresentou uma série de 

casos de violações de direitos humanos cometidos pelas polícias no Estado de Goiás, entre 

eles, um item a respeito da situação de extermínio da população em situação de rua em 

Goiânia4142. A decisão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, proferida em 

dezembro de 2014, determinou o deslocamento de competência para a Justiça Federal de 

apenas três casos, dos quais não estavam incluídos os homicídios contra a população em 

situação de rua43.   

No que diz respeito à cidade de Belo Horizonte, a estimativa populacional da cidade 

foi de 2.419.165 habitantes para o ano de 2013, segundo o IBGE. Conforme dados da 

Secretaria de Estado de Defesa Social, houve, nesse ano, 878 homicídios na capital mineira44, 
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o que configura uma taxa de 36,3 homicídios para cada 100.000 habitantes.Em relação à 

população em situação de rua, um censo realizado a pedido da prefeitura estimou que havia 

1.827 pessoas nessa condição no ano de 201345. Considerando que foram registradas 30 

denúncias de homicídios de pessoas em situação de rua na capital, temos uma taxa de 1.642 

homicídios para cada 100.000 habitantes, isto é, uma taxa 45,2 vezes maior do que a taxa de 

homicídios para a população em geral da cidade de Belo Horizonte.  

  Luciana Teixeira de Andrade aborda a característica espacial da dimensão pública 

dos homicídios na região metropolitana de Belo Horizonte, observando a preponderância de 

óbitos acontecidos em vias públicas, com a concentração em determinados espaços que se 

distinguem na cidade por abrigarem grupos diversos e distintas formas de interação social, 

podendo ser inferido que, em razão da letalidade decorrente do uso de armas de fogo, os 

óbitos, cada vez mais, ocorrem antes da vítima chegar ao hospital46. Essa hipótese de 

preponderância de óbitos em vias públicas poderia confirmar a maior exposição ou situação 

de insegurança das pessoas que se encontram em situação de rua, ou seja, daquelas que não 

possuem moradia convencional regular e que utilizam os logradouros públicos e as áreas 

degradadas como espaço de moradia e de sustento47.   

A letalidade decorrente do uso de armas de fogo também poderia demonstrar a 

maior vulnerabilidade da população em situação de rua com relação aos homicídios. Os 

dados gerais registrados pelo CNDDH apresentam o predomínio do uso de instrumento 

perfuro contundente (arma de fogo ou similar) nos crimes de homicídio contra pessoas desse 

grupo populacional, como aponta o gráfico abaixo.  
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http://portalpbh.pbh.gov.br/pbh/ecp/noticia.do?evento=portlet&pAc=not&idConteudo=154294&pIdPlc=&app 
=salanoticias. Consultado em : 17/07/2015.  
46

 Homicídios nas regiões metropolitanas. Org. Dalva Borges de Souza, Flávio Henrique Miranda de A. Freire. Rio 

de Janeiro, Letra Capital, 2013. P. 30-31.   
47
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       Fonte: CNDDH  

Além do uso de armas de fogos, o que chama a atenção nos homicídios é a forma 

como eles ocorrem, brutais, na maioria das vezes. Foram registrados casos de pessoas 

mortas por queimaduras, envenenamento, apedrejamentos, espancamentos, estupro 

seguido de morte, entre outras. Infelizmente o CNDDH ainda não possui instrumentos para 

uma análise mais detalhada da motivação, mas pela leitura dos casos já é possível perceber 

que os motivos são torpes, com requinte de crueldade e alto grau de violência.  

 Como exemplo dessa crueldade e torpeza nos crimes de homicídio, por exemplo, citamos 

dois casos do Distrito Federal. Em fevereiro de 2012, dois homens em situação de rua 

tiveram os corpos incendiados por um grupo de jovens enquanto dormiam em uma praça da 

cidade de Santa Maria. Os autores do crime foram quatro jovens que receberam dinheiro de 

um comerciante para “espantar os moradores de rua do local”. O comerciante estava 

incomodado com a presença desse grupo na proximidade de sua mercearia48. E em agosto 

de 2013, dois rapazes e uma moça de classe média atearam fogo no corpo do homem que 

dormia em uma rua no Guará, cidade satélite50, segundo a polícia, os três confessaram ter 

queimado vivo o homem em situação de rua, com crueldade51.  

                                                      
48

 Uma das fontes de informação é a mídia, http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/02/tresacusados-
de-matar-morador-de-rua-no-df-sao-condenados.html, e também das autoridades policiais e Ministério 
Público.   

  
        Gráfico  7 :  Instrumentos   identificados nas denúncias de  homicídios   (   2011 –   2014)   
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http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2013/02/tres-acusados-de-matar-morador-de-rua-no-df-sao-condenados.html
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Além de Goiânia e de Belo Horizonte, Maceió também é uma cidade com um número 

considerável de registro de denúncias de homicídios de pessoas em situação de rua, o que 

evidencia que tal fenômeno ocorre nas mais diversas regiões do País, sobretudo nas capitais, 

sendo o presente caso, uma capital do Nordeste brasileiro.A estimativa populacional da 

cidade de Maceió, segundo o IBGE, foi de 996.733 habitantes para o ano de 2013. Segundo 

dados divulgados pela Secretaria de Estado da Defesa Social e Ressocialização referentes ao 

ano de 2013, na capital alagoana foram registrados 827 homicídios52, o que confere uma taxa 

de homicídios de 83 homicídios para cada 100 mil habitantes. Um levantamento da 

Secretaria Municipal de Assistência Social estimou que havia 500 pessoas em situação de rua 

na capital naquele período53. O CNDDH registrou 12 denúncias de homicídios de pessoas em 

situação de rua no ano de 2013 na capital. Apesar de se tratar de um número aparentemente 

baixo, isso significa uma taxa de 2.400 homicídios para cada 100.000 habitantes, um número 

28,9 vezes maior do que a taxa de homicídios da população em geral da cidade de Maceió.  

No que tange às fontes de denúncia dos homicídios, como pode ser observado no 

gráfico abaixo, quase que a totalidade das denúncias de homicídios registradas pelo CNDDH 

advém do trabalho de busca ativa, seja nos meios de comunicação, seja por meio do trabalho 

de seus agentes sociais. Salta aos olhos a necessidade de os órgãos públicos, sobretudo a 

Polícia Civil, a partir do departamento responsável pelo registro dos dados de  

                                                           
50 

Correio Brasiliense. Trio que matou morador de rua queimado não teria mostrado arrependimento. 

Fonte:http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/08/21/interna_cidadesdf,383592/trioq

ue-matou-morador-de-rua-queimado-nao-teria-mostrado-arrependimento.shtml.  
51 

Os dois casos nos remetem ao de Galdino Jesus dos Santos, índio do povo Pataxóque, em abril de 2007, veio a 

Brasília em busca de apoio para as reivindicações indígenas e, de madrugada, enquanto dormia em um ponto 

de ônibus, foi vítima de jovens de classe média que atearam fogo ao corpo dele; o índio faleceu.  No 

depoimento, os jovens declararam, “pensávamos que era só um mendigo”. Processo nº 17.901/1997 do  
Tribunal do Júri de Brasília. 
52 
Gazeta Web (Rede Globo). Informações constantes na seguinte matéria: Alagoas registra 2199 homicídios em 

2014, diz balanço da Sedres. Fonte: http://gazetaweb.globo.com/noticia.php?c=388624&e=12. Consultado em:  
17/07/2015.  
53 

 G1 Alagoas (Rede Globo). Informações constantes na seguinte matéria: Maceió tem cerca de 500 pessoas 

vivendo nas ruas, aponta prefeitura. Fonte : http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2014/07/maceio-

temcerca-de-500-pessoas-vivendo-nas-ruas-aponta-prefeitura.html. Consultado em: 17/07/2015.  

http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/08/21/interna_cidadesdf,383592/trio-que-matou-morador-de-rua-queimado-nao-teria-mostrado-arrependimento.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/08/21/interna_cidadesdf,383592/trio-que-matou-morador-de-rua-queimado-nao-teria-mostrado-arrependimento.shtml
http://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/cidades/2013/08/21/interna_cidadesdf,383592/trio-que-matou-morador-de-rua-queimado-nao-teria-mostrado-arrependimento.shtml
http://gazetaweb.globo.com/noticia.php?c=388624&e=12
http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2014/07/maceio-tem-cerca-de-500-pessoas-vivendo-nas-ruas-aponta-prefeitura.html
http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2014/07/maceio-tem-cerca-de-500-pessoas-vivendo-nas-ruas-aponta-prefeitura.html
http://g1.globo.com/al/alagoas/noticia/2014/07/maceio-tem-cerca-de-500-pessoas-vivendo-nas-ruas-aponta-prefeitura.html
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homicídios, possibilitar o repasse dessas informações para que se tenha mais dados sobre a 

dinâmica dos homicídios do público acompanhado pelo Centro.   

  

 
                      Fonte: CNDDH  

  

Também é importante assinalar que se faz necessária a realização de um maior 

número de denúncias por parte da Sociedade Civil, bem como do desenvolvimento de 

estratégias por parte do Disque 100, para que esse serviço receba um maior número de 

denúncias de homicídios.  

Pelos números apresentados, de uma análise inicial, que ainda precisa de 

aprofundamento, já podemos deduzir que a população em situação de rua é 

descomedidamente mais vítima de homicídios do que a população em geral. E estaria, nesse 

sentido, mais exposta ou vulnerável à violência letal. Para percebemos com maior clareza, 

segue quadro com a comparação dos dados gerais de homicídios (homicídios por mil 

habitantes) em Goiânia, Belo Horizonte e Maceió com os dados registrados pelo CNDDH, 

levando em consideração o número de pessoas em situação de rua nessas cidades:  

    
TABELA 1  

Síntese das estimativas das taxas de homicídio para a população em geral e para a população em situação de  

  
                       Gráfico  8 :  Fonte das denúncias de homicídios   
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A situação em todas as cidades causa assombro, a população em situação de rua 

apresenta taxas de homicídios muito maiores do que da população em geral.   

A cidade de Goiânia, mesmo apresentando o mesmo número de homicídios contra a 

população em situação de rua que Belo Horizonte, possui uma desproporção impressionante 

com o número geral de homicídios da população,78,8 vezes maior. Contudo, deve ser 

observado que Belo Horizonte registrou o maior número de homicídios totais49. E Maceió 

apresenta uma taxa geral de homicídios por mil habitantes bem elevada 83,0 em 

comparação com a média nacional que ficaria entre 27,0 e 29,0.   

Além de registrar os casos de homicídio, o CNDDH solicita informações às instituições 

e órgãos competentes acerca das providências relativas aos casos, como informações sobre a 

instauração do inquérito policial, o resultado do inquérito e onúmero do processo judicial. As 

informações são solicitadas por meio de ofícios, na maioria dos casos encaminhados à polícia 

civil e ao Ministério Público, em alguns casos são solicitadas informações às secretarias de 

segurança pública.   

Do total de solicitação de informações sobre os homicídios 57% foram respondidas e 

43% não foram. As informações sobre as respostas são as mais diversas: algumas autoridades 

enviam informações completas sobre o inquérito policial, outras apenas declaram a 

conclusão do inquérito ou o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.  As repostas 

aos ofícios são uma importante forma de obtermos maiores informações sobre o crime, 

como dados sobre a vítima, autoria, motivação e as providências tomadas pelas autoridades 

competentes.   

                                                      
49

 Vale lembrar que, por ser a sede do Centro em Belo Horizonte, houve maior facilidade de acesso aos dados de 

homicídios nesse município.  
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Vejamos algumas das informações obtidas por meio das respostas e que podem servir 

de subsídios para futuros estudos sobre a violência sofrida pela população em situação de 

rua:   

 
          Fonte: CNDDH  

  

Podemos ver que a maior parte das informações diz respeito ao inquérito policial, 

seguida da informação de judicialização do caso, às vezes com o número do processo judicial. 

O início de providências diz respeito ao início de alguma ação por parte da autoridade à qual 

foi requerida a informação ou alguma diligência, como, por exemplo, uma  

Promotoria de Justiça que informa ao CNDDH sobre a solicitação de informações à Polícia 

Civil acerca do inquérito policial.   

Como já referido, a violência, e assim os homicídios, possuem diversas formas e 

devem ser estudados sob os seus mais diversos aspectos e contextos, como culturais, sociais, 

econômicos e jurídicos. No entanto, já podemos afirmar a importância de tratarmos dessa 

temática junto à área de segurança pública, objetivando medidas efetivas de proteção desse 
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grupo populacional, a apuração dos casos e o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, 

sobretudo, com relação à situação das mulheres. Além da segurança pública, também é 

necessário observar os caminhos e as ações dapolítica pública intersetorial para a população 

em situação de rua e ainda questões ligadas à discriminação, à cultura de ódio e segregação.   

2.3 Violações nos serviços de atendimento à população em situação de rua no 
Brasil  

  

Nesta seção, trataremos de diversas questões relativas às violações nos serviços de 

atendimento à população em situação de rua. Em primeiro lugar, será tratado do marco legal 

que delimita a natureza desses serviços e, na sequência, serão especificados os tipos de 

violência que são denunciados nos diferentes serviços de atendimento nas diversas regiões 

do País.  

  

2.3.1 Marco legal  

  

Conforme dito anteriormente, a partir da Constituição brasileira, de 1988, inicia-se no 

Brasil um processo de proteção social que, ao longo dos anos, vem aprimorando, através de 

um arcabouço legal, a rede de proteção e promoção social. O artigo 203 confere a condição 

de política pública à Assistência Social, constituindo, junto com a Saúde e a Previdência 

Social, o tripé da Seguridade Social. Ao longo dos anos, outras conquistas se somaram neste 

processo. Configurando o marco legal, citamos: a Lei Orgânica da Assistência Social (Nº 8742 

de 7/12/1993), a Lei de Certificação de Entidades Beneficentes (Nº 12.101/2009) e a Lei Nº 

12.345 que insere o Suas na LOAS (2011) e implementa mecanismos que instituem a efetiva 

transformação da Assistência em direito. Ao longo dos anos, outras normativas integraram 

este processo. Todos, organizados por nível de complexidade, tiveram como objetivo 

produzir seguranças sociais aos beneficiários conforme suas necessidades e a situação de 

vulnerabilidade e risco em que se encontram. Citamos a seguir: a Política Nacional de 

Assistência Social (1994); a Norma Operacional Básica NOB/SUAS (2005); NOB/RH 

SUAS(2006); a Tipificação dos Serviços Socioassistenciais (Resolução do CNAS nº109/2009) e 
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o Protocolo de Gestão Integrada de Serviços, Benefícios e Programas de Transferência de 

Renda (2009). Este arcabouço legal organiza o atendimento e os serviços ofertados à 

população de maneira não contributiva, ou seja, não se paga para receber os benefícios e 

serviços garantidos por lei como direito das pessoas em situação de risco ou vulnerabilidade.  

A Lei n° 11.258, de 30 de dezembro de 2005, alterou o parágrafo único do artigo 23 

da Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS), incluindo na organização dos serviços da 

Assistência Social programas de amparo às pessoas que vivem em situação de rua. A Portaria 

n°381, de 2006, do Ministério do Desenvolvimento Social, instituiu o cofinanciamento de 

serviços continuados de acolhimento institucional para a população em situação de rua para 

municípios com mais de 250 mil habitantes. Finalmente, em 2009, o Decreto 7.053, de 23 de 

dezembro, instituiu a Política Nacional para a População em Situação de Rua e, por 

conseguinte, outras portarias 50  dispuseram sobre financiamento dos serviços de 

acolhimento e dos CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), CREAS (Centro de 

Referência Especializado da Assistência Social) e Centros Pop.   

Pode-se dizer, com base na concepção desses serviços, que eles representam um 

importante início de estratégias de fortalecimento das pessoas que vivem em situação de 

rua. Teoricamente esses serviços devem possibilitar a proteção, promoção da autonomia e 

acesso a diversos direitos, como saúde, educação, trabalho, renda e até mesmo moradia, 

dentre outros, possibilitando a saída da situação de rua, ou de vulnerabilidade social. Além 

disso, são serviços tipificados por normativas federais e assegurados dentro da Política 

Nacional para a População em Situação de Rua. Todavia, infelizmente, esses serviços 

também são espaços de ocorrência de violações. Primeiro, sob uma análise macro da 

situação, pode se dizer que a ausência ou incipiência desses serviços em diversas cidades 

constitui uma violação, pois impede, ou obstaculiza o acesso a direitos fundamentais. 

Segundo, a inobservância dos parâmetros dos serviços, que os tornam inadequados, também 

podem constituir uma violação ou pressuposto para a ocorrência de uma violência, como é o 

caso da superlotação dos serviços de acolhimento institucional.  

                                                      
50

 Portaria n° 843, de 28 de dezembro de 2010, dispõe sobre o cofinanciamento federal dos serviços 

Socioassistenciais ofertados pelos CREAS e pelos Centros Pop e dá outras providências. Portaria nº 139, de 28 

de junho de 2012, altera a Portaria nº 843, de 28 de dezembro de 2010, que dispõe sobre o cofinanciamento 

federal dos serviços ofertados pelos CREAS e Centros Pop e dá outras providências.  
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Nesses serviços, os órgãos, instituições e agentes públicos que deveriam propiciar a 

proteção e promoção dos cidadãos (principalmente daqueles inseridos entre os grupos mais 

vulneráveis em nosso País, como idosos, LGBT, crianças, adolescentes e a população em 

situação de rua) se tornam agentes violadores de direitos. O Instituto Latino-Americano das 

Nações Unidas para a Prevenção do Delito e Tratamento do Delinquente (ILANUD) aponta a 

negligência como a forma mais notória de violência dentro dos abrigos para crianças e 

adolescentes. “Essa negligência consiste no descuido, desleixo por parte da instituição, má 

qualidade de suas instalações físicas, carência de pessoal e, entre outras características, 

ausência de processo educativo.”51  

Os dados do CNDDH também apontam notória incidência da violência institucional 

contra a população em situação de rua, com o segundo maior número de registros de 

denúncia52. O gráfico a seguir apresenta como essa violência institucional se dá:  

 
                 Fonte: CNDDH  

  

                                                      
51

 Quando o Estado agride a criança. Instituto Latino-Americano das Nações Unidas para Prevenção do Delito e 
Tratamento do Delinquente (ILANUD) – com colaboração da Justiça Global. Disponível em: 
http://www.unicef.org/brazil/pt/Cap_06.pdf .Consultado em 10/07/2015.   
52

 Tipo de violência motivada por desigualdades (de gênero, étnico raciais, econômicas etc.) predominantes em 
diferentes sociedades. Essas desigualdades se formalizam e institucionalizam nas diferentes organizações 
privadas e aparelhos estatais, como também nos diferentes grupos que constituem essas sociedades (Portal da 
Violência Contra a Mulher – http://copodeleite.rits.org.br). Nesta pasta a palavra instituição deve ser entendida 
em sentido amplo, como qualquer organização ou estrutura social estabelecida pela lei ou pelos costumes, 
podendo ocorrer violência institucional no âmbito familiar (contra trabalhador doméstico), por exemplo.  

  
                   Gráfico  10 :   Tipos de Violência Institucional(2011 —   2014)   
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É importante destacar que este processo configura um novo olhar para as populações 

vulneráveis, entre elas, a população em situação de rua, objeto desta análise. A 

responsabilização do estado diante da situação de extrema pobreza na qual a população é 

condenada a viver, vem reparar, em parte, a omissão histórica do estado que, por mais de 

500 anos, não respondeu às necessidades básicas. Inicia-se uma nova trajetória na vida 

desses cidadãos garantindo e despertando para a consciência do direito a ter direitos.   

  

 
Fonte: CNDDH  

  

Considerando a diversidade de violações sofridas pela população em situação de rua, 

no presente estudo, destacaremos, além dos homicídios – já que se trata da violência física 

mais recorrente –, as violações nos serviços da assistência social, por se tratar de violações 

em que são comuns aviolência institucional e negligência (as outras duas mais recorrentes), 

especificamente nos serviços dos Cras, Creas, Centros Pop53 e Serviços de Acolhimento 

Institucional.  

                                                      
53

 Centros de referência especializados para atendimento da população em situação de rua.   

  
Gráfico  11   : Tipos de  Negligência (2011 —   2014)   
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O Decreto 7053, ao mesmo tempo que orienta, através dos princípios, objetivos e 

diretrizes a Política Nacional para a População em Situação de Rua, também prevê a 

implantação de um Comitê de Acompanhamento e Monitoramento que assegure o 

cumprimento da política e a implantação de um Centro de Defesa Nacional para a População 

em situação de rua (artigo 7º). Orienta ainda que “se assegure o acesso amplo, simplificado e 

seguro aos serviços que integram as políticas públicas de saúde, educação, previdência, 

assistênciasocial, moradia, segurança, cultura, esporte, lazer, trabalho e renda” (artigo 7º) e 

que os serviços ofertados “devem dialogar com outras políticas e propor medidas que 

assegurem a articulação intersetorial” (artigo 10º).  

As denúncias de violações recebidas no Centro Nacional de Defesa devem se inserir 

no processo temporal dessas conquistas. Se, por um lado, a implantação do Centro responde 

à demanda do próprio Estado, signatário de tratados e convenções que garantem o 

compromisso com a defesa e promoção dos direitos, por outro, a cultura existente no País, 

de caráter clientelista, patrimonial e coronelista ocasiona, ainda, retrocessos permanentes, 

muitos deles graves, que atentam contra a dignidade e vida das pessoas. As tensões 

provocadas são inúmeras e as denúncias, na maior parte, são perpetradas pelo próprio 

estado que, a partir de seus agentes, ainda não incorporou os mecanismos necessários para 

garantir a defesa de todos os cidadãos.  

Ainda há de se esclarecer que a opção por apresentar as violações recebidas 

vinculadas aos serviços da assistência social é no sentido de não somente expor as 

contradições, práticas assistencialistas, abusos e negligências, como também, tecer algumas 

considerações a respeito. Historicamente, é a primeira política que se aproximou dessa 

população e, por muitos anos, a única que se preocupou em responder, minimamente, às 

demandas colocadas. É popularmente reconhecida como a “porta de entrada” para qualquer 

atendimento. Também é a primeira política a garantir estrutura física e financeira para o 

atendimento dessa população, o que significou, para a população em situação de rua, oferta 

de serviços e a garantia de direitos em lei.  

Com o registro dessas violações, o CNDDH tem o dever de explicitar as denúncias 

recebidas, mas quer também contribuir com subsídios para a constituição, ampliação ou 
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adequação das políticas públicas locais e mesmo de âmbitonacional, no sentido de garantir a 

dignidade e os direitos da população em situação de rua. O relatório quer atingir a todos: 

gestores, profissionais e agentes de segurança responsáveis, tanto pela elaboração das 

normas e procedimentos, quanto pela execução direta dos serviços, para que, ao reconhecer 

as arbitrariedades cometidas, sejam implantadas condutas e mecanismos diferenciados e 

incidam, sem rodeios, na gestação de uma nova cultura civilizatória.  

Como já explicado anteriormente, a partir dos casos registrados, é feita a classificação 

do tipo de violência em micro e macro categorias e, em seguida é identificado o número de 

violações. Um único caso pode conter mais de uma ou até várias violações. Por exemplo: 

pode haver, em um caso registrado de violações no Serviço de Acolhimento Institucional, 

violações de lesão corporal, negligência em limpeza e higiene, negligência em medicamentos 

e assistência à saúde, hostilização, humilhação, dentre outros tipos. Em função disso,dos 278 

casos registrados, encontram-se a classificação de 614 violações, conforme mostra o gráfico 

que segue:  

Fonte: CNDDH  
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Como é possível ver no gráfico, a violação mais frequente é a violência 

institucionalcom maior incidência nos serviços de acolhimento institucional. Ela soma um 

total de 177 violações, seguido, nesta ordem, pela violência psicológica, negligência, 

violência física, abuso financeiro e econômico, discriminação, violência sexual e tortura.  

As unidades de referência destinadas à população em situação de rua constituem um 

tripé formado pelos CREAS, o Centro POP e as Unidades de Acolhimento. Estes serviços:  

Devem funcionar em estreita articulação, partilhar concepções e realizar planejamentos 

conjuntos, tendo em vista a convergência de suas potencialidades para atenção 

qualificada, considerando as especificidades dessa população, os diferentes graus de 

vinculação à rua e aos serviços socioassistenciais e os distintos estágios que configuram o 

percurso do processo de construção de saída das ruas (Senarc e MDS, 2011, p. 40
54

).  

  

Vale lembrar que nos municípios onde, em função da demanda, não se justificar o 

serviço do Centro POP, o CREAS poderá:  

Ofertar acompanhamento especializado, na localidade às pessoas em situação de rua, 

visando prevenir agravamentos das situações de risco pessoal e social e possibilitar o 

processo de saída das ruas, por meio de intervenções em rede” (Senarc e MDS, 2011, p.  
41).   

  

Os serviços dosCRAS, CREAS, fazem parte da Proteção Social Básica e da Proteção 

Social Especial, conforme a Lei do SUAS de 2011:  

“Art. 6º A.  A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção:   
I - proteção social básica: conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da 

assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social por meio 

do desenvolvimento de potencialidades e aquisições e do fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários;   
II - proteção social especial: conjunto de serviços, programas e projetos que tem por 

objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de 

direito, o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e 

indivíduos para o enfrentamento das situações de violação de direitos.   
Art. 6

o
-C.  As proteções sociais, básica e especial, serão ofertadas precipuamente no 

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) e no Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS), respectivamente, e pelas entidades sem fins lucrativos de 

assistência social de que trata o art. 3
o desta Lei.   
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§ 1
o
  O CRAS é a unidade pública municipal, de base territorial, localizada em áreas com 

maiores índices de vulnerabilidade e risco social, destinada à articulação dos serviços 

socioassistenciais no seu território de abrangência e à prestação de serviços, programas e 

projetos socioassistenciais de proteção social básica às famílias.   
§ 2

o
  O CREAS é a unidade pública de abrangência e gestão municipal, estadual ou regional, 

destinada à prestação de serviços a indivíduos e famílias que se encontram em situação de 

risco pessoal ou social, por violação de direitos ou contingência, que demandam 

intervenções especializadas da proteção social especial.   
§ 3

o
  Os CRAS e os CREAS são unidades públicas estatais instituídas no âmbito do Suas, que 

possuem interface com as demais políticas públicas e articulam, coordenam e ofertam os 

serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social.   

  
Nos referidos serviços foram registrados um total de 278 casos. Estima-se 4.002 

vítimas de violações de direitos nessas denúncias, o que dá uma média de 14,4 pessoas por 

caso registrado. O envolvimento de mais pessoas em um só caso se dá muito em função de 

que a maioria destes diz respeito às violações que ocorrem no Serviço de Acolhimento 

Institucional, se tratando de denúncias que, em grande medida, dizem respeito às condições 

do ambiente ou devido a um tratamento violador por parte dos funcionários desse serviço 

que afetam todo o coletivo atendido pelo mesmo. Ademais, mais uma vez, vale dizer que os 

casos que são registrados pelo Centro dizem respeito a uma parte do universo de violações 

que ocorrem nesses serviços, já que não podemos nos esquecer que nem toda violação é 

denunciada, o que gera  uma subnotificação.  

De acordo com os dados do Centro, os órgãos relacionados aos serviços da Assistência 

Social têm menor tendência a enviar retornos sobre as denúncias registradas do que aqueles 

envolvidos nas denúncias de homicídios. O gráfico abaixo apresenta as respostas enviadas ao 

CNDDH:  
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      Fonte: CNDDH  

  

Enquanto nos casos relacionados a homicídios há resposta em 57% dos casos, nas 

denúncias relativas a serviços da Assistência Social há algum retorno em 52% deles. De todo 

modo, é de se perceber que ainda há muito o que ser feito para que a taxa de respostas seja 

mais elevada em ambos os tipos de violações. O gráfico abaixo apresenta o tipo de respostas 

enviadas pelos serviços:  

  
       Gráfico  13 :  Respostas das denúncias nos Serviços de Assistência Social   

52 %   
48 %   

Com respostas  

Sem respostas  
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Fonte: CNDDH  

  

As respostas recebidas pelo Centro são classificadas conforme alguns indicadores, que 

podem ser observados pelo gráfico acima. No que diz respeito às violações de todos os 

serviços de Assistência Social trabalhados nessa seção, o mais comum é a “Apuração da 

denúncia”, que, como o próprio nome já diz, significa que o órgão competente se prontificou 

em levar a cabo um processo para averiguar a denúncia. Quase metade dos retornos 

sinalizam nessa direção. Em segundo lugar, com uma taxa de 23,3%, está o indicador “Pessoa 

assistida”, que significa que o órgão competente apurou a denúncia e sinalizou que a(s) 

vítima(s) envolvidas estão sendo assistidas pela Assistência Social. Em terceiro lugar, com 

uma taxa de 18%, está o indicador “Início de providências”, que sinaliza que os órgãos 

competentes estão dando seus primeiros passos para que o processo de averiguação da 

denúncia seja levado a cabo, o que não permite confirmar se esse foi levado adiante, já que 

nem sempre o Centro  recebe outros retornos trazendo novos elementos a respeito dessas 

denúncias.  
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O que se percebe pelo gráfico acima é que ainda necessita-se de muito trabalho para 

que seja maior a taxa de respostas com o indicador “pessoa assistida”, e que essa assistência 

se dê inclusive para além dos marcos da Assistência Social, já que um dos princípios da 

Política Nacional de Assistência Social é o da integração às demais políticas sociais e 

econômicas, como as de saúde, moradia, trabalho, transporte, em suma, todas aquelas que 

também se posicionam como fundamentais para o processo de consolidação de autonomia 

desses sujeitos.  

O relatório apresenta a seguir, as denúncias de violações relacionadas aos serviços da 

Rede de Assistência Social, com enfoque no serviço de acolhimento institucional, justamente 

em função da maior incidência de violações. Além disso, também serão abordados o Centro 

Pop (Centro de Referência Especializado para pessoas em situação de rua), CRAS (Centros de 

Referência em Assistência Social) e CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social).  

Dentro do serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua, está o Centro de 

Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua, Centro Pop, unidade prevista no 

Decreto 7.053/09, e tipificado no art. 7º da Tipificação do CNAS Resolução 109. 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. Deverá promover espaços de 

guarda de pertences, de higiene pessoal, de alimentação e provisão de documentação civil. 

Proporciona endereço institucional para utilização como referência do usuário. Deve-se 

realizar a alimentação do sistema de registro dos dados das pessoas, permitindo a localização 

da família, parente ou pessoa de referência, assim como um melhor acompanhamento do 

trabalho social.  

Os serviços de acolhimento institucional estão dentro da Proteção Especial de Alta 

Complexidade, ofertados na modalidade de Abrigos Institucionais, semelhante a uma 

residência, com o limite máximo de 50 pessoas por unidade e de quatro pessoas por quarto; 

e de Casa de Passagem, com a oferta de acolhimento imediato e emergencial, com 
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profissionais preparados para receber os usuários em qualquer horário do dia ou da noite, 

enquanto se realiza um estudo diagnóstico detalhado de cada situação.  

Descrição do Serviço: Acolhimento em diferentes tipos de equipamentos, destinados 

às famílias e/ou indivíduos com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, a fim de garantir 

a proteção integral. A organização do serviço deverá garantir privacidade, o respeito aos 

costumes, às tradições e à diversidade: ciclos de vida, arranjos familiares, raça/etnia, religião, 

gênero e orientação sexual.  

O atendimento prestado deve ser personalizado e em pequenos grupos e favorecer o 

convívio familiar e comunitário, bem como a utilização dos equipamentos e serviços 

disponíveis na comunidade local. As regras de gestão e de convivência deverão ser 

construídas de forma participativa e coletiva, a fim de assegurar a autonomia dos usuários, 

conforme o perfil. Deve funcionar em unidade inserida na comunidade com características 

residenciais, ambiente acolhedor e estrutura física adequada, visando o desenvolvimento de 

relações mais próximas do ambiente familiar. As edificações devem ser organizadas de forma 

a atender aos requisitos previstos nos regulamentos existentes e às necessidades dos 

usuários, oferecendo condições da habitabilidade, higiene, salubridade, acessibilidade e 

privacidade.  

Entre os serviços ofertados à população em situação de rua, deve-se citar ainda a 

modalidade de Repúblicas e o Serviço de Abordagem Social, que não serão especificados 

neste Relatório, por não apresentarem nenhuma denúncia.   

  

2.3.2 Tipos de violência  

  

Importante destacar os diferentes tipos de violência categorizados pelo Disque 100 e 

compreendê-los na sua concepção.  

A violência institucional, perversa, motivada por desigualdades de gênero, étnico 

raciais, econômicas, atingem principalmente as pessoas com menor poder aquisitivo e na sua 
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maioria, dependentes dos serviços públicos. As desigualdades se formalizam e 

institucionalizam nas diferentes organizações privadas e aparelhos estatais, como também 

nos diferentes grupos que constituem essa sociedade55. A palavra instituição deve ser 

entendida em sentido amplo, como qualquer organização ou estrutura social estabelecida 

pela lei ou pelos costumes, podendo ocorrer violência institucional no âmbito familiar 

(contra trabalhador doméstico), por exemplo.  

No âmbito institucional, Rossana Pinheiro destaca que:   

Existem muitas maneiras de praticar a violência institucional. Vale ressaltar aquela 

cometida pelos funcionários públicos de qualquer esfera. Uma forma comum, que tem se 

tornado uma prática, é a insuficiência de informações dadas aos usuários dos serviços, ou 

à ineficácia das providências adotadas que compelem o cidadão a fazer uma verdadeira 

peregrinação pelos serviços sem que consiga resolver sua questão... Esse tipo de 

desrespeito representa um investimento de energia que leva a um desgaste emocional e 

quando se trata de vítimas oupacientes, a uma revitimização.
56

  

  

A violência psicológica, ou seja, a agressão emocional, própria de quem ameaça, 

rejeita, humilha, discrimina compulsivamente, pode configurar crime de ameaça. Não se 

pode esquecer aqui a violência moral, caracterizada pela calúnia, difamação e injúria. 

Faleiros considera que é “a relação de poder com o uso da força da autoridade ou da 

ascendência sobre o outro, de forma inadequada e com excesso ou descaso; inversão de 

papéis de proteção e ruptura de confiança57”.  

A negligência configurada como a relação de poder, implicando abandono – descuido, 

desamparo, desresponsabilização e descompromisso do cuidado e do afeto. Em geral é a 

etapa inicial de um processo que configura também o abandono58. Rossana Pinheiro, ao 

dirigir-se a quem está executando um serviço público, responsabiliza e direciona a 

materialidade do serviço:   

Quem está executando um serviço público tem uma grande responsabilidade, pois é 

remunerado com dinheiro público e trabalha para a população, não para um chefe ou para 
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determinado governo. Não pode adotar em sua prática profissional a rispidez, a 

negligência, a falta de atenção, a frieza, a pressa. As pessoas precisam ser escutadas e 

atendidas em suas demandas, sem haver nenhuma distinção em razão de sua idade, da 

raça, da orientação sexual, de sua condição financeira, de sua aparência, de uma 

deficiência física ou doença mental.59  

  
A violência física se apresenta como a relação de poder com impacto no corpo e na 

integridade física que se traduz em marcas visíveis ou mesmo morte. Na maioria das vezes é 

acompanhada por violência psicológica também60.  

Abuso financeiro e econômico é a relação de poder que implica a pressão sobre o 

outro para ceder dinheiro, cobrado com base em chantagens e abuso de confiança61.  

Violência patrimonialé o ato de violência que implique dano,perda, subtração, 

destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores62.  

A discriminação é a faculdade de discriminar, distinguir; ação ou efeito de separar, 

segregar, pôr à parte; tratamento pior ou injusto dado a alguém por causa de características 

pessoais, intolerância, preconceito; ato que quebra o princípio de igualdade, como distinção, 

exclusão, restrição ou preferências, motivado por raça, cor, sexo, idade, trabalho, credo 

religioso ou convicções políticas63.   

A violência sexual manifestada pela relação de poder, pela força ou sedução, entre 

um agressor e uma pessoa vitimizada para satisfação sexual do agressor, com submissão / 

envolvimento da pessoa vitimizada. Expressa-se também na exploração sexual de outrem64.   

A tortura, tipificada na Lei Nº 9.455, de 7 de abril de 1997, considerada crime por 

constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento 

físico ou mental ou submeter alguém, sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de 
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violência ou grave ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, para aplicar castigo pessoal 

ou medida de caráter preventivo.  

  

2.3.3 Denúncias recebidas  

  
O CNDDH registrou 278 casos de violações em todo o território brasileiro referentes 

aos serviços dos CRAS, CREAS, Centro Pop e de Acolhimento Institucional vindos das fontes 

citadas anteriormente. Conforme gráfico abaixo:  

  

 
          Fonte: CNDDH  

  

Esse dado ajuda na reflexão sobre o fato de que, nas pesquisas realizadas com a PSR, 

mesmo havendo serviço de acolhimento institucional, a maioria das pessoas prefere dormir 

na rua. Em função da maior incidência da violação de direitos em serviços de acolhimento 

institucional, buscaremos verticalizar um pouco mais a discussão, especificamente sobre esse 

serviço logo a seguir.  

  

  

           Gráfico  15  Número de casos por Serviço  : -   Brasil   
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2.3.4 Serviços de Acolhimento Institucional  

  

Os serviços de acolhimento institucional estão incluídos na Proteção Especial de Alta 

Complexidade. Estes serviços devem obedecer às normas e parâmetros estabelecidos, como 

já dito, pela Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, atualmente em fase de 

reordenamento. Correspondem aos serviços de acolhimento institucional os denominados  

Abrigos e as Casas de Passagem. Destaca-se que a nomenclatura “albergue” foi abolida, 
representando uma vitória na luta social, e chamando a atenção para a nova ordem que deve 
ser implantada.  

Foram registrados 173 casos de violações no Serviço de Acolhimento Institucional e 

estima-se 3.421 vítimas de violações, o que dá uma média de 19,8 pessoas por caso 

registrado. Com relação às respostas obtidas o gráfico abaixo apresenta o cenário da atuação 

do Centro:  

  

 
       Fonte: CNDDH  

  

A taxa de respostas de denúncias de violações nos serviços de acolhimento 

institucional é ligeiramente maior do que a taxa de denúncias sem respostas. Entretanto, tal 

fato também sinaliza, como para os demais tipos de violações registrados e acompanhados 

pelo Centro, que ainda é necessário muito trabalho para que se tenha mais retornos e mais 

  
        Gráfico  16 :  Respostas das denúncias no Serviço de Acolhimento Institucional    
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elementos para fiscalizar a ação dos órgãos ou instituições denunciadas. O próximo gráfico 

apresenta a categorizaçaõ das respostas recebidas.  

  

 
Fonte: CNDDH  

  

No que diz respeito aos indicadores de respostas do Serviço de Acolhimento 

Institucional, como pode ser visto no gráfico acima, a maior parte deles, praticamente a 

metade, é referente a indicação de que o processo de apuração da denúncia foi iniciado. 

Dessas apurações, grande parte é levada a cabo, e constatado, por exemplo, que as pessoas 

estavam sendo assistidas ou que a denúncia fez com que essas fossem devidamente 

assistidas pelo serviço. Por outro lado, a apuração da denúncia também pode constatar a 

presença de irregularidades e, assim, serem tomadas providências, como até mesmo a 

instauração de um inquérito e de um processo, se for o caso, embora esses casos sejam 

pouco recorrentes, como representado pelo gráfico.  
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O que os indicadores de resposta das denúncias relativas ao Serviço  de Acolhimento 

Institucional nos sinalizam é que ainda há muito o que ser feito para que se tenha uma 

melhor compreensão da natureza da oferta desse serviço à população em situação de rua, 

frequentemente denunciada pela mesma. Das denúncias registradas relativas a esse serviço, 

em metade houve algum retorno. Embora tivemos 21,6% dos indicadores sinalizando que as 

pessoas estão sendo assistidas, ainda precisaríamos ter mais elementos para averiguar em 

que medida está sendo feito essa assistência, para compreendermos se essa tem tido como 

norte os princípios estabelecidos pela Política Nacional de Assistência Social, e se está 

contribuindo para o desenvolvimento e a consolidação da autonomia desses sujeitos.  

Ao observar os casos recebidos, verifica-se que muitas violações ocorridas dentro dos 

serviços de acolhimento institucional têm correlação com o não atendimento às normas da 

Tipificação Nacional dos Serviços Socioassistenciais, fato nem sempre explícito nas 

denúncias, mas que, pelos elementos do caso, permitem concluir a sua incidência. Por 

exemplo, é possível concluir em algumas denúncias de recusa de atendimento, demora 

excessiva no atendimento, ou negligência em limpeza, que o local não se encontra em 

conformidade com as prerrogativas estabelecidas.   

Identificamos que as normativas não são respeitadas na maioria dos serviços, o que 

entendemos configurar uma grave violação aos direitos do grupo populacional para o qual 

esse serviço se destina,pois, esses espaços têm como objetivo desenvolver condições para a 

independência, o autocuidado, a inclusão produtiva, acolher e garantir a proteção integral 

dos usuários.   

Em 2013 o CNDDH registrou o maior número de denúncias nos Serviços de 

Acolhimento institucional como pode ser observado no gráfico abaixo.  
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Fonte: CNDDH  

  
Analisando a evolução dos registros de casos ao longo dos quatro anos de trabalho, 

não é possível identificar uma sazonalidade nesses registros, embora haja a possibilidade de 

haver mais violações em alguns meses e períodos do ano. Entretanto, seria preciso fazer um 

acompanhamento continuado por mais tempo para confirmar essas tendências.  

  
Gráfico  18  Denúncias nos Serviços de Acolhimento Institucional por Ano :   
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São Paulo, a cidade com maior população do país, é também a que possui o maior 

número de serviços de acolhimento institucional. Segundo informações da Secretaria 

Municipal de Assistência Social existem 32 serviços deste tipo. O gráfico a seguir apresenta as 

145 denúncias de violações registradas no Centro:  

Fonte: CNDDH  

  

O Estado de São Paulo é aquele que apresenta o maior número de registros de 

violações no Centro. As denúncias realizadas sinalizam a aparente inadequação dos serviços. 

Os usuários do Abrigo Estação Vivência65 denunciaram as más condições de estrutura dos 

serviços, como alimentação precária. Em 30 de dezembro de 2013, aproximadamente uma 

centena de pessoas que frequentam o Albergue iniciou manifestação para denunciar e exigir 

providências sobre as péssimas condições do local. Na manifestação foi fechada a via em 

frente ao Albergue. Segundo as pessoas em situação de rua, o local apresentava uma 

situação precária com relação à higiene e estrutura, falta de água e alimentos, não 

permitindo qualquer espécie de acolhimento. O Abrigo mantido pela Prefeitura de São Paulo 

há muito tempo, assim como outros locais de acolhimento em outras regiões do País, era 

pauta de reivindicação de melhorias ao Município. O que chama a atenção nesse caso, além 

da situação do Albergue, é o fato de quatro manifestantes terem sido presos. Eles estavam 

exercendo um direito que também representa o empoderamento e conhecimento da 
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realidade de um grupo que é vítima histórica do descaso e da violência, e que se reconhece 

vítima da privação de direitos. A situação ganhou notoriedade na imprensa e acabou 

relevando ainda mais a situação de violação de direitos em um serviço essencial para a 

população em situação de rua.  

Outra denúncia que causou grave preocupação foi a interferência das polícias e de 

agentes da área de segurança pública dentro do acolhimento institucional, para fazer busca 

de pessoas em situação de rua, com o constrangimento de profissionais dos serviços.  

Neste sentido, e necessário destacar que é direito de todas as pessoas, sem qualquer 

distinção, o direito à inviolabilidade de domicílio, mesmo daqueles que se encontram em 

situação de rua. A Lei de introdução ao Direito brasileiro66, no artigo 7º, parágrafo 8º, afirma 

que, quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar de sua 

residência ou naquele em que se encontre. Segundo o Código Civil brasileiro, art. 70 e 71, o 

domicílio da pessoa natural é o lugar onde ela estabelece a sua residência com ânimo 

definitivo, mas se a pessoa tiver diversas residências, onde alternadamente viva, qualquer 

uma delas será considerada seu domicílio. Portanto, o albergue, mesmo com caráter 

temporário, é local de domicílio daqueles que se encontram fazendo uso do serviço, devendo 

ser respeitado o direito à inviolabilidade, a exceção das previsões constitucionais, 

entendimento firmado pelo MDS67.  

O Estado de Minas Gerais possui um número de 110 registros de violações conforme 

apresenta o gráfico abaixo:  

  

                                                      
66

 Decreto Lei 4.657 de 4 de setembro de 1942.  
67

 Ofício nº 344/2014/CGSEFI/DPSE/SNAS/MDS remetido ao CNDDH.   



62  

  

 
Fonte: CNDDH  

  

A recusa de atendimento aparece em primeiro lugar, em certos casos em razão da 

superlotação. Em Belo Horizonte, o Albergue Municipal Tia Branca tem capacidade para 400 

pessoas, ultrapassando, em muito, os critérios da Tipificação. No inverno e nos dias de chuva 

ainda há maior aglomeração por não existir, na cidade, outro serviço de acolhimento. Notase 

ainda que a nomenclatura também não foi readequada. Em seguida encontramos a 

incidência do abuso de autoridade, na maioria dos casos configurada pela atuação 

inadequada de agentes de segurança nesses espaços, notadamente a Guarda Municipal.   

Em relação à violação de negligência em limpeza/higiene, chama atenção, também 

em Belo Horizonte, a recorrência de infestações por insetos parasitas (percevejos e piolhos). 

A dificuldade no controle de infestações já causou doenças em usuários e é um dos motivos 

da não frequência da PSR.Segue abaixo uma denúncia recebida por meio do Dique 100 que 

ilustra a situação:   

Os fatos ocorrem há muito tempo, diariamente, no local. Nas negligências, a higiene do 

local é precária, pois é sujo, tem percevejo e piolhos, o que gera desconforto e perigo à 

saúde das vítimas. Foi informado que os banheiros são sujos, enferrujados, quebrados, 

alaga os corredores e estão com aparência degradante. O bebedouro não funciona e as 

cadeiras de rodas estão quebradas, o que dificulta a locomoção das pessoas com 

deficiência. Nenhum outro órgão de proteção foi acionado até o momento. Foi informado 

que além dos percevejos e piolhos está sendo possível encontrar também ratos e baratas. 
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No dia 18.11.2013, duas pessoas foram hospitalizadas por terem sido infectadas pelos 

insetos” (Denúncia registrada pelo CNDDH).  

  

Nos serviços de acolhimento institucional também se destacam a violência policial ou 

cometida por agentes de segurança e a lesão corporal, normalmente cometidas por aqueles 

profissionais responsáveis pela segurança patrimonial do serviço. Esse caso é típico de ações 

de guardas municipais ou vigias, por exemplo, que não estão preparados para mediar 

conflitos ou situações de flexibilização relativas às normas. Em situações de conflito ou de 

tensão, verificamos casos nos quais agentes fazem o uso desproporcional de medidas de 

segurança ou até mesmo o uso de violência por meio armas ditas não letais, como as armas 

de choque elétrico (Taiser). Muitas vezes também falta a esses agentes o trabalho integrado 

à equipe dos serviços, fazendo consulta prévia ou atendendo à metodologia criada em certos 

casos em conjunto com os “usuários” do local.   

No Rio de Janeiro, o Centro registrou 45 denúncias de violações de direito em serviços 

de acolhimento institucional. O gráfico a seguir apresenta os tipos de violações:   

  

   Fonte: CNDDH  
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A maioria dos casos das violações nos acolhimentos do Estado do Rio de 

Janeiroocorre de maneira interligada ao ingresso nesses locais. Relatos de denunciantes dão 

conta de que verdadeiras políticas higienistas são perpetradas nas ruas, sobretudo nas 

regiões cuja concentração de turistas é elevada. Essas atividades contrastam, por um lado, 

com o termo de ajustamento de conduta assinado entre o município e o Ministério Público 

do Estado, em 2012, que proibia o município da execução de tal ação e, por outro, 

vinculando ao acolhimento, visto que, as pessoas, ao chegar, já foram destituídas de 

qualquer direito e chegam em situação de “prisão arbitrária”, sem terem tido direito à defesa 

e advogado, rompendo, desde o início, com todas as prerrogativas de qualquer segurança no 

ato da prisão.   

Além desta grave violação, citamos denúncias recebidas da situação da Unidade de 

Reinserção Social Rio Acolhedor, situada no bairro Paciência:  

Em vistoria realizada em fevereiro pela coordenação do Centro de Apoio Operacional das 

Promotorias de Justiça da Cidadania (CAO Cidadania) foi constatada a superlotação do 

espaço. Com capacidade para 150 abrigados, o local mantinha 440 pessoas em condições 

insalubres. Nova vistoria feita em junho constatou que o número de abrigados saltou para 

463. [...] Na vistoria feita pela CAO Cidadania em fevereiro foi identificado que os 

abrigados tinham lesões na pele causadas por percevejos presentes nos colchões. Diante 

disso, a Justiça determinou a imediata troca dos colchões. Na nova visita, a equipe 

observou que havia 300 colchões novos, guardados no posto de saúde desativado, que fica 

dentro do terreno do abrigo. [...] Pacientes diagnosticados com tuberculose são abrigados 

em área pouco arejada junto aos abrigados sadios. Baratas e outros insetos foram 

encontrados no mesmo local onde osalimentos são preparados. Frios sem data de validade 

estavam armazenados fora de refrigeração e outros alimentos eram mantidos no chão, 

junto a materiais de limpeza (Denúncias registradas pelo CNDDH).  

  

Diante desse contexto, a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Tutela 

Coletiva de Defesa da Cidadania (CAO) do Ministério Público do Estado, conjuntamente com 

o Núcleo de Direitos Humanos da População em Situação de Rua e representantes de outras 

entidades e conselhos, após visita ao Abrigo Municipal Rio Acolhedor, denunciaram 

publicamente as condições do local. Foi constatado que o abrigo se encontrava com 

superlotação e em desconformidade com a determinação judicial, cuja lotação máxima seria 

de 150 pessoas, além das condições de precarização e vulnerabilidade do atendimento 

socioassistencial. No momento, encontra-se em curso uma Ação Civil Pública68, por meio da 

                                                      
68

 Ação Civil Pública nº 0070076-56.2014.8.19.0001 - 9ª Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital.  
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qual se pede, entre outras providências, que o Município do Rio de Janeiro não efetive o 

acesso às pessoas em situação de rua acima da capacidade máxima permitida e que 

imediatamente solucione a situação. A BBC Brasil, em reportagem da denúncia do MP fala a 

respeito do Abrigo Rio Acolhedor como “um verdadeiro depósito de seres humanos"e afirma 

pronunciamento da promotora, Patrícia Villela, que coordena o Centro de Apoio Operacional 

das promotorias de Justiça Coletiva de Defesa da Cidadania do MPRJ a respeito de uma 

questão que sobressaiu durante a inspeção:"O que me chamou a atenção mesmo foi o fato 

de haver pessoas com tuberculose sendo mantidas ao lado de outros abrigados. Isso jamais 

poderia acontecer".  

No Distrito Federal, um caso que ganhou grande repercussão foi a situação do 

Albergue Conviver, em Taguatinga. Além do registro de diversas violações dentro do serviço, 

como em recusa de atendimento, humilhação, negligência em limpeza e alimentação os 

usuários do albergue foram vítimas de discriminação e hostilização de moradores do bairro 

Águas Claras, sendo necessária a intervenção do Ministério Público.  

Foram registradas 32 denúncias de violações de direito em serviços de acolhimento 

institucional no Distrito Federal, conforme apresenta o gráfico abaixo:  

  

    Dados CNDDH  
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No Rio Grande do Sul, houve o registro de nove casos com violaçõesque envolveram 

24 violações no total, o que consideramos um número alto de violações, já que se tratava de 

apenas 9 casos. A maior parte dessas violações dizia respeito à violência psicológica, como 

hostilizações e humilhações, mas também foram observadas nesses serviços recusas de 

atendimento, abusos de autoridade, negligência em alimentação e em assistência social, 

bem como outras violações com menores incidências.  

No estado do Paraná, contabilizamos um total de 20 violaçõesem somente seis casos 

registrados. Há relatos graves de situações envolvendo desvios de funções de técnicos sociais 

que, na falta de material humano qualificado, executam atividades sem as devidas 

capacitações como, por exemplo, a administração de medicamentos aos acolhidos com 

necessidades de cuidados médicos e com autonomia comprometida.  

As violações mais frequentes nos serviços de acolhimento institucional no estado do 

Paraná se deram na forma de hostilizações, humilhações, bem como em recusa de 

atendimento. Observamos também 3 violações referentes a desvios de doações por parte 

dos prestadores de serviço. Muitos acolhidos temem dar andamento nesse tipo de denúncia 

com receio de retaliações por parte dos funcionários dos serviços. Outro ponto a ser 

observado sobre a situação dos serviços de acolhimento institucional no estado do Paraná é 

a necessidade de construção de metodologia nos serviços que favoreça o acolhimento. Na 

grande maioria das vezes os serviços possuem posicionamentos diferentes frente a casos 

semelhantes, gerando descontentamento dos acolhidos e respostas negativas dos 

funcionários, bem como fomentam as violações apresentadas.  

Outra situação grave ocorrida em um serviço de acolhimento institucional vem da 

cidade de Salvador. Em junho de 2013 foram denunciadas ações do poder público municipal 

para a retirada de pessoas em situação de rua do centro da cidade. As pessoas eram 

abordadas e forçadas a seguir para o antigo Hospital Público Ana Nery. A situação do local 

era precária, sem higiene, alimentação adequada e superlotação. As pessoas dividiam o 

espaço até com animais. A equipe do CNDDH na Bahia fez uma visita ao local e foi constatada 

a situação de precariedade e impossibilidade de habitação digna. Posteriormente, foram 

feitas diversas reuniões e Audiências Públicas com o Ministério Público e Defensoria Pública, 
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na tentativa de um encaminhamento digno das pessoas que ali se encontravam para um 

local adequado.  

Em resumo, o que pode ser percebido ao longo desta seção, é que se faz recorrente 

nos estadosesse tipo de situação nos serviços de acolhimento institucional, qual seja, a da 

presença de negligência em limpeza, higiene, alimentação, a violência institucional praticada 

por funcionários do serviço, bem como a violência psicológica. Também há vários casos de 

denúncias de violência física sendo praticada principalmente por responsáveis pela 

segurança patrimonial do serviço.  

De uma forma geral, percebe-se que um grande número de serviços de acolhimento 

institucional está fora da Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. Em relação à 

estrutura física, ao invés de serviços para no máximo 50 pessoas, são espaços que chegam a 

receber 400 e até mais pessoas, tornando-se verdadeiros “depósitos humanos”. Esses 

espaços com superlotação têm dificuldade em acolher, respeitar as individualidades, 

fortalecer vínculos e processos de saídas. Tornam-se, muitas vezes, segregacionistas, 

assistencialistas e insalubres.   

Outro agravo dificultador existente nos acolhimentos institucionais tem a ver com a 

saúde. Infelizmente, doenças bacterianas proliferam nesses locais. A tuberculose é um 

exemplo disto. No município de São Paulo, mesmo possuindo trinta e duas unidades 

institucionais, o índice da doença não somente se elevou, como registra um grande número 

de abandonos do tratamento. O Boletim Epidemiológico69 contabiliza que “em 2009, foram 

302 casos de tuberculose sem residência fixa no estado, sendo 231 no município de São 

Paulo. Destes, somente 121 obtiveram alta por cura e 106 abandonaram o tratamento. Isso 

mostra que é necessário um grande esforço de organização e humanização do atendimento 

dessa população”.  

  

2.3.5 Violações nos Centros Pop  
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Em segundo lugar em incidência de violações está o Centro Pop, serviço voltado 

especificamente para o atendimento especializado à população em situação de rua. Foram 

recebidas denúncias oriundas dos estados de Minas Gerais, São Paulo, Paraná e Espírito 

Santo.Nesse serviço, as violações mais recorrentes são: a recusa de atendimento, o abuso de 

autoridade, suspensão de usuários por tempo indeterminado, expulsão, negligência em 

limpeza e higiene, negligência em alimentação, lesão corporal, ameaça, ausência de acesso 

aos serviços e omissão, lesão corporal, humilhação, ameaça, violência policial e violência 

praticada por instituições de segurança.Faz-se necessário ressaltar a gravidade da situação 

no Espírito Santo, onde houve o fechamento do serviço nas cidades de Vitória e Vila Velha.  

Nos casos relacionados a esse serviço foram recebidas, ainda, ocorrências pela não 

participação dos usuários na gestão do espaço, seja na construção de regras como de 

restrições ao uso do serviço. Também há ocorrências em relação à precarização do espaço e 

número limitado para guarda de pertences.  

  

2.3.6 Denúncias geradas no atendimento no CREAS  

  

Nas denúnciasvinculadas aos CREAS, identificamos a ocorrência de demora excessiva 

ou desídia no atendimento e mesmo recusa de atendimento. Em alguns casos é informado 

que o serviço não pode tomar providências em razão de não possuir recursos, persistindo a 

situação. Entretanto, o que se percebe é que, em todos os estados, as violações se dão no 

sentido da omissão, de ações abusivas e autoritárias de funcionários, recusas de 

atendimento, negligência em assistência social e abuso de autoridade.  

O CNDDH recebeu denúncias, em maior número, vinculadas aos estados de São Paulo 

(nove casos, sendo que,estes, contêm doze violações); Paraná (cinco casos, com um total de 

onze violações) e Minas Gerais (cinco casos, sendo que, nestes, foram identificadas nove 

violações). Também registramos violações nos CREAS de outros dozeestados, de todas as 

regiões do País.   
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  Caso especial acontece em São Paulo, onde existe um Serviço de Média 

Complexidade denominado de Espaço de Convivência para Adultos, popularmente chamado 

de Tendas. São 07 na cidade, todos de execução indireta. Têm como finalidade atender 

pessoas em situação de rua durante o período diurno, funcionando como porta de entrada 

para os serviços socioassistenciais. O serviço responde à Tipificação da rede socioassistencial 

do Município de São Paulo, descrito na Portaria 46/2010, da Secretaria Municipal de 

Assistência e Desenvolvimento Social.As denúncias recebidas são decorrentes das Tendas. 

Em 2013, uma grave situação foi deflagrada: abandono, precariedade, ausência de 

profissionais e, ainda, a ocupação do espaço por traficantes, somados à metodologia aplicada 

no local, fizeram com que esses espaços se constituíssem em serviços violadores de direitos 

da população em situação de rua. Seguem trechos de uma das denúncias, relatando situação 

de extrema gravidade:   

Há lixo por todo lado, fezes na pia e pessoas tomando banho em canos. Mulheres e 

crianças dormem em barracos feitos com restos de madeira e lona, enquanto homens 

fumam maconha e jogam dominó. O único sinal de que se trata de um equipamento 

municipal, voltado para moradores de rua, é um assistente social de colete azul e uma 

prancheta na mão. “Não tem chuveiro, o banheiro está entupido, a Prefeitura não dá 

comida e o material de limpeza não dá para nada", diz Robson Ferreira, de 23 anos. Ele é 

um dos moradores retirados da Sé no dia 9 de outubro. Na quarta-feira, o local para onde 

as pessoas foram encaminhadas só tinha um funcionário. Em uma volta pelo lugar, a 

reportagem é abordada por vários moradores pensando que se tratava de uma equipe da 

Prefeitura. Irritados, eles cobram o cumprimento de promessas que dizem ter ouvido para 

que saíssem da Sé.(Denúncia registrada pelo CNDDH).  

    

2.3.7 CRAS  

  

Com relação aos CRAS, as denúncias se assemelham muito às dos CREAS. A população 

em situação de rua vem a acessar o CRAS devido à ausência de serviço específico destinado a 

esse público (CREAS ou Centro POP).Os estados com maior número de denúncias foram São 

Paulo (oito casos e dez violações) e Bahia (quatro casos, com sete violações). Registramos 

ainda denúncias de violações em outros 12 estados de todas as regiões do país. As denúncias 

estão vinculadas à omissão, demora, desídia e recusa de atendimento.  
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3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

  

  

Apresentamos, aqui, algumas das formas de manifestação da violência contra a 

população em situação de rua, trabalho possível graças à busca e compilação de dados e 

informações, em todo o país, sendo muito importante para a propositura de ações e políticas 

de continuidade deste trabalho. Cabe ressaltar que a atuação do CNDDH não se limitou a 

registrar as denúncias e criar um banco de dados. Ao receber as denúncias apresentadas no 

presente relatório, foram realizados diversos procedimentos para o enfrentamento, combate 

e redução das violações. As ações se deram através de ofícios às Secretarias e órgãos 

responsáveis, em atuações mais diretas, através de intervenções e produção de documentos, 

discussão de casos entre os serviços, participação em audiências públicas diversas, 

capacitações técnicas e mobilizações sociais. Além disso, foram realizadas ações conjuntas 

com Ministérios Públicos e Defensorias Públicas de vários estados do País.Todas as ações 

propostas e efetivadas tiveram como objetivo direto a resolução dos casos de violação que 

nos foram apresentados como demandas expressas, mas que, indiretamente, contribuíram 

para a mudança de paradigmas acerca da população em situação de rua, inclusive na 

estrutura do Sistema Único de Assistência Social.  

Se, por um lado, é possível constatar que, em média, apenas metade dos ofícios 

enviados para órgãos e serviços onde ocorreram as denúncias foram respondidos, por outro, 

foram obtidas respostas significativas na resolução de alguns casos, na apuração de 

denúncias, recebimento de informações sobre as pessoas mencionadas nos fatos ou 

denunciantes, bem como, recebemos diversos relatórios informando sobre o funcionamento 

dos serviços no local e sobre os fatos que geraram as denúncias.  

O número de casos de homicídios e a violência e crueldade com que eles são 

cometidos demonstram a necessidade de incentivo às denúncias, melhoria e ampliação dos 

canais para que sejam realizadas e o combate à impunidade, através de investigações, 

julgamento e punições mais rigorosas e efetivas para os autores. No contexto atual, a 

imposta desumanização com a qual a PSR convive, aliada à banalização da violência, 

sobretudo do assassinato, transformam a pessoa em situação de rua em alvo fácil. 
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Persistindo esse cenário, os números de homicídios continuarão elevados. A promoção e 

defesa do direito da PSR, através de políticas públicas, devem estar no horizonte desse 

debate constantemente.  

Ao tratar do alto índice de homicídios contra a PSR, remetemos à necessidade de 

pautar o Objetivo Estratégico V do PNDH370 que, nas ações programáticas, trata da redução 

da violência motivada por diferenças de gênero, raça ou etnia, idade, orientação sexual e 

situação de vulnerabilidade, responsabilizando os órgãos concorrentes a:  

Garantir aos grupos em situação de vulnerabilidade o conhecimento sobre os serviços de 

atendimento, atividades desenvolvidas pelos órgãos e instituições de segurança e 

mecanismos de denúncia, bem como a forma de acioná-los;  
Promover campanhas educativas e pesquisas voltadas à prevenção da violência, 

especificando entre os públicos as pessoas em situação de rua “recomendando” aos 

estados, Distrito Federal e municípios a criação de serviços de recebimento e 

encaminhamento de denúnciasde violência praticadas contra esses grupos;  
O estabelecimento de política de prevenção de violência contra a psr, incluindo ações de 

capacitação de policiais em Direitos Humanos e recomenda aos estados, Distrito Federal e 

municípios a elaboração de programas voltados à segurança da psr e do estabelecimento 

de mecanismos que possibilitem supervisionar, identificar e receber denúncias sobre casos 

que envolvam conflitos entre guardas civis e psr (PNDH3, 2010)
76

.  

  

  

O tratamento dos dados proposto pelo CNDDH vem ao encontro deste objetivo que, 

no seu entendimento, poderá ser potencializado mas, nunca estagnado.A situação de 

“insegurança institucional”, vivida pela PSR e constatada neste Relatório, confronta com o 

Programa Nacional de Direitos Humanos, uma vez que este vem colocar os alicerces para a 

consolidação da democracia e a garantia dos direitos a todos os cidadãos. Longo percurso 

deverá se percorrer para que a PSR seja, não somente vista como público que também deve 

ser protegido pela segurança pública, como também na perspectiva de criação de 

mecanismos pertinentes que a protejam e não a criminalizem pela situação de pobreza na 

qual vive. E, não obstante, que diminua de fato a violência contra este segmento 

populacional.É importante salientarmos que o panorama de violações de direitos humanos 

nos serviços oferecidos pelo Sistema Único de Assistência Social, nos diversos municípios do 

país é, de fato, bastante preocupante, sobretudo nos casos de acolhimento institucional.  
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 Plano Nacional de Direitos Humanos 3. Disponível em: http://www.sdh.gov.br/assuntos/direito-
paratodos/programas/pdfs/programa-nacional-de-direitos-humanos-pndh-3 
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Entretanto, é fundamental nos atermos também ao grave fato de que, a inexistência de 

serviços de assistência social orientados à população em situação de rua em diversos 

municípios também se configura como grave violação.  

Esse número elevado de violência institucional demanda umaprofunda avaliação 

desses espaços, a capacitação continuada dos técnicos, maior articulação com as demais 

políticas públicas, avaliação das metodologias e regras, que possibilitem autonomia e 

processos de autoconstrução. Os serviços de acolhimento institucional, de uma forma geral, 

não têm contribuído para a superação da vida nas ruas. Limites institucionais não flexibilizam 

procedimentos que poderiam ajudar as pessoas tanto na inserção no trabalho como em 

diferentes cursos profissionalizantes e curriculares. A superlotação e consequentemente, a 

não privacidade, não permitem a elaboração de um projeto de vida, não propiciando nem 

mesmo o mínimo de individualidade.   

Há que se questionar a eficácia do acolhimento institucional. Constata-se que um dos 

entraves apresentados diz respeito à ausência de fluxo, de portas de saída. Já se 

identificaram pessoas, em distintas cidades do país, com mais de 15 anos dormindo em 

albergues, com direito apenas à pernoite. Nesse tipo de situação, vários fatores poderão ser 

questionados. Entre eles, o valor de recursos para cada pessoa por dia (e ano/s) e teremos 

investimento elevado que onera os cofres públicos em atendimentos não qualificados e que 

não promovem as pessoas. Se ofertadas outras alternativas, efetivamente emancipadoras, a 

pessoa não adquiriria mais autonomia e não precisaria ficar na dependência de tutela do 

estado?  

É preciso avançar em políticas habitacionais que sejam efetivamente universais e que 

atendam à PSR. Elas, assim como as de geração de trabalho e renda, são pilares importantes 

para atuação intersetorial junto à daAssistênciaSocial para assegurar experiências reais de 

autonomia e reconstrução da própria vida, o que possibilitará a não permanência por muito 

tempo em tais serviços e instituições. Soma-se ao quadro de inúmeras violações de direitos 

em serviços da Assistência Social abordados no presente relatório o dado de que pesquisas 

realizadas apontam para a alta prevalência de casos de sofrimento mental entre os 

moradores de rua. Tal cenário denuncia a clara necessidade de avançar em políticas 
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intersetoriais entre a Assistência Social e a Saúde que resultem na criação de serviços que 

possam acolher essas pessoas. A falta de moradia e de referências dificultam o traçado de 

estratégias para o tratamento medicamentoso e ambulatorial. Faz-se urgente encontrar 

soluções que contemplem este tripé, que poderão garantir a recondução da vida e da saúde.  

Destaca-se, também, a importância do registro, sistematização e produção de 

conhecimento a partir dos dados coletados pelo Centro. Trata-se de um processo recém 

iniciado, ainda em curso, que sinaliza para a importância desse olhar na incipiente discussão 

sobre defesa dos direitos da PSR no país. A atuação do Centro apontou para a necessidade da 

criação desse banco de dados, que vem sendo aprimorado e que demanda constante 

revisitar. Vale ressaltar que, devido ao número de informações recebidas, bem como em 

função da necessidade de aprimorar a gestão de seus dados para subsidiar estudos 

acadêmicos e as políticas públicas, o CNDDH elaborou um sistema que, atualmente, está em 

processo de lançamento de seus dados, que contemplará uma linha do tempo com todas as 

ações realizadas a partir da denúncia recebida, o que configura um importante mecanismo 

para o planejamento, monitoramento e avaliação das ações realizadas, bem como para o 

processo de elaboração e sistematização de conhecimento, processos fundamentais para o 

subsídio das políticas.Ressalta-se também a importância da garantia da continuidade desse 

processo para que, através do monitoramento desses dados, se possa aprofundar o debate 

com a sociedade e propiciar a criação de estratégias de enfrentamento dessas violações.  

Compreendemos que as pessoas que se encontram em situação de rua são mais 

suscetíveis a sofrerem violência, e violência em sua forma mais letal, como no caso dos 

homicídios. Desta maneira, é necessário enxergar esse grupo populacional também como 

vítima, e não somente sob a ótica ultrapassada da lei e ordem.É preciso reconhecer a sua 

integral dignidade.   

Essa violência, sejam as mortes ou a violência institucional, representa situações em 

que o desenvolvimento efetivo (da pessoa em situação de rua), em todos os seus planos, 

torna-se inferior ao seu verdadeiro desenvolvimento potencial71. E esta pode ser a maior 
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 Definição formulada por Jihan Galtung, apud MENDEZ, Emilio Garcia. Infância e Adolescência na América 

Latina. São Paulo, Hucitec. 1998.   
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violência: os impedimentos à sua emancipação, aos seus direitos e às possibilidades de saída, 

de mudanças e de continuidade de vida digna. As informações apresentadas reforçam que 

não basta o reconhecimento de um direito. É necessária a sua efetividade. Apesar de 

importantes conquistas, como, por exemplo, uma Política em âmbito nacional, instituída 

desde o ano de 2009, ainda é preciso muito para, de fato, garantir os direitos reconhecidos 

por tão importantes normativas.  


