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Apresentação
Este relatório tem por objetivo apresentar informações a respeito da sistemática
violação de direitos humanos e sociais que afetam a população brasileira que se encontra
em situação de rua, particularmente, tratar-se-á de casos ocorridos entre os anos de 2016
e 2018, no estado do Paraná.
A atenção do Poder Público frente às necessidades da população em situação de
rua é um fato recente. A ação do Estado reflete a contradição com que a sociedade e a
opinião pública tratam o tema, ora com voluntarismo, preocupação humanitária e até
assistencialismo, ora com repressão, preconceito e indiferença. O sentimento
contraditório do cidadão comum tem alimentado iniciativas dirigidas à população em
situação de rua em diversas áreas, favorecendo um contexto que marca esta realidade a
partir de uma sistemática violação do acesso aos direitos básicos e de investidas contra a
vida.
As políticas de desenvolvimento urbano, projetadas e executadas nas metrópoles,
via de regra, ignoram a existência de um contingente cada vez maior de pessoas vivendo
em situação de rua. Deste modo, formulam-se projetos de revitalização dos espaços
públicos que procuram retirar as pessoas desses espaços de sobrevivência, materializando
sua invisibilidade social, sem oferecer-lhes alternativas minimamente dignas de
existência nas cidades. As políticas públicas de revitalização ou requalificação dos
centros urbanos brasileiros têm sido acompanhadas de visões higienistas, uma vez que
expulsam a população pobre dessas áreas, objetivando, com isto, obter investimentos e
valorizações fundiárias. Essas políticas contribuem para o agravamento da situação de
penúria da população em situação de rua, que acaba sendo expulsa para a periferia,
reforçando a marginalização sofrida por essas pessoas.
Para além dos antecedentes sócio-históricos que inserem a população em situação
de rua no contexto mais amplo do capitalismo contemporâneo e na sociedade globalizada,
tal como sua insistente presença desde tempos remotos e radicalização deste processo
promovido pelo desenvolvimento capitalista, crescimento das cidades, fluxos migratórios
e transformações no mundo do trabalho. É fundamentalmente nas últimas quatro décadas
que se pode aferir a existência de uma maior comoção em torno das pessoas em situação
de rua em algumas cidades do país, constituindo maior visibilidade a esta questão. Assim,
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a ideia sobre a existência de uma "população de rua" e consequentemente da "situação de
rua" é uma “invenção social recente e bem datada em nosso país”,1 moldada nos últimos
anos.
O estabelecimento da população em situação de rua enquanto sujeito de direitos e
de políticas públicas específicas, se materializou especificamente a partir do Decreto
7.053/2009, que estabeleceu a Política Nacional da População em Situação de Rua, assim
como o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional,
que definiu as características do segmento populacional:
Parágrafo único. Para fins deste Decreto, considera-se população
em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que possui
em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares
interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia
convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as
áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma
temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento
para pernoite temporário ou como moradia provisória. (Decreto
N° 7.053, de 23 de dezembro de 2009)
A população em situação de rua é constituída, portanto, por pessoas ou famílias
que durante a sua história de vida tiveram praticamente todos os seus direitos humanos
negados ou violados, em razão de uma série de omissões do Estado, resultando na perda
dos laços sociais e do sentimento de pertença à sociedade. A complexidade e
especificidade da situação vivida por essas pessoas ensejam uma reformulação dos
parâmetros historicamente adotados ao tratar da questão, exigindo uma articulação entre
diversas políticas públicas – tais como: moradia, saúde, segurança pública, assistência
social, segurança alimentar, trabalho e geração de renda, educação e cultura, articuladas
de forma intersetorial.
Marcam as iniciativas rumo à construção da Política Pública para as pessoas em
situação de rua, o 1º Encontro Nacional sobre População em Situação de Rua, realizado
em setembro de 2005; o Grupo de Trabalho Interministerial (GTI), constituído em
outubro de 2006 e composto por vários ministérios do governo federal, entidades da
sociedade civil e movimentos sociais;
É neste contexto de diversas dificuldades e vulnerabilidades que se organiza o
Movimento Nacional da População de Rua – MNPR. O MNPR é movimento social
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(Delucca, 2007, p.18)
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composto por homens e mulheres adultos em situação de rua ou com trajetória de rua, ou
seja, pessoas que estiveram em situação de rua (sem acesso a um domicílio) em algum
momento de suas vidas. Seu surgimento é decorrente do episódio que ficou conhecido
como “Massacre da Praça da Sé”, no ano de 2004, na cidade de São Paulo. Evento que
marca a memória referida pela necessidade de projetar um movimento com bases sólidas
e de abrangência nacional, com intuito de garantir o protagonismo das pessoas em
situação de rua e que culmina no lançamento público do MNPR no ano de 2005, a partir
da articulação de militantes e colaboradores nas cidades de São Paulo e Belo Horizonte.
A partir das experiências acumuladas em diversos debates, fóruns, seminários, e
fundamentalmente, a partir da organização do MNPR e da sistematização de informações
sobre este universo, entende-se a existência de dois grandes eixos principais através dos
quais a problemática da vida na rua pode ser compreendida e que serão abordados aqui:


Crimes cometidos contra indivíduos que compõe a população em situação de rua;
caracterizados por violência física e/ou psicológica; em espaços públicos e
privados; tanto na rua quanto em instituições públicas ou privadas de atendimento.



2) Os processos de violação aos seus direitos enquanto cidadãos a partir da
inexistência de políticas públicas que efetivem seus direitos e impactem
positivamente na produção de condições de superação da vida nas ruas.

Constata-se entre alguns dos mais recorrentes problemas na aplicação das políticas
públicas: falta de atendimento especializado e cumprimento das prerrogativas da
Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais; falta de programas habitacionais de
moradia pública que considerem a população em situação de rua como público
preferencial (ou no mínimo elegível); negativa de atendimento a serviços de saúde no
âmbito do SUS – ação que já deveria estar em desuso a partir da Portaria 940, de 28 de
Abril de 20112; precarização dos serviços de atendimento psicossocial e privatização dos
serviços de saúde mental com o fortalecimento das “casas terapêuticas” em detrimento

“Art. 19 - Durante o processo de cadastramento deverá ser solicitado o endereço do domicílio permanente
do usuário, independentemente do município no qual esteja no momento do cadastramento ou do
atendimento.
§ 1º – Não estão incluídos nessa exigência os ciganos nômades e os moradores de rua.”
Conforme a Portaria 940, de 28 de abril de 2011 que regulamenta o Sistema Cartão Nacional de Saúde.
2
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do atendimento público de qualidade; falta de programas inclusivos de formação
profissional, geração de trabalho e renda, programas de incentivo à economia solidária e
ao cooperativismo.
Há de se destacar, no entanto, que os dois de violações anteriormente citados
caminham intimamente juntos, visto que, se por um lado faltam políticas públicas e
garantia de direitos sociais, por outro, a população em situação de rua se torna um dos
principais alvos de repressão e segregação no convívio social. Afinal de contas, seus
corpos e suas vidas estão absolutamente expostos e vulneráveis nos espaços públicos da
cidade. Tal circunstância agrava violações rotineiras do direito de acesso à cidade e a
mobilidade urbana. Tendo lugar de destaque o sentimento de desvalia e indiferença aos
que vivem pelas ruas, que se tornam, no limite, uma motivação para perpetração de crimes
de ódio de origens dispersas no contexto da sociedade em geral.

Dados da população em situação de rua e Direitos Humanos
Falar sobre a existência da população em situação de rua, hoje, no Brasil, é uma
grande incógnita. Afinal, não existe de fato um acompanhamento sistemático e
longitudinal, disperso no tempo, a respeito do número de pessoas em situação de rua no
país, tampouco é possível identificar como este número e sua distribuição por perfil se
comporta.
A pesquisa que ainda permanece como a principal referência a respeito do tema é
a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, realizada pelo MDS – e
outras instituições parceiras –, em 71 cidades brasileiras, entre de agosto 2007 a março
2008 (e divulgada em 2009). Os dados da Pesquisa Nacional, que identificou 31.922
pessoas, somados a de outros levantamentos em capitais da federação, estimaram a
existência de aproximadamente 45 mil pessoas viviam nas ruas das capitais e municípios
com mais de 300 mil habitantes no país3.

3

As cidades de São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Porto Alegre não foram incluídas nesta pesquisa em
virtude de terem realizado pesquisas de cunho semelhante no mesmo período.
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No ano de 2015, o IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada produziu
uma pesquisa estimativa da população em situação de rua no Brasil, utilizando-se de
dados do Censo do Sistema Único de Assistência Social (CENSO SUAS),
disponibilizados por 1.924 municípios. Nesta pesquisa, estima-se a existência de 101.854
pessoas em situação de rua no país.
Ainda sobre a Pesquisa Nacional do MDS, destacou-se que a população em
situação de rua é um segmento predominantemente masculino (82%), mais da metade
(53%) se encontra em idade economicamente ativa (na faixa entre 25 e 44 anos) e são em
sua maioria negros (67%), com 39,1% declarando-se pardos e 27,9% declarando-se
pretos.
No Paraná, os municípios de Curitiba, Maringá e Londrina foram computados no
levantamento, com a divulgação dos dados do perfil das pessoas em situação de rua. A
cidade de Curitiba foi notada como a segunda cidade com maior concentração
proporcional de pessoas em situação de rua em relação às domiciliadas (0,154%). Foram
contabilizadas 2.776 pessoas em situação de rua em Curitiba, 226 em Maringá e 296 em
Londrina.
Após um lapso temporal de 7 anos, foi realizada nova pesquisa no ano de 2016,
contabilizando 1715 pessoas em situação de rua em Curitiba. Dentre elas, foram
identificadas 1.133 pessoas nas ruas e espaços públicos e outras 582 encontravam-se em
Unidades de Acolhimento Institucional.
Dadas as particularidades do segmento social e a necessidade de perceber que a
subnotificação numérica é um aspecto metodológico inevitável nos levantamentos
censitários a respeito da população em situação de rua, percebemos que entre os anos de
2009 e 2016, o número de pessoas em situação de rua cresceu vertiginosamente, a olhos
nus. Acreditamos que dificilmente alguém seria capaz de dizer que o número de pessoas
em situação de rua diminuiu. Ao contrário, trata-se de uma evidência que qualquer
morador da cidade percebe com facilidade.
Se por um lado carecemos de dados a respeito do número e perfil de pessoas em
situação de rua, o mesmo pode ser dito a respeito das violações sofridas por este segmento
populacional. Após a assinatura do Decreto 7.053/2009 houveram investimentos na
produção de informações, bem como em mecanismos para a garantia dos direitos de
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cidadania, acesso à justiça e produção de dados, que infelizmente foram descontinuados
em alguns momentos. Uma das principais ações neste sentido foi a criação do CNDDH –
Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e
Catadores de Materiais Recicláveis4, que computou dados sobre violações durante sua
existência. Em seu primeiro ano de funcionamento (2011), foram contabilizados 165
casos de mortes em todo o país. E dentre eles, 113 assassinatos continuam sem solução.
Das denúncias encaminhadas ao Disque 100 (Disque Direitos Humanos), foram
computadas ao todo 453 denúncias relativas a casos de tortura, negligência, violência
sexual, discriminação, entre outros.
Posteriormente, em seu relatório dos anos de 2011 e 2014, o Centro Nacional de
Defesa dos Direitos Humanos da População em situação de rua e Catadores de material
reciclável (CNDDH) registrou 2.743 casos de violações de Direitos Humanos contra a
população em situação de rua e catadores. Segundo os dados divulgados pelo CNDDH:
“A principal violação sofrida é a violência física, 34% de todas as
denúncias recebidas. Salta aos olhos o alto número de casos de
homicídios, foram registrados 957 casos, configurando como o
principal tipo de violência física sofrida pela PSR. Além disso, o uso de
armas de fogo aparece como o principal instrumento utilizado nas
mortes ou, quando difere disso, há sempre situações de extrema
violência, como ateamento de fogo, esmagamento de crânio e
sepultamento vivo”.
“No período de Março à Agosto de 2017, o CNDDH registrou 419
denúncias de violações de direitos humanos da população em situação
de rua. Nestes cinco meses foram registrados 69 homicídios de pessoas
em situação de rua. Além das mortes por homicídio, apenas em São
Paulo há outros 25 casos de morte de pessoas em situação de rua em
razão da negligência/omissão do poder público, a saber, foram dez
mortes em função da exposição ao frio, uma pessoa presa que ficou
4

A sede do CNDDH foi inaugurada no mês de abril de 2011, na cidade de Belo Horizonte, Minas Gerais e
a partir de então se inicia também o projeto para descentralização de suas ações e o Paraná foi um dos
estados em que se previa a aplicação deste projeto. Além do CNDDH, a inclusão da população em situação
de rua como um dos segmentos específicos no Disque Direitos Humanos Nacional (100) também
fomentou a produção de informações e dados sobre as violações.
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presa por cinco dias em imóvel abandonado na região da Luz a partir
da ação da prefeitura, e 14 mortes em uma instituição que acolhia
pessoas em situação de rua para tratamento de dependência química
encaminhadas pela prefeitura”.
“Ainda segundo os dados do CNDDH de 2017, o Estado aparece como
principal agente violador dos direitos da População em situação de rua,
pela ação ou omissão praticadas pelos agentes públicos. Os dados de
Março a Agosto de 2017 apontam que 36,1% das denúncias registradas
foram de negligência, seguidas de 28,6% denúncias de violência
institucional e 11,6% de violência física. Ainda neste sentido, 65,5%
das denúncias registradas foram cometidas por agentes públicos,
através das diversas instituições que deveriam promover e defender os
direitos daqueles que precisam”
“Neste contexto, as denúncias registradas mostram que 75,4% das
violações ocorreram nos espaços públicos livres (praças, logradouros,
etc), nos quais são realizadas ações higienistas frequentes por parte dos
agentes públicos, comumente pelos agentes da segurança pública.
Exemplo disso é evidenciado pelos dados de denúncias de violações de
direitos da população em situação em Brasília, onde os agentes públicos
de segurança aparecem como suspeitos de 34,6% das denúncias
recebidas. Além disso, no que diz respeito à categorização das
violações,

a

macrocategoria

com

maior

índice

é

“abuso

financeiro/violência patrimonial” (35,7%) – caracterizada pelo
recolhimento

indevido

de

pertences,

seguido

de

“violência

institucional” (30%), totalizando 65,7% das violações”.

O que os dados e consequente análise produzida pelo CNDDH nos permite
perceber é que o número de pessoas em situação de rua assassinadas é proporcionalmente
maior – a depender da cidade – se comparado ao número de homicídios de pessoas
domiciliadas. Se comparados com os dados de 2010 do Mapa da Violência no Brasil,
percebe-se a existência de uma taxa de 26,2 mortos homicídios a cada 100 mil habitantes.
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Contudo, se defrontados com os dados da cidade de Goiânia (2013), em que foram
registradas 30 denúncias de homicídio de pessoas em situação de rua, quando se estimava
a existência de 900 pessoas na cidade, haveria portanto uma taxa de 3.333,3 pessoas em
situação de rua assassinadas para cada 100 mil habitantes, o que representaria 78,8 vezes
a taxa geral de homicídios da população de Goiânia.
Depreende-se disso que a vulnerabilidade da vida em situação de rua é um aspecto
determinante na recorrência de homicídios. Não obstante, é necessário demarcar que,
além da cotidiana exposição destes corpos no espaço público, que fatalmente lhes deixa
em maior vulnerabilidade, outro aspecto que caracteriza estes casos é que trata-se
predominantemente do assassinato de homens negros. Segundo informações do Atlas da
violência:
Uma das principais facetas da desigualdade racial no Brasil é a forte
concentração de homicídios na população negra. Quando calculadas
dentro de grupos populacionais de negros (pretos e pardos) e não negros
(brancos, amarelos e indígenas), as taxas de homicídio revelam a
magnitude da desigualdade. É como se, em relação à violência letal,
negros e não negros vivessem em países completamente distintos. Em
2016, por exemplo, a taxa de homicídios de negros foi duas vezes e
meia superior à de não negros (16,0% contra 40,2%). Em um período
de uma década, entre 2006 e 2016, a taxa de homicídios de negros
cresceu 23,1%. No mesmo período, a taxa entre os não negros teve uma
redução de 6,8%. [...] A conclusão é que a desigualdade racial no Brasil
se expressa de modo cristalino no que se refere à violência letal e às
políticas de segurança. Os negros, especialmente os homens jovens
negros, são o perfil mais frequente do homicídio no Brasil, sendo muito
mais vulneráveis à violência do que os jovens não negros. (IPEA, 2018,
p.40-41).

Como citado anteriormente, ao observamos os dados da Pesquisa Nacional da
População em Situação de Rua, percebe-se que 82% das pessoas em situação de rua são
do sexo masculino, dentre eles, 67% são negros (39,1% declararam-se pardos e 27,9%
pretos). Em contraponto, na cidade de Curitiba, apesar da maioria das pessoas em situação
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de rua se autodeclararem brancas (49%), no levantamento mais recente (2016) realizado
pela Fundação de Ação Social, o número de pessoas em situação de rua autodeclaradas
negras (48,5%) é mais que o dobro proporcionalmente ao número de negros e negras na
população domiciliada (19,7% dos curitibanos). Ou seja, em uma cidade em que pouco
menos de 20% de sua população domiciliada declara-se negra, quando se trata da
população em situação de rua, a concentração de negros em situação de rua é o dobro do
que na população domiciliada, e a proporção entre brancos e negros é quase a mesma
(49% e 48,5%, respectivamente). Assim, as elevadas taxas de homicídio na população
negra, a existência predominante de pessoas negras em situação de rua e o grande número
de homicídios de pessoas em situação de rua em relação à população domiciliada, não
parece coincidência, mas resultado de forças que vitimiza preferencialmente determinado
perfil populacional, em um gradiente no qual a população em situação de rua representa
uma de suas facetas mais vulneráveis.
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Violações de direitos humanos no estado do paraná.
Retrospectiva: violações contra população em situação de rua
(2010-2012)
Em Abril de 1997, na cidade de Brasília / DF, quatro jovens incendiaram
criminosamente Galdino, índio da etnia Pataxó, que estava na referida cidade para um
encontro de povos indígenas, mas que por ordem do infortúnio precisou dormir na rua.
Na primeira declaração pública em que os jovens articularam uma fala em sua defesa, um
deles afirmou: “Nós não sabíamos que era um índio, pensamos que era um mendigo
qualquer” (Fonseca 2005:226).
Este crime ganhou notoriedade internacional e chocou a opinião pública
justamente pela lógica cruel que desvela. Cabe questionar, portanto, sobre o que está
implícito na afirmação destes jovens: a pessoa em situação de rua não porta a mesma
humanidade que um índio ou dos próprios jovens que o queimaram? Existe uma
humanidade diferenciada, ou mesmo uma perda da humanidade na medida em que se está
na rua dormindo? Os termos anunciados na defesa não tratavam da violência de sua ação,
mas de uma pretensa justificativa que imputava a existência de um tipo particular de
sujeito que não merecia o reconhecimento e respeito à vida.
Ao contrário do que as respostas fáceis poderiam sugerir, este fato se inscreve em
uma insistente reprodução que constitui a rotina enfrentada por pessoas para as quais o
espaço público se converteu na última alternativa de sobrevivência. Isto pode ser
verificado a partir da ocorrência de diversos casos semelhantes, tais como a operação
“mata-mendigos” na década de 1960, por ocasião da visita da Rainha Elisabeth ao Brasil
e a “Chacina da Candelária” em 1993, ambas na cidade do Rio de Janeiro, o “Massacre
da Praça da Sé” no ano de 2004, que resultou na morte de 8 moradores de rua, a chacina
na cidade de Salvador em 2010, e, ainda, ao longo do mesmo ano foram assassinadas 32
pessoas em situação de rua na cidade de Maceió.
Os dados do CNDDH – PSR/CMR sobre o Estado do Paraná - informam que no
período entre 01/03/2011 a 11/03/2012 foram registrados 39 casos, distribuídos entre os
municípios de Paranaguá, Curitiba, Londrina, Lapa, Fazenda Rio Grande, Guaratuba,
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Paranavaí, Ponta Grossa, São José dos Pinhais e Porto Rico. Nestes casos foram
identificadas 82 violações, dentre elas, abuso de autoridade, abuso sexual, ameaça,
demora no atendimento, desvio de doação, discriminação racial e étnica, discriminação
social, estupro, exploração sexual, homicídio, hostilização, humilhação, lesão corporal,
negligência, omissão, recusa de atendimento, tentativa de homicídio e violência
policial/violência praticada por instituição de segurança.
Paralelamente, a partir do levantamento de casos de violações noticiados em
diversos jornais do Estado do Paraná - nos anos de 2010, 2011 e 2012 – é possível
verificar a existência de características marcantes e insistentes de certos crimes, assim
como uma lógica discursiva que estabelece e divulga para a população determinados
regimes de verdade sobre a condição das pessoas que vivem nas ruas da cidade.

Ocorrências de morte por hipotermia, desastres naturais e não
identificadas.


Uma das causas de morte que aflige a população em situação de rua e que se
destaca no Estado do Paraná são as ocorrências em virtude do desenvolvimento
de quadros de hipotermia e outras doenças ocasionadas pela exposição às baixas
temperaturas.



Segundo o levantamento das notícias veiculadas na mídia durante os invernos dos
anos de 2010 e 2012, calculam-se nove ocorrências. No entanto, ressalta-se que o
acompanhamento destes casos a partir das informações que circulam entre as
pessoas em situação de rua, ultrapassa consideravelmente este número.



As manchetes de jornais destacam chamadas com certo padrão: “Frio no sul pode
ter matado mais duas pessoas” (Folha.com 14/07/2010) “Frio mata 8 pessoas em
3 dias no sul do país” (Band.com.br, 15/07/2010); “As baixas temperaturas podem
ter feito a segunda vítima fatal deste inverno na capital” (Paraná on-line,
07/08/2010); “Morador de rua morre por causa do frio no Paraná”
(FocoRegional.com.br, 29/09/2011); “Andarilho pode ter morrido de frio”
(Paraná On-line, 02/08/2011); “Queda brusca de temperatura pode ter matado
uma pessoa por hipotermia em Curitiba (PR)” (deolhonotempo.com.br
02/08/2011). Em alguns destes casos, as notícias são veiculadas na categoria
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“clima”, como se o fato da morte por hipotermia estivesse associado tão somente
a um efeito colateral ou mesmo como indício de baixas temperaturas. Em poucos
casos são feitos alertas sobre a situação ou mesmo matérias que divulgam a
existência do albergue.


No entanto, é sabido que a oferta de serviços de abrigo e demais modalidades de
habitação está muito aquém da real demanda da população em situação de rua.
Desta maneira a cada inverno vão se contabilizando os mortos, sem a existência
de uma ação vigorosa para transformar, senão, a chamada “operação inverno” que
aumenta circunstancialmente o número de vagas em abrigos, muitas vezes
rechaçados pela própria população em situação de rua, em virtude da qualidade
dos serviços prestados, baseado em um ultrapassado modelo de albergagem. A
saber, trata-se do modelo de albergue enquanto instituição total, policialesca e
superlotado, que não se converte em uma política de moradia permanente.



A falta de serviços especializados e de qualidade também afeta diretamente a vida
das pessoas em situação de rua. Como no caso de pessoas que são levadas por
enxurradas ao dormir em lugares perigosos (Paraná on-line, 22/01/2010) e tantas
outras ocorrências de pessoas que aparecem mortas no espaço público, tais como
postos de gasolina (Uol Mais, 16/11/2011), em decorrência de acidentes (Uol
Mais, 25/11/2011) e muitas outras causas não necessariamente identificadas
(Paraná on-line, 11/12/2011)

Ocorrências de incineração e ataques de grupos.


A partir dos dados de 2010-2012, foi possível identificar 10 ocorrências de
pessoas que sofreram ataques enquanto dormiam na rua e foram totalmente ou
parcialmente queimadas, em diferentes níveis de gravidade. Assim como 3
ocorrências de pessoas atacadas por grupos identificados como “skinheads
neonazistas”.



Percebe-se que existe certo padrão nas ocorrências: os casos não costumam
aparecer de modo isolado e disperso no tempo, ao contrário, parecem ser ataques
relativamente regulares, muitas vezes em sequência num intervalo de 3 meses.
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Dentre os casos de pessoas criminosamente incineradas, apenas um deles indica a
“resolução do caso”, havendo pessoas indicadas como autores dos crimes. Na
maioria das vezes, as notícias jornalísticas indicam uma possível investigação a
qual nunca se fala em detalhes do desdobramento.



Para citar alguns casos emblemáticos: em dezembro de 2007 um homem teve os
braços, peito e rosto queimado com ácido enquanto dormia na rua5; Entre os meses
de junho e agosto de 2011, três pessoas foram queimadas na rua. Um homem foi
queimado no bairro Juvevê (Bem Paraná, 29/06/2011), e ainda, o caso de Raquel
Cardoso da Rocha, que também foi queimada enquanto dormia (Banda B,
25/07/2011).



Na maioria esmagadora dos casos, atribui-se a responsabilidade por estes crimes
às próprias pessoas em situação de rua. Nestas notícias sempre há a indicação de
que a investigação ainda será realizada, no entanto, parte-se do princípio de que
os crimes decorrem dos seguintes fatos: 1) acerto de contas em virtude do
envolvimento com o consumo de substâncias psicoativas e com o tráfico. 2) acerto
de contas de outros tipos, brigas rotineiras entre pessoas em situação de rua. 3)
acidentes ocasionados por tentativas de fazer fogueiras para se proteger do frio,
aliado com o consumo de substâncias psicoativas, faz com que a pessoa se queime
acidentalmente.



É notório que a pressuposição destas explicações por parte da mídia e também
através das declarações por parte de agentes da segurança pública velam um
entendimento superficial sobre as especificidades da vida na rua. Aparentemente,
o argumento de que a violência é causada pelo próprio grupo é utilizado como
subterfúgio para não apurar a fundo os fatos e, principalmente, para não dar uma
devolutiva para a sociedade.



De forma complementar, os ataques perpetrados por grupos organizados, tal como
os skinheads de ideologia neonazista, não demonstram qualquer apuração. Alguns
casos demonstram o reconhecimento por parte de testemunhas (Gazeta do povo,
04/02/2010; Banda B, 28/02/2012), e ainda, existem casos em que a própria vítima
fornece elementos para identificação do grupo (nikoska.com 08/09/2011). No

5

http://g1.globo.com/Noticias/Brasil/0,,MUL219294-5598,00MORADOR+DE+%20RUA+E+QUEIMADO+COM+ACIDO+ENQUANTO+DORMIA.html
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entanto, ao longo dos anos, as ações dos grupos de ódio passam como
despercebidas para a sociedade em geral. Parece sempre haver muitas dúvidas
sobre a caracterização destes grupos. Enquanto estes fatos não são apurados e os
grupos não sofrem com uma ação contundente por parte da segurança pública,
continuam organizando seus atos, andando livremente pelas ruas, ostentando seus
símbolos e criando um ambiente de medo e insegurança.

Crimes com arma branca e espancamentos.


A maioria dos casos de assassinatos e tentativas de homicídio com arma branca
ou espancamento é relatada também a partir da mesma lógica citada
anteriormente. A saber, de que as pessoas na rua estão se matando entre elas. Não
se trata de afirmar que as pessoas não se violentem nas ruas da cidade. Ao mesmo
tempo, entendemos que estes casos devem ser apurados, independentemente de
suspeitas à priori, que criminalizam e culpabilizam o segmento.



Existem diversas mortes sob as quais não se fornece nenhuma informação dos
responsáveis, ou mesmo qualquer notícia sobre o desenvolvimento destes casos.
Contraditoriamente, não se evita a formação de indicações sobre o conteúdo
destes crimes.



Um primeiro e abrangente grupo de casos trata de pessoas que foram achadas
mortas e em decomposição em casas abandonadas, na rua, em terrenos baldios.
São casos sobre os quais não se comenta a respeito e se indica uma investigação
posterior.



Um segundo grupo de casos trata da relação entre a morte dos indivíduos com o
consumo de substâncias psicoativas, relacionando diretamente a causa da morte
com este consumo. Na maioria dos casos, inicia-se a matéria a partir da revelação
de que uma pessoa é achada morta. Em seu desfecho assume-se a relação da
morte com o envolvimento com drogas: “Willian seria usuário de drogas e passou
a viver nas ruas depois de ser abandonado pela família” (UOL MAIS,
17/12/2011); “A vítima tem aproximadamente 20 a 25 anos e o corpo foi
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recolhido pelo Instituto Médico Legal. Ainda de acordo com os PMs, o homem
já havia sido visto consumindo crack” (Banda B, 08/03/2012); “Segundo a
Polícia Civil, o filho da vítima contou que o pai trabalhava em construções, mas
abandonou tudo para viver nas ruas. (Correio do litoral, 18/09/2010). Desta
maneira, o consumo de substâncias psicoativas e a própria situação de rua é
utilizada como forma de identificar os casos. Como se estes fossem autoexplicativos.


Um terceiro grupo de situações demonstra estas ocorrências com certa simpatia
aos sujeitos que sofrem os crimes, entendendo-os como vítimas de um processo
maior. Ao situar uma briga que termina em morte, uma testemunha afirma ao
jornal: “Eles estão sempre por ali, muitos dormem na praça, outros nos pontos de
táxi. São todos conhecidos” (Paraná on-line, 08/01/2010); Outro caso revela: “O
delegado informou que Silva apresentava ferimento causado por um objeto cortocontundente, como uma faca ou facão. Uma vizinha relatou à polícia que, por
volta da 1h30, ouviu um grito. Às 3 horas, outro morador da região foi à janela e
viu o homem caído, mas acreditou que ele estivesse dormindo. [...] De acordo
com vizinhos do local onde o crime aconteceu, Silva era conhecido na região e
trabalhava como guardador de carros. As testemunhas disseram que o morador
de rua não se envolvia em confusões e que não tinha envolvimento com a
criminalidade.” (Gazeta do povo, 11/02/2011). E ainda, “Marcelinho, segundo a
vizinhança, era diferente dos outros viciados. Ele orientava os pais a manterem
as crianças longe do terreno, alegando que elas não deviam vê-los usando drogas.
Pelo carinho que demonstrava, e pelas tentativas de abandonar o vício, ao
contrário dos outros que roubavam para conseguir dinheiro para comprar drogas,
ele era benquisto por todos. Por este motivo, ninguém sabe o que pode ter
motivado o homicídio.” (Paraná on-line, 11/03/2012).
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Violação de direitos humanos (2016-2018)
O que a retrospectiva anteriormente apresentada nos permite aferir é que a
recorrência de crimes, bem como a narrativa que tenta legitimar, justificar ou explicar os
casos de morte por hipotermia ou dos crimes violentos contra pessoas em situação de rua
permanece, ou ainda, seria possível dizer, se intensificou.
A partir de pedidos de informação por parte do MNPR ao Ministério Público do
Estado do Paraná acerca dos registros de casos de morte de pessoas em situação de rua,
alguns documentos produzidos pelo Ministério Público do Estado do Paraná e do
Movimento Nacional da População de Rua merecem particular destaque:
CASOS DE VIOLAÇÃO DE DIREITOS HUMANOS PARANÁ
O presente documento foi elaborado a partir de dados levantados nas mídias
locais, bem como em informações disponibilizadas pelo Ministério público do Estado do
Paraná. É importante destacar, que os números podem não corresponder a totalidade dos
casos, pois nem todos os caos são registrados pela mídia ou identificados como pessoa
em situação de rua. Ademais, no que se refere ao Ministério Público as informações foram
coletadas junto ao Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção
aos Direitos Humanos, onde está vinculado o Núcleo de Promoção dos Direitos da
População em Situação de Rua, sendo a referida unidade não concentra todas os registro
de denúncia de violência contra população de rua.
No ano de 2016, foram noticiados 41 casos de crimes violentos contra população
em situação de rua no estado paraná, sendo a maioria das ocorrências registradas na
Capital. Os casos mais recorrentes são os de homicídio, totalizando 20 (vinte) casos,
seguido por casos de agressão somam 11 (onze). Os casos de denúncias de negligência e
agressão por parte de servidores e serviços de atendimento a esta população, somam 8
(oito) e casos de óbitos sem causa identificada, totalizam 7 (sete). Além destes, foram
identificados também 6 (seis) casos de mortes por hipotermia e 6 (seis) relativos a
tentativas de homicídio (a facadas/arma de fogo/agressão/ateamento de fogo).
O Movimento Nacional da População em Situação de Rua no Paraná, nesse 10
anos de atuação conseguiu estabelecer diversas parcerias com instituições que apoio a
causa, dentre elas está o Ministério Público do Estado Paraná, sendo que este possui um
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Núcleo de Promoção dos Direitos da População em Situação de Rua, conforme informado
anteriormente, sendo este instituído desde 2015, no entanto, a instituição acompanha as
demandas do movimento desde meados de 2008.
Diante desta informação, o MNPR solicitou ao núcleo dados quanto ao número
de casos de violência contra população em situação de rua, registrados pelo órgão, sendo
que em levantamento realizado junto ao sistema de registro de procedimentos do
Ministério Público, foram localizados 54 (cinquenta e quatro) Procedimentos
Administrativos instaurados no ano de 2016, informaram ainda que, por se tratar de uma
unidade de apoio as Promotorias de Justiça, muitos casos não chegam ao conhecimento
deste núcleo.
Foi possível identificar ainda nos dados fornecidos, que a maioria dos
procedimentos, 68 (sessenta e oito), referem-se à capital, sendo que 55 (cinquenta e
cinco), foram instaurados no Centro de Apoio para acompanhamento e encaminhamento
para a Promotoria de Justiça responsável, caso esta ainda não esteja acompanhando o
caso.
Já no ano de 2017, foram identificados nas mídias, até agosto aproximadamente
27 casos de agressão contra população em situação de rua, resultantes em óbito ou não e
cerca de 3 casos de violação de direitos cometidas pelo Estado. Já nos registro do
Ministério Público foram identificados 34 (trinta e quatro) procedimentos instaurados.
Abaixo segue síntese dos casos:
Casos de violação de direitos da População em Situação de Rua
2016
VIOLAÇÃO

Nº de casos

Tentativa de homicídio por ateamento de fogo

2

Agressão por parte de servidores públicos/privados

3

Morte por hipotermia

2

Homicídio a facadas

3

Agressão

6

Irregularidade na abordagem da Polícia Militar

1

Guarda de documentação de PSR pela Guarda Municipal

1

Homicídio a pedradas

1
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Homicídio por arma de fogo

1

Morte sem causa identificada

3

Estupro

1

Homicídio por espancamento

1

Homicídio por espancamento, pauladas, pedradas e
atropelamento

1

Tentativa de homicídio por Agressão/facadas/arma de fogo

2

Encontrado carbonizado

1

Homicídio

1

Mau atendimento UAI Rebouças

1

Disque 100

2

Mau atendimento UAI Mais Viver

1

Agressão

1

Morte sem causa identificada

2

Homicídio por agressão

2

Morte por hipotermia

3

Homicídio por arma de fogo

1

TOTAL

43

Apucarana

Negligência na Casa de Misericórdia

1

Araucária

Morte sem causa identificada

1

Cornélio
Procópio

Reintegração de posse – violação do direito à moradia

1

Fazenda Rio
Grande

Irregularidades no Centro Pop

1

Londrina

Negação de “auxílio morador de rua”

2

Agressão física e psicológica

1

Marechal
Cândido
Rondon

Negligência de cuidados por parte dos familiares

1

Matinhos

Pessoa em situação de rua sem documentação

1

São José dos
Pinhais

Mulheres gestantes sem acompanhamento médico

2

TOTAL
TOTAL GERAL EM 2016

11
54
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2017

Curitiba

VIOLAÇÃO

Nº de casos

Homicídio por espancamento

3

Tentativa de homicídio a facadas

2

Homicídio a facadas

2

Agressão a pedradas

1

Agressão

2

Morte sem causa identificada

1

Homicídio por ateamento de fogo (companheiro)

1

Atropelamento

1

Encontrado carbonizado

1

Atingido por bomba – PM

1

Homicídio por empalamento

1

Agressão com uma barra de ferro na cabeça

1

Morto após ser atacado por cães

1

Homicídio por atropelamento sem prestação de socorro

1

Hipotermia

1

Homicídio por arma de fogo

1

Disque 100

4

TOTAL

25

Paranaguá

Disque 100

1

Andirá

Disque 100

1

Colombo

Disque 100

1

Maringá

Disque 100

1

Paranacity

Disque 100

1

Ponta Grossa

Agressão

1

União da
Vitória

Hipotermia

1

São José dos
Pinhais

Esmagado enquanto dormia embaixo de caminhão

1

Laranjeiras do
Sul

Homicídio a facadas

1

TOTAL

9

21

TOTAL GERAL EM 2017

34

De modo complementar, segue abaixo as informações atualizadas ao longo do
ano de 2018:
Procedimentos Administrativos – Violência contra população em situação de rua em
Curitiba
2016-2017
1. Por tipo de violência
Tipo de violência

Quantidade

Agressão Física

10

Atropelamento

3

Encontrados carbonizados

1

Ferido no pé por arma de fogo

1

Homicídio a golpes de faca

8

Homicídio a pedradas

3

Homicídio por espancamento

5

Homicídio por ateamento de fogo

1

Homicídio por arma de fogo

3

Homicídio por empalhamento

1

Morte por atropelamento

3

Morte por ataque de cães

1

Não houve crime*

5

Omissão de socorro

1

Sem causa identificada

11

Tentativa de homicídio**

6

Violência institucional

1

Violência Policial

2

Total

66

*Dentre os Procedimentos considerados como “Não houve crime”, 3 são classificados
como óbito por hipotermia, e 1 não foram identificadas infrações penais.
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** Dentre os casos de Tentativa de homicídio, destaca-se que 2 foram causados por
ateamento de fogo, 2 por golpes de faca e 2 por arma de fogo.
2. Por bairro
Bairro

Quantidade

Centro

26

Jardim Botânico

4

Rebouças

5

Bacacheri

2

Boqueirão

2

Centro Cívico

1

Cabral

2

Cristo Rei

2

Água Verde

1

Batel

3

Bigorrilho

1

Boa Vista

1

Bom Retiro

1

Butiatuvinha

1

Cajuru

1

CIC

1

Campo Comprido

1

Novo Mundo

1

Parolin

1

Pinheirinho

1

Prado Velho

1

São Francisco

1

Santa Cândida

1

Sítio Cercado

3

Xaxim

1

Curitiba – Sem identificação de bairro

1

Total

66

3. Por ano

23

Ano

Quantidade

2016

15

2017

34

2018

19

Total

49

Obs.: Foram levantados dados até a data de 16/08/2018.
Nos demais municípios do Estado, somente no ano de 2018 já ocorreram 16 casos,
sendo:
Município
Quantidade
Tipo de violência
Campo Mourão

1

Agressão Física

São José dos Pinhais

2

Morte violenta s/ causa
identificada

Paranaguá

2

Morte violenta s/ causa
identificada

Pinhais

1

Homicídio a golpes de faca

Paranavaí

1

Agressão Física

Foz do Iguaçu

2

Agressão Física

Francisco Beltrão

1

Morte s/ causa identificada

Araucária

1

Morte violenta s/ causa
identificada

Cascavel

1

Agressão Física

Maringá

2

Morte violenta s/ causa
identificada

Umuarama

1

Morte violenta s/ causa
identificada

Londrina

1

Morte violenta s/ causa
identificada

Total

13
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Higienismo social na gestão Rafael Greca (2017)

Curitiba, janeiro de 2017. Com o argumento de “devolver Curitiba aos
curitibanos”, o prefeito municipal Rafael Greca iniciou seu mandato com o fechamento
de um serviço de guarda-volumes destinado às pessoas em situação de rua na Praça
General Osório, centro da cidade. O serviço era utilizado por pessoas que viviam nos
arredores da praça e que podiam guardar seus pertences durante o dia e buscá-los para o
momento do pernoite.
A Praça General Osório constituiu-se historicamente como uma das alternativas
para pessoas em situação de rua permanecerem, contudo, tal ocupação incomodava
transeuntes e comerciantes que se deparavam com tal presença na praça. Com a
paralização do serviço, os ocupantes se viram sob a necessidade de estar com seus
pertences em mãos ao longo do dia, e assim, o prefeito ordenou a expulsão das pessoas
em situação de rua que lá se encontravam sob o argumento de que estariam “privatizando
o espaço público” e “acumulando lixo na praça”.
A partir desta formulação, em um período de aproximadamente dois meses
(janeiro a março de 2017), agentes da Guarda Municipal estiveram abordando
insistentemente e intimidando as pessoas para que saíssem da praça, havendo inclusive
alguns casos de violência física contra aqueles que tentaram permanecer. Desta forma a
população que ali se encontrava foi pulverizada do espaço e se viu obrigada a buscar
outros espaços de ocupação. O caso foi acompanhado por diversos grupos da cidade,
como o MNPR e o INRua, que fizeram denúncias e tiveram apoio da Defensoria Pública
do Estado e do Ministério Público do Estado na tentativa de interromper as ações de
despejo e que, em contrapartida, fosse oferecido algum serviço de moradia permanente,
o que não aconteceu até o momento.
Desse período em diante a vida das pessoas em situação de rua no centro de
Curitiba foi se tornando cada vez mais insuportável. Devemos retomar o fato de que, se
por um lado a vida nas ruas é um fato cada vez mais visível nas cidades brasileiras. Tratase de um crescente contingente populacional de pessoas que, por diversas razões,
perderam as condições de realizarem a manutenção de suas vidas em uma moradia. Para
estas pessoas, os espaços públicos das cidades se tornaram o último lugar para ocupar e
tentar garantir a sobrevivência. Contudo, enquanto local de moradia, o espaço público
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constitui em si mesmo um lugar de grande vulnerabilidade, onde as pessoas ficam à mercê
dos olhares e de toda ordem de vulnerabilidades físicas, das intemperes climáticas, dos
riscos de violência empreendida por diversos atores, além das investidas de agentes
institucionais “incumbidos de garantir a ordem pública” e fazer com que tais espaços não
se constituam como moradia.
Desse modo, entendemos que o processo de higienização, amplamente aderido
pela atual gestão do prefeito municipal Rafael Greca, é uma forma tacanha de buscar uma
resolução impossível, para uma conta que não fecha. As pessoas em situação de rua são
desprovidas de uma unidade habitacional permanente e ao ocuparem os espaços públicos
da cidade, passam a ser cotidianamente ameaçadas, intimidadas e por fim despejadas dos
espaços que ocupam. Tal fato produz um verdadeiro paradoxo, pois, de um lado, as ruas
das cidades não são consideradas como espaço legítimo a ser utilizado como moradia, e,
ao mesmo tempo, não há nenhum outro lugar a ser ocupado e a vida dessas pessoas “semlugar” se torna absolutamente impossível.
Frente a um contexto socioeconômico que vem produzindo o crescimento
vertiginoso do número de pessoas em situação de rua, percebe-se a incapacidade por parte
dos gestores públicos de produzir alternativas viáveis de vida. A principal estratégia que
vem sendo adotada nas grandes cidades do país está baseada na produção de formas
policiais de impedir tais existências nos espaços públicos, em amplo processo de
recolhimento e destruição de pertences, prisões indevidas e uma verdadeira campanha de
criminalização deste segmento populacional, em explícita tentativa de produzir
legitimidade social em torno de ações violentas que tentam fazer crer que o despejo, a
perseguição, a criminalização e a culpabilização são as formas de lidar com uma questão
que se demonstra como extremamente complexa.
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O posicionamento da Prefeitura Municipal sobre as mortes durante
o inverno (2018)
A partir do notável crescimento do número de pessoas em situação de rua em
Curitiba, os casos de morte violenta e exposição às baixas temperatura, bem como a
pressão dos movimentos sociais e entidades da sociedade civil, recorrentemente a
Prefeitura Municipal de Curitiba se manifestou acerca do atendimento destinado à
população em situação de rua e os casos de pessoas que morreram. Abaixo temos um
breve relato dos casos a partir das informações encontradas nos veículos de comunicação:


11 de maio de 2018: jovem de 25 anos foi encontrado morto no bairro Sítio
Cercado, em frente a uma Unidade de Pronto-Atendimento. Um vizinho interagiu
com ele e lhe deu uma coberta, mas durante a manhã os transeuntes identificaram
que ele não esboçava qualquer reação e foi atestado seu falecimento ;



20 de maio de 2018: homem não identificado, com aproximadamente 45 anos,
sem indícios de dependência química, vestindo apenas camiseta e com um
cobertor fino, foi encontrado morto por um grupo de jovens que entregavam
alimentação na praça 19 de dezembro, centro da cidade, em uma noite
(madrugada) de domingo em que os termômetros marcavam 7ºC, com sensação
térmica inferior;



09 de junho de 2018: Samuel Pereira de Souza, 47 anos, foi encontrado morto no
começo da tarde, ao lado da porta principal da Catedral de Curitiba, na Praça
Tiradentes;



18 de junho de 2018: Oracildo Lisbão, conhecido como Seu Orácio, 56 anos, foi
encontrado morto por comerciantes no bairro Batel. Seu Orácio era conhecido dos
vizinhos e comerciantes pois viveu nas ruas do Batel durante os últimos 15 anos.
Em virtude do seu hábito de levantar cedo pela manhã, o segurança de uma
empresa notou que ele ainda estava deitado e acionou o Serviço de Atendimento
Médico de Urgência (SAMU), que constatou a morte de Seu Orácio.



16 de julho de 2018: homem aparentando 55 anos foi encontrado morto na manhã
da segunda-feira, 16, no Centro de Curitiba. O corpo não aparentava sinais de
violência e os socorristas trabalham com a possibilidade de morte natural.
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Frente às mortes que passaram a se acumular durante o inverno, a postura
institucional da Prefeitura Municipal de Curitiba tem sido, no mínimo, infeliz e cruel.
Após o segundo caso (20 de maio), a prefeitura se manifestou frente ao laudo da Polícia
Científica do Paraná, que negou a possibilidade das mortes terem sido em virtude de
hipotermia, afirmando que o primeiro caso foi em decorrência de um edema e o outro de
enfarte.
A mensagem passada pela mídia foi confusa, como se o laudo pericial respondesse
aos questionamentos daqueles que estão expostos às baixas temperaturas e demais
intempéries, à total fragilidade de sua segurança alimentar, exposição pública,
vulnerabilidade em relação às intempéries e às condições de segurança, dentre todos os
outros aspectos que brutalizam diariamente a população em situação de rua.
Após a morte de Samuel, no dia 09 de junho de 2018, o prefeito Rafael Greca se
manifestou nas redes sociais com uma elaboração absolutamente infeliz. Comparou o
caso de Samuel, que segundo o prefeito foi atendido pela FAS – Fundação de Ação Social
pouco antes de ser achado morto (a data não foi precisa), com outra situação em que uma
pessoa recebeu atendimento da CAR (Casa da Acolhida e do Regresso) e foi encaminhada
de volta a sua cidade de origem.
Em resumo, o que o prefeito afirmou foi que a morte de Samuel foi em virtude de
que o mesmo não quis ser atendido pela FAS. Tal afirmação soa correta para quem não
entende ou conhece os serviços de Acolhimento Institucional. No entanto, o que o prefeito
omite para a população é que tais Unidades atendem exclusivamente durante o pernoite
e que, após o acolhimento noturno, a maior parte das pessoas não tem para onde ir e volta
logo cedo, durante a manhã, para o espaço público.
Ainda existe outro aspecto que deve ser destacado: como argumentado
anteriormente, a contagem de pessoas em situação de rua em Curitiba, realizada em 2016,
contabilizou 1715 pessoas, Dentre elas, foram identificadas 1.133 pessoas nas ruas e
espaços públicos e outras 582 encontravam-se em Unidades de Acolhimento
Institucional.
Durante os meses de inverno, a prefeitura aumenta o número de Unidades de
Acolhimento Institucional, bem como produz uma força tarefa de abordagem social nas
ruas, na tentativa de evitar o risco de mortes ocasionadas pela exposição às baixas
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temperaturas. De acordo com a FAS (Fundação de Ação Social), durante a operação
inverno, a cidade passou a contar com 1200 vagas de acolhimento para pessoas em
situação de rua (http://www.curitiba.pr.gov.br/noticias/prefeitura-esta-preparada-paraproteger-a-populacao-em-situacao-de-rua-do-frio/46182).
Contudo, mesmo se considerarmos o menor número contabilizado em pesquisa
oficial, que afirma a existência de 1715 pessoas em situação de rua na cidade, percebe-se
que a capacidade de atendimento é menor do que a demanda. Se considerarmos os
números divulgados na pesquisa de 2009 (2776 pessoas em situação de rua), a disparidade
se torna muito mais alarmante, chegando a menos da metade do número total. Tais
afirmações, portanto, soam como uma atitude deliberada na tentativa de enganar a
população da cidade, ao passo em que criminaliza e culpabiliza a população em situação
de rua por sua própria sorte, como se houvessem serviços disponíveis para todos.
A Prefeitura Municipal de Curitiba adotou uma posição muito cômoda frente às
mortes que se acumulam nas ruas. Afirmam que as pessoas não querem ser atendidas e
criminalizam as pessoas em situação de rua como se elas fossem as próprias culpadas
pelas situações que passam. Mas omitem a situação óbvia sobre a falta de vagas, que o
serviço destinado às pessoas em situação de rua é provisório, que as pessoas precisam
passar a maior parte do dia em filas na tentativa de garantirem o acolhimento, que o prazo
de estadia nos acolhimentos é curto e que não possibilita a reorganização da vida das
pessoas para uma situação de domicílio permanente, que estes espaços destinados a
pessoas adultas são disciplinares, autoritários, coletivos e sem qualquer possibilidade das
pessoas exercerem qualquer tipo de privacidade.
Se pensarmos historicamente, a relação da FAS com a população em situação de
rua é dramática. Desde o antigo resgate social, espaço superlotado e violador, até as atuais
abordagens conjuntas entre FAS, agentes de segurança pública e limpeza pública, que
frequentemente subtraem os pertences das pessoas, como cobertores, colchões e inclusive
documentos pessoais, com diversas queixas de abordagens truculentas, produziu uma
relação de total desconfiança, em que as pessoas negam sistematicamente o atendimento
do serviço por uma relação que se constituiu historicamente.
Neste contexto, a Prefeitura Municipal de Curitiba tem a tarefa de restabelecer sua
relação com a população em situação de rua. No entanto, mais uma vez, se comporta de
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forma acomodada e prefere culpar e criminalizar as pessoas em situação de rua ao invés
de implementar uma verdadeira reformulação na oferta de seus serviços e equipamentos.

Mortes violentas de pessoas em situação de rua
Conforme destacado no documento dos procedimentos do Ministério Público do
Estado do Paraná, foram identificadas 34 casos de mortes de pessoas em situação de rua
em 2017 e, até o momento, 19 ocorrências em 2018. No primeiro semestre de 2018, a
taxa total de homicídios dolosos da cidade de Curitiba é de 79 casos.
No final do ano de 2017, dois casos chamaram particular atenção e representam
aspectos rotineiramente narrados no que diz respeito aos casos de homicídio:


Dois homens são mortos em sequência, no mês de setembro. A polícia
imediatamente descartou qualquer relação entre os crimes.



No primeiro deles, Antônio Agenor Martins, 57 anos, foi encontrado morto em
um terreno baldio no bairro Cabral (17). Foi morto a tijoladas e estava em meio a
dois colchões. Estava com seu carrinho em que transportava suas coisas e utilizava
para vender produtos de limpeza aos transeuntes. Dentre as declarações nos
jornais, ressaltava-se o fato de que, dentre os pertences da vítima, avia um
cachimbo de crack.



Dois dias depois, um homem de aproximadamente 35 anos, foi morto enquanto
dormia no Bacacheri (19). Foi encontrado morto na calçada. Conforme os relatos
dos funcionários da loja, o homem era conhecido e costumava passar a noite no
local ou em outras marquises próximas dali. Novamente, a presunção sobre sua
morte era de que provavelmente ele fazia uso de substâncias psicoativas ou tinha
envolvimento com o tráfico de drogas.



Em ambos os casos, não conseguimos obter qualquer informação a respeito das
investigações posteriores, tais como a existência de suspeitos ou novos
desdobramentos sobre os crimes.
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Um terceiro caso que acompanhamos se destaca dos demais: sua principal
diferença entre os demais é justamente a existência de maior detalhamento das
informações sobre o caso, algo bastante incomum nos homicídios contra pessoas em
situação de rua, muitas vezes não identificadas.


Luiz Antônio Romes, de 55 anos, foi encontrado morto em uma calçada no bairro
do Xaxim. Sofreu lesões com objeto cortante no pescoço (caco de vidro) e
posteriormente foi empalado.



As primeiras afirmações sobre a suspeita do crime, concedida por um policial
civil, foi de que a vítima tivesse envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo
suas palavras, a maioria dos casos de homicídios de pessoas em situação de rua
ocorrem por este motivo.



Depoimentos dos vizinhos alegaram que Luiz era alguém conhecido no bairro,
prestativo e que não provocava nenhum distúrbio.



Posteriormente as investigações da polícia concluíram que ele foi morto ao tentar
impedir um arrombamento no bairro.



O crime foi gravado por câmeras de segurança e posteriormente serviu como
prova para a condenação do culpado.



Neste caso, a narrativa comum de culpabilização da vítima não se concretizou.
Pois o assassino não era uma pessoa em situação de rua e a vítima não tinha
relação com o tráfico de drogas.



No mês de agosto de 2018 o homem foi condenado a 14 anos de prisão.

Estes casos apresentam dois elementos aos quais devemos estar atentos. O
primeiro deles diz respeito ao local ocupado pelo consumo de crack no imaginário sobre
a população em situação de rua, e, particularmente, sobre os casos de morte violenta. No
entanto, torna-se cada vez mais claro que esta é uma questão que foi ativamente
produzida: o crack é presente no Brasil pelo menos desde 1989-1990, mas a “explosão
midiática” enquanto uma questão que ganhou notoriedade para o grande público aparece
principalmente no final dos anos 2000, a partir de uma série de notícias jornalísticas sobre
o fenômeno, criando um grande alarde sobre uma presença que já estava para completar
20 anos. Desde então, essa “explosão” inicial do tema gerou um “bombardeio” de notícias
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que auxiliam drasticamente a configuração da questão enquanto um problema de primeira
grandeza, associado ao desfalecimento das condições de saúde e dignidade do usuário, e
ainda, enquanto causa do crescimento da violência, insegurança e criminalidade urbana.
Esta fantasmagoria em torno do crack teve um efeito drástico no que diz respeito
às representações que vem se estabelecendo sobre as pessoas em situação de rua. O perfil
tradicionalmente estigmatizado do morador de rua, associado à figura do “mendigo” ou
do “pedinte”, homem de meia-idade, alcoólatra, incapacitado para o trabalho,
rapidamente se transformou para a figura do “nóia”, “craqueiro” e/ou “cracudo”: sujeitos
jovens e em idade economicamente ativa, dominados por uma “substância incontrolável”
que lhes retira o caráter humano, e, portanto, tornam-se “ratos”, “zumbis” e “mortosvivos”.
O que se percebe é que rapidamente termos como “nóias” e “cracudos” ganharam
o linguajar popular, desconsiderando assim qualquer diferença entre perfis de usuários e
cenas de uso6. Atualmente, não é raro ouvir quem se refira a qualquer pessoa em situação
de rua por esses termos. Nos últimos anos, principalmente, não se fala sobre a vida na rua
sem se falar de crack. E raramente se fala de crack fora do contexto de consumo na rua,
por exemplo, desconsiderando assim o consumo de pessoas domiciliadas.
Essa perspectiva fantasmagórica e homogeneizante nas representações sobre o
consumo de crack teve papel drástico no que diz respeito à compreensão atual da
população em situação de rua. Afinal, se seria equivocado afirmar que toda população de
rua é consumidora de crack; na contramão, percebe-se um grande esforço no sentido de
estabelecer uma linha de continuidade entre as situações, anulando novamente as
sinuosidades entre as diversas formas de ser e estar na rua. Nesse sentido, pessoas
distintas, que chegam à situação de rua por caminhos diferentes, rapidamente se tornaram
uma mesma coisa nos discursos que produzem esse “outro” da rua: pessoa comumente
retratada como perigosa, associada ao consumo de drogas, sujeira, loucura, crime,
violência, e ainda, frequentemente culpabilizada da própria violência que sofrem.
O resultado desta fantasmagoria, das linhas de continuidade que relacionam a
ocupação das ruas e a pobreza com uma forma específica de consumo e a decorrente
6

Como demonstra Rui (2014, p.229) o mesmo pode ser dito sobre as chamadas “cracolandias”, que,
inicialmente identificadas como alguns espaços transitórios nas imediações do bairro da Luz, em São
Paulo, foi se constituindo como a principal nomenclatura para designar “grandes” locais de consumo de
crack, em diversas regiões do país.
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anulação de diferenças vem produzindo uma cena que, por um lado, faz proliferar serviços
de atenção e recuperação, e de outro, instiga e amplia o extermínio. Não só dos usuários
de crack (o que já é, obviamente, absurdo), mas que se prolonga também para todo
público que habita a rua de forma diversa, tais como flanelinhas7, catadores de materiais
recicláveis, trecheiros8 e pardais9, ou qualquer pessoa que se encaixe no perfil
esteticamente estigmatizado e reconhecido publicamente como “usuário de crack”. Pois,
na construção dessas representações, todos que estão na rua são usuários de crack. E
usuário de crack, segundo as mesmas representações, são pessoas desprovidas de
humanidade, sem autocontrole, ameaça constante e inevitável.
De outro lado, existem raros casos em que a violência contra a população em
situação de rua normalmente naturalizada, ganha de fato o estatuto de violência e são
reconhecidos como tal. Seja por omissão ou mesmo pela inexistência de informações
sobre as vítimas justifica-se a morte do “outro” quando esse outro materializa impressões
de perigo, terror, sujeira, imprevisibilidade, risco e degradação. Desumanização de
corpos, que, no limite, já estão dados como mortos, na medida em que deixam de ser
reconhecidos como sujeitos cujas vidas importam.
Contudo, existem casos que escapolem a esse processo de desrealização. Tais
notícias se caracterizam por uma abordagem que está no outro extremo dos discursos de
criminalização: nelas as pessoas atacadas/mortas são retratadas enquanto vítimas e não
há um investimento tão drástico na iniciativa de apresentar esses crimes como se fossem
consequências naturais da vida na rua e do envolvimento com o crime e as drogas. Dentre
as características mais notáveis desses casos está o fato de que a quantidade de
informações é consideravelmente maior (assim como o número de notícias destinadas a
eles). É feito um trabalho de caracterização dessas vítimas, com nome, idade (ainda que
aproximada), origem, o lugar em que moravam, depoimentos de conhecidos e familiares.
As testemunhas, quando existem, também têm parte de seus depoimentos publicados. E,
por fim, são apontados os suspeitos, pessoas presas em flagrante delito, ou ainda, os
jornais produzem uma série de notícias que vão acompanhando o desenvolvimento das
7

Pessoas que ganham dinheiro cuidando e/ou lavando carros estacionados na rua.
Aquele/a que pega o trecho, que viaja de cidade em cidade a pé, de carona ou mesmo com transporte
público.
9
Pessoa que vive na rua de forma mais fixada territorialmente. Costumam se inserir na rede
comunitária do local, conhecem as pessoas que ali moram e sobrevivem a partir dessas relações, seja
com doações ou realizando trabalhos.
8
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investigações e trazendo novas informações. Este tipo de informação faz toda diferença
na construção discursiva sobre os casos, pois as vítimas deixam de serem pessoas sobre
quem “pode-se falar qualquer coisa” e se tornam pessoas com atributos que favorecem
algum tipo de empatia.
Apesar de esses casos aparecerem em número drasticamente inferior, eles se
tornam emblemáticos, e, em certo sentido, paradoxais. Em certa medida, o que estes casos
colocam em questão é sobre como uma pessoa domiciliada, com família, trabalho, renda
e em condições sociais muito superiores a de uma pessoa em situação de rua, é capaz de
cometer este tipo de ato?
Percebemos que a visibilidade da morte se estabelece mais por um interesse sobre
“quem matou” do que “quem foi morto”. Sua principal característica é que o agente
causador da ação de violência/assassinato é comprovadamente alguém que está em uma
posição social muito distinta da vítima. Tais casos geram uma grande comoção em virtude
do suposto “excesso” produzido pela diferença de posições sociais e econômicas entre a
pessoa que mata e aquela que morre. Fundamentalmente, trata-se de casos que parecem
extrapolar certo sentido de normalidade: ultrapassam a fronteira entre aquilo que é
esperado enquanto casos cotidianos da “violência urbana”, que são mais facilmente
assumidos como algo compreensível, daqueles casos que denotam uma “crueldade”
particular, que ultrapassam a fronteira da inteligibilidade dos atos a partir da
culpabilização do “outro” e assim se configura uma ação que passa a ser compreendida
enquanto macabra, bárbara, covarde ou desumana.
Esses casos colocam em contradição a argumentação corrente da violência
incontrolável dos pobres se matando entre si. E é justamente por isso que guardam algo
de assustador e ganham atenção diferenciada: especialistas são chamados a opinar,
diversas matérias jornalísticas são produzidas, muitas vozes aparecem em uma tentativa
de explicação dos crimes. Pois, tanto o argumento da criminalidade motivada por
questões econômicas, quanto a violência desenfreada e irracional provocada pelo
consumo abusivo de substâncias são fórmulas que não se realizam integralmente, nem
mesmo como possibilidade, nesses casos.
Estes episódios são reveladores de representações profundamente estabelecidas
no imaginário sobre a população em situação de rua e são expurgadas ambiguamente
tanto como excesso, pois ultrapassa a linha do aceitável, quanto como exceção, pois
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costumeiramente atribuem-se esses casos a situações provocadas por “mentes insanas”,
casos que fogem à regra.
O argumento ressoa tanto no que diz respeito à população de rua como para outros
grupos sociais que frequentemente têm sua existência desconsiderada e sua humanidade
colocada à prova. Atribuir a responsabilidade sobre esses crimes sistemáticos a um desvio
de conduta de pessoas desequilibradas é também obliterar a produção intensiva de
discursos e representações permissivas com relação à morte de indivíduos pertencentes a
determinados grupos populacionais, seja pelo racismo estrutural, criminalização da
pobreza ou mesmo pela fantasmagoria criada sobre substâncias com “poder
desumanizante”.
Em meio a esse processo de construção discursiva são produzidas fronteiras que
estabelecem níveis de normalidade e excesso. É sobre este aspecto que se define os limites
entre a violência banalizada e os casos reconhecidos por sua crueldade, atos considerados
brutais ou incompreensíveis. Ela comunica e rearranja as impressões da opinião pública
sobre aquilo que “não era necessário fazer”, tornando determinadas mortes
particularmente cruéis. Dessa forma, o excesso se produz em uma linguagem complexa,
em que as mortes cotidianas e rotineiras (supostamente causadas pelo frio, “acidentes”,
“brigas entre eles”) são vividas de uma forma sociologicamente distinta dos casos que
ganham notoriedade pública (casos em que um suspeito domiciliado é suspeito ou
acusado). Pois, o que elas revelam é que, em circunstâncias muito específicas, o
mecanismo argumentativo que produz a desumanização falha e expõe de forma vigorosa
a fragilidade das representações entre “pessoas de bem” e os “perigosos”.
O que vimos é a existência de uma narrativa criminalizadora que atribui à própria
população em situação de rua a responsabilidade pelos crimes que sofrem. Seja através
dos mecanismos de culpabilização da morte pelo consumo de substâncias psicoativas,
pela imputação de uma moralidade desviante que opera o argumento deste tipo de ou nos
casos em que um domiciliado é descoberto em seus crimes e taxado como uma exceção
sádica e perversa. Em todo caso, trata-se de negar sistematicamente a existência de
relações estruturais tais como o racismo institucional e as insistentes representações sobre
os pobres como classe perigosa que instigam o extermínio de vidas que, por fim, não são
reconhecidas como vidas que importam.
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Conclusão
Nos últimos anos, o Brasil tem vivido no dia a dia das ruas das grandes cidades,
nos meios de comunicação e no âmbito político, uma crescente onda de criminalização e
violência contra as minorias, perpetrada por órgãos do Estado ou pela própria sociedade
civil, e impulsionada por grupos que investem na redução de direitos sociais e individuais,
num impulso claro e nefasto de manutenção de privilégios e perpetuação de
desigualdades. Neste sentido, a própria existência da população em situação de rua,
composta por pessoas com trajetórias diversas e as mais complexas, vivendo as mazelas
e dificuldades que perpassam a vida nas ruas, torna-se alvo de discursos de ódio e atos de
violência, muitas vezes legitimados por setores da opinião pública.
É importante notar que a morte de pessoas em situação de rua aparecem ora como
uma simples ilustração do frio - “pessoas sem nome”, sem referência, que aparecem como
indício do frio nas manchetes sobre o clima da cidade. Ora com um tom bárbaro - entre
incinerações, queimaduras ocasionadas por produtos químicos, decapitações e
espancamentos. Variando entre o total descaso e ações motivadas pelo ódio. Por sua vez,
um terceiro grupo de casos, tende a sugerir que as violações sofridas pela população em
situação de rua são de tipo endógeno, ou seja, causada a elementos do grupo, desferida
pelo próprio grupo. Na esmagadora maioria dos casos, relacionam-se os crimes a acertos
de conta e ao uso abusivo de drogas, repetindo a ultrapassada fórmula que imputa nas
próprias vítimas a responsabilização pelas violências que sofrem.
O que se percebe é que a população de rua é constantemente tolhida de seus
direitos mais básicos. Desrespeitada em sua condição, - para além das faltas que o
processo de vida na rua já lhe conferiu - encaram também o não reconhecimento de sua
humanidade e cidadania frente processos sociais que deslegitimam as condições atuais de
suas vidas. No entanto, é importante frisar a existência de muitas outras formas de matar
além das ações diretamente relacionadas a investidas violentas contra os corpos. O
cotidiano da população de rua é composto por um universo de faltas que também
determina a própria possibilidade de vida e morte. A ruptura dos vínculos familiares,
amorosos e afetivos; a falta de uma habitação regular; o comprometimento da segurança
alimentar; a falta de acesso aos serviços públicos - desde o sistema de saúde até os
programas sociais do Governo Federal; O constante desrespeito ao direito de permanência
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e uso do espaço público quando ele é tudo que resta, e, a constante humilhação e
exposição física e moral, não deixa de ser, em certa medida, a composição de uma
vagarosa forma de matar. Quiçá, uma das mais cruéis.
Em contrapartida, entendemos também que a situação de vida na rua, todas as
formas de escassez e os riscos apresentados neste contexto, não devem ser combatidos a
partir de uma ação repressora e/ou higienista, senão, a partir da construção de fluxos
socioassistenciais que favoreçam a criação de “portas de saída” da rua, ou ainda, que pelo
menos seja reconhecida a existência de um grande contingente populacional que vive esta
situação e que precisa ter garantido o acesso aos direitos e à justiça, em suas diversas
formas.
Os dados apresentados demonstram que estar em situação de rua refere-se a
ausência da efetividade do direito à moradia, segurança, alimentação, saúde, e demais
direitos que são necessários para a concretização do direito máximo que é a dignidade da
vida humana. Desse modo, através dos dados é possível evidenciar que a situação de rua
corresponde a estar exposto a inúmeras violências praticadas pela ação e omissão do
Estado e da sociedade. Neste sentido, compreendemos que o direito à moradia deve ser
prioridade para a população em situação, como estratégia efetiva de proteção contra as
graves violações sofridas, bem como para a promoção do acesso aos demais direitos que
também estão violados.

Instrumentos e propostas para exigibilidade de direitos da
população em situação de rua

Campanhas de sensibilização e enfrentamento aos crimes de ódio
contra a população em situação de rua
É possível conferir a partir dos dados que a existência de ataques seguidos de
morte e demais violações contra pessoas que dormem e sobrevivem nas ruas e
acolhimentos institucionais é algo recorrente nas capitais e grandes cidades brasileiras.
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O que se pode constatar é a recorrência de uma narrativa permeada por discursos de
ódio, sua naturalização, e, em alguns casos, a produção de um discurso legitimador das
mortes violentas nas ruas, assim como os limites da referida legitimação. Neste sentido,
a população de rua sofre com a elaboração de representações que constituem o
segmento como grupo populacional indesejável, por vezes exterminável.
Por vezes, o cidadão comum se torna o próprio violador de direitos. O sentimento
contraditório de incômodo pela existência de pessoas em situação de rua, somado a falta
de informações sobre possibilidades de intervir positivamente sobre a questão, acaba por
incentivar iniciativas violadoras, favorecendo ao contexto que marca esta realidade nos
municípios: de um lado, cidadãos incomodados com a existência destas pessoas nos
espaços públicos tomam atitudes isoladas como ligar para as forças de segurança pública,
ou ainda, se organizam em associações de bairro, associações de comerciantes e lojistas,
conselhos de segurança, dentre outros, para demandar ações de higienismo e remoção
forçada que, no limite, tais esforços culminam em investidas diretas contra a vida. De
outro lado, os gestores públicos são pressionados a diminuir rapidamente o número de
pessoas nas ruas e acabam também se tornando violadores de direitos, tendo em vista o
furor em resolver imediatamente uma questão extremamente complexa.
A observância deste emaranhado de questões presentes nas disputas públicas é o
principal aspecto motivador da proposta aqui apresentada, em consonância com o Art. 7º
do Decreto 7.053/2009, que institui a Política Nacional da População em Situação de Rua,
objetivamos:
V - desenvolver ações educativas permanentes que contribuam
para a formação de cultura de respeito, ética e solidariedade entre
a população em situação de rua e os demais grupos sociais, de
modo a resguardar a observância aos direitos humanos;
(BRASIL, Decreto 7.053, 2009).
A exemplo de iniciativas desenvolvidas historicamente a respeito do
enfrentamento da violência contra a mulher, exploração sexual de crianças e adolescentes
ou o tráfico de pessoas, entendemos que a questão população em situação de rua é um
tema relativamente novo na agenda pública e carece de atenção no que diz respeito à
ampliação de conhecimentos sobre o segmento social, bem como sensibilização da
população domiliciada, comunicadores sociais e gestores públicos que, cada vez mais, se
vêem frente ao crescimento numérico do segmento e aos desafios concernentes à

38

necessidade de comunicar sobre ele e intervir com políticas públicas garantidoras da
dignidade e dos direitos humanos.
Entendemos que os esforços para influenciar e alterar esse quadro de violações
constantes passa, necessariamente, por informar e desmistificar representações
preconceituosas que se tem sobre a população em situação de rua. É neste sentido que
entendemos como necessária e urgente a realização de uma campanha de sensibilização
sobre a vida e os direitos da população em situação de rua. Contundo, considerando o
papel central dos meios de comunicação na produção de representações e impressões
públicas sobre o tema, é estratégico que a campanha se estenda também aos profissionais
de comunicação.
Precisamos produzir estratégias de enfrentamento às essas representações. E
compreendemos que tal tarefa é, sobretudo, papel do Estado, enquanto responsável por
conceder elementos educacionais e de incentivo à produção de equidade, conhecimento,
respeito e reconhecimento da população em situação de rua. Pois as forças contrárias, em
geral,

estão

instigando

esse

cenário

de

legitimação

do

extermínio.

Moradia e direito à cidade
A Constituição Federal de 1988 garante, entre os objetivos fundamentais da
República, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, comprometida com a
erradicação da pobreza e a diminuição das desigualdades sociais. Garante a todos, ainda,
a igualdade perante à lei e o acesso a direitos fundamentais que consagrem o direito à
vida digna. E nesse contexto, consagra o direito à moradia digna – que ao lado da
educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e
a infância e assistência aos desamparados – figura como um direito social essencial que
deve ser acessado por toda a sociedade e provido pelo Estado.
A Lei n.º10.257/2001 seguiu igual orientação ao preconizar a universalidade do
direito à cidade, vinculando o desenvolvimento da política urbana ao bem estar da
coletividade e a fruição do espaço urbano por todos os cidadãos.
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A falta de garantia universal do direito à moradia adequada apresenta-se no Brasil
como um dos mais importantes problemas sociais, contabilizados nos 5,546 milhões de
unidades habitacionais que compõe o atual déficit nacional. A significativa falta de
provisão de moradias torna-se ainda mais alarmante quando observada a concentração de
89, 6% dentre as pessoas cuja renda corresponde até 3 salários mínimos.
Estes dados permitem-nos afirmar a ligação íntima entre a falta de acesso à
moradia adequada e a frágil distribuição de renda na população brasileira. Além disso, é
sabido que a ausência de garantia de habitação prejudica a realização de diversos outros
direitos, tornando-se verdadeiro empecilho à concretização de condições mínimas de
cidadania e de dignidade plenas.
Diante da necessidade de reversão deste quadro, a Política Nacional para a
População em Situação de Rua, editada por meio do Decreto Federal n.º7053/2009,
institui dentre seus objetivos o acesso simplificado a programas dedicados a políticas
públicas de moradia para o segmento. Estipulando, ainda, sua articulação com outras
políticas e serviços - como a rede de acolhimento temporário – de forma a viabilizar um
fluxo que compreenda as demandas da população em situação de rua em sua
integralidade.
O que se pretende endossar é que a habitação é um direito social a ser efetivado,
e não um privilégio a ser merecido. A moradia é um direito social reconhecido na
Constituição da República Federativa do Brasil, na Declaração Universal dos Direitos
Humanos, bem como na Política Nacional da População em Situação de Rua. Outro
importante documento é o Programa Nacional de Direitos Humanos (PNDH-3), que
incorporou as resoluções da 11ª Conferência Nacional de Direitos Humanos e propostas
aprovadas nas mais de 50 conferências nacionais temáticas promovidas desde 2003 no
país, que reflete um amplo debate democrático sobre políticas públicas. Destacamos o
Eixo III: Universalizar Direitos em um Contexto de Desigualdades, onde são definidas
medidas e políticas que devem ser efetivadas para reconhecer e proteger os indivíduos
como iguais na diferença, com a valorização da diversidade, estabelecendo o acesso
igualitário aos direitos fundamentais, e algumas diretrizes.
Importante observar a Diretriz 7 desse eixo, que estabelece a garantia dos direitos
humanos por meio de priorização das populações de baixa renda nos programas
habitacionais do governo, incluindo a população em situação de rua, assim como a
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garantia da qualidade de abrigos e albergues, bem como seu caráter inclusivo e de resgate
da cidadania:
Diretriz 7 - Garantia dos Direitos Humanos de forma universal,
indivisível e interdependente, assegurando a cidadania plena.
[...] Objetivo estratégico III:
[...] G - Garantir que nos programas habitacionais do governo sejam
priorizadas as populações de baixa renda, a população em situação de
rua e grupos sociais em situação de vulnerabilidade no espaço urbano e
rural, considerando os princípios da moradia digna, do desenho
universal e os critérios de acessibilidade nos projetos;
H - Promover a destinação das glebas e edifícios vazios ou subutilizados
pertencentes à União, para a população de baixa renda, reduzindo o
déficit habitacional; [...]”

Contudo, entendida enquanto mercadoria, a moradia não se estabelece
efetivamente enquanto direito, mas como bem distribuído desigualmente na sociedade,
de acordo com seu valor de mercado e a condição financeira dos indivíduos acessarem a
este bem social. A População em Situação de Rua é um dos segmentos populacionais que
mais sofre com esta lógica perversa, seja em virtude da inexistência de programas
públicos de acesso à moradia adequada, seja pela inadequação dos espaços de
acolhimento institucional existentes.
O quadro otimista que se projetava foi radicalmente transformado no ano de 2015
quando se estabeleceu uma crise econômica que configurou um volátil e instável cenário
político. Em um país que conta com uma recente reabertura democrática (1988),
instaurou-se retrocessos nos direitos sociais, polarização e segregação econômica,
aumento dos casos de crimes de ódio contra pessoas em situação de rua, além de
investimentos vigorosos em políticas de criminalização e higienismo social.
Em contextos de crise econômica, o número de pessoas em situação de rua tende
a crescer vertiginosamente, na medida em que o número de desempregados sobe e na
mesma proporção cresce o número de pessoas vivendo em situação de rua ou em
ocupações, torna-se ainda mais urgente a criação e manutenção dos programas sociais de
moradia. No entanto, este não é o cenário do que acontece atualmente no país. Entre os
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retrocessos do governo vigente, destaca-se a suspensão do Programa “Minha Casa Minha
Vida” para as famílias enquadradas nas faixas de renda mais baixas, a redução de
orçamento para o desenvolvimento urbano e a desaceleração do crédito habitacional.
No ano de 2016, o governo de Michel Temer contratou a construção de moradias
pelo MCMV apenas para as famílias com renda entre R$ 2.351 e R$ 6.500, deixando de
fora as famílias em situação de maior vulnerabilidade. O orçamento de 2017 destinado
aos setores de habitação popular proposto por Michel Temer teve corte de 51% em relação
ao que havia sido previsto pelo governo de Dilma Rousseff para o ano de 2016, passando
de R$ 15,7 para R$ 7,61 bilhões. Além disso, a previsão orçamentária para Moradia digna
em 2018 foi zerada pelo Governo Federal.
Dessa forma, se por um lado o Programa Minha Casa Minha Vida não representou
uma alternativa concreta de moradia para as pessoas em situação de rua, o atual corte na
política habitacional agrava o quadro anterior, favorecendo ao aumento do número de
pessoas em situação de rua ou de grande vulnerabilidade em suas condições de moradia.
A garantia material do direito à cidade e à moradia adequada, contudo, somente
poderá ser realizada por um diálogo permanente e legítimo entre o Poder Público e os
sujeitos destinatários destas políticas. A construção de programas e ações capazes de
proporcionar transformações eficazes no quadro de carência habitacional não será
possível sem a oitiva atenta daqueles que cotidianamente sofrem com a negação de seus
direitos mais fundamentais.
Ao longo dos últimos anos percebemos que os espaços de acolhimento provisório,
historicamente constituídos como instituições totais, de caráter policialesco, superlotados,
tutelares e disciplinares, já foram retratados pelas experiências de diversos outros países
como um modelo ultrapassado, caro, pouco efetivo e, sobretudo, violador dos direitos
humanos.
Os últimos anos marcaram o desenvolvimento de uma concepção “etapista” de
atendimento à população em situação de rua no Brasil. Esse fluxo etapista considera que
as pessoas sem domicílio fixo estão em diferentes momentos de suas vidas e precisam ser
“preparadas”, “treinadas” e “curadas” para viver em domicílio, seja porque são usuários
de drogas, desempregados ou sofrem de transtorno mental. Subjaz a este modelo a crença
de que estas pessoas precisam passar por um longo processo de “ressocialização” até que
sejam capazes de viverem de forma autônoma em domicílios. Nesta lógica, temos visto
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que essas etapas nunca são completadas, pela sua própria contradição em deixar a base
central da saída da situação de rua, que é a moradia, como última etapa.
A Prefeitura Municipal de Curitiba, vem investindo em uma espécie de campanha
“Rua não é moradia” que se converteu em ações higienistas contra a população em
situação de rua. Concordamos plenamente com a afirmação de que a “Rua não é
moradia”. No entanto, se por um lado a rua não é um espaço adequado de moradia, as
Unidades de Acolhimento Institucional também não o são. Compreendemos a partir de
experiências bem sucedidas ao redor do mundo, que a única forma de impactar
positivamente na redução do número de pessoas em situação de rua é com a aplicação de
políticas públicas vigorosas de moradia permanente.
A Prefeitura Municipal optou por não escutar as reiteradas sugestões da sociedade
civil organizada, apesar das inúmeras tentativas de estabelecer diálogo e proposições em
espaços colegiados de participação. De outra forma, preferiram a cômoda posição de
repetir insistentemente que a cidade conta com um ótimo serviço e que as pessoas em
situação de rua preferem não utilizá-lo. Não podemos aceitar este posicionamento, visto
que, se a política pública não gera adesão das pessoas para quem ela é destinada, é papel
dos gestores públicos reformularem tais serviços de modo que eles sejam realmente
efetivos e impactem positivamente na vida daqueles que necessitam destes serviços.

A partir desta conjuntura, pontuamos como aspectos centrais:
1. O direito à moradia permanente é um direito de todos. Assim como a saúde e a
educação, o acesso à moradia deve ser compreendida como um serviço público
regular de efetivação do direito à moradia;
2. A moradia deve ser a política central de acesso à rede socioassistencial - em
primeiro lugar - ultrapassando o modelo “etapista” da assistência social, e deve
ser efetivada de modo intersetorial;
3. Os programas habitacionais devem priorizar o direito à cidade, evitar a
periferização e utilizar a infraestrutura urbana já constituída;
4. O modelo de locação social em parques públicos deve ser priorizado como forma
de utilizar os imóveis ociosos, enfrentar a especulação imobiliária que dificulta a
existência de unidades habitacionais economicamente acessíveis aos mais pobres,
garantindo que as unidades cumpram sua função social;
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5. Reconhecer a heterogeneidade da população em situação de rua provendo
acompanhamento psicossocial no pré e pós-morar. Ou seja, deve haver mais de
uma alternativa de atendimentos habitacionais, com acompanhamento
intersetorial e interdisciplinar;
6. Estimular iniciativas de políticas habitacionais em nível municipal e Estadual com
base no território, a exemplo do programa de moradia para PSR discutido pelo GT
interdisciplinar de Moradia e População em Situação de Rua no âmbito do CAOP
de Habitação e Urbanismo do Ministério Público do Estado do Paraná;
7. Pluralizar iniciativas como os programas de Bolsa Moradia, Aluguel Social,
Locação Social de forma contínua ou perene;
8. Elaboração de políticas municipais com a participação da população em situação
de rua, com adesão à política nacional, de forma intersetorial, que extrapole a
política de assistência social e inclua as outras secretarias neste esforço;
9. Política de moradia permanente como eixo organizador para impactar na
superação da situação de rua e produzir possibilidades de saída das ruas com
autonomia e participação dos beneficiários da política;
10. Realização de pesquisas com frequência determinada de modo a garantir o
acompanhamento sistemático e histórico do número e perfil de pessoas em
situação de rua na cidade;
11. As baixas temperaturas no inverno e o aumento do número de acolhimentos não
podem ser tratados como uma ocasião de estratégias emergenciais. O inverno é
um fato previsível, trata-se de uma característica da nossa cidade e estado, que
deve ser tratada institucionalmente como um fato sobre o qual se deve atuar de
forma sistemática, com a formulação de alternativas que busquem produzir adesão
do público foco da política.
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