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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste em uma reflexão sobre a garantia de direitos fundamentais à 

população sem-abrigo. Discorremos, inicialmente, sobre as mais diversas definições de sem-

abrigo (ou em situação de rua) e apresentamos suas caraterísticas, tendo como pano de fundo 

as questões de desigualdade e exclusão social. Os dados apresentados demonstram, tanto no 

contexto europeu e português, quanto no contexto brasileiro, que a crescente onda de 

desigualdade e exclusão é um dos fatores determinantes para o crescimento do fenômeno dos 

sem-abrigo. No decorrer do estudo, analisamos os conceitos qualitativos e quantitativos de 

minoria, passando por definições doutrinárias, até uma acepção que chamamos de “clássica”, 

em relação a qual enfrentamos alguns questionamentos. Traçamos, ainda, considerações acerca 

da vulnerabilidade, como característica e como grupo, pois fator relevante para definição de 

certos grupos como minoria, tal qual a população sem-abrigo. Em seguida, apresentamos um 

breve panorama dos direitos fundamentais, as possibilidades de conceito, funções e as ligações 

com os direitos do homem e direitos humanos. Por fim, concluímos que o princípio da 

igualdade, a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial são instrumentos para a 

garantia de direitos fundamentais à população sem-abrigo. 

 

Palavras-chave: Sem-abrigo; minorias; vulnerabilidade; direitos humanos; direitos 

fundamentais; princípio da igualdade; dignidade da pessoa humana; mínimo existencial. 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

This paper will discuss about the guarantee of fundamental rights to the homeless population. 

First, we deliberate about the homeless concept (or in street situation) and their characteristics, 

on inequality and social exclusion background. This work presents European, Portuguese and 

Brazilian data about homeless and how increased inequality and exclusion. We analyze the 

qualitative and quantitative concepts of minority groups, in doctrinal definitions and face some 

questions about vulnerability characteristics as a relevant factor for the definition of certain 

groups as a minority, just like the homeless population. Then, we present a brief overview of 

fundamental rights, possibilities for concept, functions and links with human rights. Lastly, we 

conclude that the principle of equality, the human dignity and the existential minimum are 

instruments for guaranteeing fundamental rights to the homeless population. 

 

Keywords: Homeless; minorities; vulnerability; human rights; fundamental rights; principle of 

equality; human dignity; existential minimum. 
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INTRODUÇÃO 

 

A garantia de direitos fundamentais à população sem-abrigo busca, além de tentar tirar 

a invisibilidade e trazer para o centro da discussão a população sem-abrigo, tanto discriminada 

e sequer visível à sociedade em geral, examinar aspectos doutrinários e jurisprudenciais a 

respeito do princípio da igualdade, dignidade da pessoa humana e mínimo existencial como 

instrumentos garantidores de direitos fundamentais aos moradores de rua, em resposta ao 

questionamento central: como garantir direitos fundamentais à população sem-abrigo? 

Para a realização do presente trabalho, metodologicamente, usamos da pesquisa 

jurisprudencial e bibliográfica, no que diz respeito a produções científicas, em busca de 

esclarecimento acerca dos assuntos nele tratado, tais como a desigualdade e exclusão social, 

população sem-abrigo, minorias e vulnerabilidade, princípio da igualdade, direitos 

fundamentais, direitos humanos, dignidade da pessoa humana e mínimo existencial. Utilizou-

se, também, da pesquisa documental aos diplomas jurídicos, notadamente às Constituição 

Federais do Brasil e de Portugal.  

Nesse propósito, o estudo é dividido em três capítulos. No primeiro, com objetivo de 

situar os leitores e definir as diretrizes teóricas a serem utilizadas no decorrer da obra, são 

abordadas questões relativas à realidade da população sem-abrigo. Inicia-se com uma 

abordagem do crescente processo de desigualdade econômica e exclusão social que, em que 

pese a diferença semântica das duas expressões, o resultado acaba sendo o mesmo, qual seja, a 

pobreza, que, por consequência, gera a situação de sem-abrigo. Depois, são tecidas 

considerações e apresentados os fatores sobre a dificuldade em se encontrar uma definição do 

fenômeno da população em situação de rua, bem como apresentadas algumas características 

dessa população. Em um segundo momento, são apresentados dados estatísticos dos moradores 

de rua no contexto europeu, português e brasileiro, com intuito de reconhecer e entender a 

globalização do fenômeno, que representa um imenso desafio a ser enfrentado. Por fim, analisa-

se questões que dizem respeito a ser ou estar sem-abrigo.  

O segundo capítulo é dedicado ao estudo das minorias e do conceito de vulnerabilidade 

para fins de enquadramento ou não da população sem-abrigo como minoria. São apresentados 

os conceitos de minoria e diferenciados qualitativa e quantitativamente, alcançando uma 

definição que chamamos de “clássica”. É tratado, rapidamente, do multiculturalismo como 

elemento dos direitos humanos e necessário para se garantir que minorias possam viver 

plenamente nas sociedades que se inserem. A vulnerabilidade é indicada como características 
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dos grupos minoritários, porém, com significado de tornar grupos sociais passíveis de 

desrespeito aos direitos fundamentais e, consequentemente, fragilizando-os diante de grupos 

sociais dominantes. Diante da vulnerabilidade é enquadrada a população sem-abrigo como 

minoria, pois cumpridos os requisitos necessários e a notória condição de vulnerabilidade a que 

seus integrantes estão envolvidos.  

É no terceiro capítulo, por fim, que são abordadas as questões com relação à garantia de 

direitos fundamentais à população em situação de rua. De início, são estudados alguns traços 

característicos dos direitos fundamentais e é buscada a aproximação das expressões direitos 

fundamentais e direitos humanos. Por fim, procura-se responder à indagação central  aos 

objetivos da pesquisa, apresentando o princípio da igualdade, a dignidade da pessoa humana e 

o mínimo existencial como instrumentos para a garantia de direitos fundamentais à população 

sem-abrigo.  
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CAPÍTULO 1.  POPULAÇÃO SEM-ABRIGO (EM SITUAÇÃO DE RUA) 

 

Esta reflexão inicial sobre a população sem-abrigo, ou em situação de rua1, analisada 

com pano de fundo da desigualdade e exclusão social e com análise dos contextos europeu, 

português e brasileiro, se faz importante para entendermos o universo desses indivíduos, tendo 

em vista as possibilidades conceituais do termo, para, a posteriori, tratarmos da garantia de 

direitos fundamentais a este grupo. 

 

1.1 Desigualdade e exclusão social 

 

Antes de abordarmos em detalhes os conceitos e características da população sem-

abrigo, necessárias se fazem algumas considerações sobre o panorama da desigualdade e da 

exclusão social. É notório no cenário global um crescente processo de desigualdade e exclusão 

social, gerador não apenas da pobreza, mas que acaba por criar circunstâncias que resultam em 

levar as pessoas a viver em situação de rua. Ademais, a exclusão social no caso da pobreza nas 

ruas é geradora, dentro de uma série de acontecimentos de ruptura, da perda dos vínculos socias, 

familiares e individuais2. Embora semanticamente diferentes, a desigualdade e a exclusão tem 

um resultado em comum: a pobreza. A expressão desigualdade econômica sugere a distribuição 

não uniforme entre a população do que se produz dentro de uma sociedade. Por outro lado, o 

termo exclusão tem sentido de colocar de lado, suprimir os indivíduos ou grupos de um 

ambiente de igualdade social. Para Silva3, o conceito de exclusão é contrastante e oposto ao 

conceito de coesão social pelo fato de representar uma quebra dos vínculos sociais. 

Os fenômenos da desigualdade e exclusão social são questões mundiais e têm crescido 

desde a década de 1980 muito em razão das políticas de crescimento econômico das mais 

diversas nações, conforme pesquisa inovadora realizada pelo World Inequality Lab. Os 

resultados do estudo geraram o World Inequality Report4 (Relatório Mundial de Desigualdade) 

                                                           
1 De pronto, importante referir que a expressão “em situação de rua”, utilizada no Brasil, equivale ao termo “sem-

abrigo”, utilizada em Portugal, conforme será demonstrado quando da conceitualização dessa população. 
2 SILVA, Denize Elena Garcia da. A pobreza no contexto brasileiro: da exclusão econômica e social à ruptura 

familiar. In: Revista Discuro y Sociedad, v. 2, n. 2, pp. 265-296, jun. 2008. Disponível em: <www.dissoc.org>. 

Acesso em: abr. 2018. 
3 SILVA, Denize Eçena Garcia da. Op. Cit., pp. 265-296. 
4 O World Inequality Report tem como objetivo apresentar aos diferentes atores sociais evidências que possam 

ajudar no debate sobre a desigualdade, baseando-se nos resultados sobre a distribuição de renda e riqueza. Os 

dados apresentados no relatório combinam, de forma sistemática e transparente, todas as fontes de informações 

econômicas disponíveis, incluindo pesquisas domiciliares, recibos fiscais e contas nacionais de renda e riqueza 
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que apresenta uma avaliação no contexto mundial sobre desigualdade econômica e social. Os 

dados apresentados no relatório demonstram o aumento da desigualdade em praticamente todas 

as regiões do mundo nas últimas décadas, mesmo que em velocidades diferentes, apontando 

para a importância de políticas que visem mitigar a desigualdade. Conforme a pesquisa, as 

desigualdades econômicas tem relação direta com a distribuição de riqueza. Desde o ano de 

1980, observa-se em praticamente todos os países, tanto ricos quanto emergentes, 

transformações em grande escala na detenção da riqueza, como é o caso da América do Norte, 

China, Índia e Rússia, que tiveram um aumento muito acelerado da desigualdade de renda; da 

Europa, um aumento moderado; e do Oriente Médio, África subsaariana e Brasil, onde a 

desigualdade de renda permaneceu relativamente estável, porém em níveis extremamente altos.  

O relatório aponta que, embora a riqueza nacional (entendida como a riqueza pública e 

privada) tenha crescido significativamente, a riqueza pública tornou-se negativa ou próxima de 

zero nos países ricos, uma vez que as dívidas superam os ativos, limitando, assim, a capacidade 

dos governos de reduzir a desigualdade. Sobre o futuro da desigualdade, o estudo apresenta 

projeções da evolução da desigualdade de renda e riqueza até o ano de 2050 com base em 

diferentes cenários. Caso as condições atuais permanecessem inalteradas, a desigualdade em 

escala global continuaria a crescer. Por outro lado, se todos os países seguissem, em termos de 

distribuição de renda, uma trajetória semelhante à vivenciada pela Europa nas últimas décadas, 

a desigualdade global poderia ser reduzida, com importantes avanços simultâneos na 

erradicação da pobreza em escala global.5 

No contexto brasileiro, cerca de 13,4 milhões de pessoas estariam vivendo em condições 

de pobreza extrema no ano de 2016, conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE6. De acordo com a pesquisa Síntese dos Indicadores Sociais, com dados do 

ano passado, 6,5% da população vivia com até US$ 1,90 por dia no país. Embora não exista 

uma classificação oficial no Brasil do que se considera pobreza extrema, o IBGE mensurou o 

percentual da população nessas condições conforme diversas definições, além da do Banco 

Mundial (R$ 133,70 por mês). Uma das definições utilizadas foi o da população apta ao 

benefício do programa Bolsa Família, totalizando 17,5 milhões de pessoas. Do total da 

população brasileira, 8,6 milhões vivem com renda de até R$ 85,00 por mês – a primeira faixa 

                                                           
(incluindo vazamentos de dados offshore, quando disponíveis). Para desenvolvimento do assunto: WORLD 

INEQUALITY REPORT, 2018. Disponível em: <wir2018.wid.world>. Acesso em: jun. 2018. 
5 WORLD INEQUALITY REPORT, 2018. Op. Cit. 
6 BRASIL. Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira: 2017 / 

IBGE, Coordenação de População e Indicadores Sociais. - Rio de Janeiro: IBGE, 2017. Disponível em: 

<www.ibge.gov.br>. Acesso em mai. 2018. 
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elegível para obter benefícios do programa. Na segunda faixa, de R$ 85,00 a R$ 170,00 por 

mês, o contingente chega a 8,9 milhões de pessoas. Outro conceito analisado foi o de pessoas 

que recebem até um quarto do salário-mínimo por mês (R$ 220,00), que representam 25 

milhões de pessoas, ou seja, mais de 12% da população brasileira. 

Ademais, em que pese as elevadas taxas de crescimento econômico destacando o Brasil 

no cenário mundial como a sétima economia no ano de 2011, apresentando um Produto Interno 

Bruto (PIB) acima de 3,5 trilhões de Reais7, a desigualdade econômica e exclusão social ainda 

assustam, principalmente no que tange à concentração de riqueza nas mãos de uma parcela 

mínima da sociedade. De acordo com o relatório emitido pelo Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento da América Latina e Caribe (PNUD)8, em 2010 o Brasil era detentor 

do terceiro pior índice de desigualdade do mundo. Na América Latina, encontrava-se a frente 

apenas do Haiti e da Bolívia. A desigualdade é tão escandalosamente profunda que seriam 

necessários muitos anos para revertê-la. E para que cessem esses processos de desigualdade e 

exclusão social são necessárias medidas por parte do Estado, mais do que documentos 

reguladores e disciplinadores, políticas públicas e atitudes são fundamentais para ajudar a 

população carente e evitar que tais diferenças continuem a levar pessoas a viver em situação de 

rua. 

Podemos concluir que, mais do que a pobreza em si, é o grau de desigualdade e exclusão 

social que impacta a vida comunitária, as saúdes física e mental da população, a expectativa de 

vida, o consumo de drogas, o desempenho educacional, a violência urbana, bem como a 

condição de sem-abrigo. E mais, a relevância sobre as políticas públicas para os sem-abrigos se 

assenta no fato de que vivemos em um universo marcado por altas taxas de desigualdade e 

exclusão social em que poucos tem assegurados seus direitos básicos, em detrimento de uma 

minoria que permanece excluída. 

 

1.2 Conceitos e características da população sem-abrigo 

 

O fenômeno dos sem-abrigo é uma realidade mundial. Ao longo dos tempos, diversas 

foram as denominações escolhidas para as pessoas que, por distintos motivos, tinham e ainda 

tem a rua como abrigo. Esta população, atualmente denominada de sem-abrigo, em Portugal, 

                                                           
7 BRASIL. Contas regionais do brasil: 2011 / IBGE, Coordenação de Contas Nacionais. - Rio de Janeiro: IBGE, 

2011. Disponível em: <www.ibge.gov.br>. Acesso em mai. 2018. 
8 ONU. United Nations Development Programme: Human Development Report Office. 2011. “The Human 

Development Index (HDI).” New York. Disponível em: <http://hdr.undp.org/>. Acesso em mai. 2018. 
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ou em situação de rua, no Brasil, já foi chamada (e por vezes continua a ser chamada) de 

mendigo, indigente, vagabunda, pedinte ou outros sinônimos de estigma social. A compreensão 

e análise de um conceito universal não é consensual em razão de noções diversificadas no tempo 

e no espaço para a construção da própria população. Foram sendo consolidadas noções deste 

fenômeno por disposições legais buscando a sua legitimação. As definições podem variar entre 

a literalidade de se viver “sem-abrigo” (aqui entendido como sem ter um local para dormir, 

apenas o abrigo público) ou um conceito mais alargado, fugindo de uma definição literal. De 

acordo com Pereirinha9, a complexidade em se estudar a população sem-abrigo se dá, em parte, 

pela multiplicidade de sentidos da expressão, da diversidade de explicações, e ainda das 

inúmeras possibilidades metodológicas.  

Diversas são as definições encontradas na doutrina. Para Peter H. Rossi10, o conceito de 

sem-abrigo está ligado, na sua essência, em não ter acesso regular e usual a uma residência 

convencional, ou seja, a um domicílio ou habitação. Para o sociólogo, o termo é aplicável 

àqueles que não são arrendatários (inquilinos) ou não são possuidores de sua própria 

residência11. No estudo de Guillem F. Evangelista12, habitação pode ser definida como um local 

que possibilita o desenvolvimento das capacidades da pessoa13, pois permite o descanso, 

oferece proteção, guarda os bens, é um local em que se pode realizar a higiene e ter relações 

pessoais e sociais, permite trabalhar e usufruir de tempo de lazer, gerando, com isso, uma 

sensação de pertença à comunidade. Não havendo habitação, portanto, a situação de sem-abrigo 

pode ser considerada um processo que afeta a capacidades dos indivíduos progressivamente, 

esvaziando as suas possibilidades de escolha e consequentemente a liberdade. Para Paul A. 

Toro14, a definição de sem-abrigo apresenta várias situações distintas, que podem ser pessoas 

que vivem literalmente nas ruas, ou seja, aquelas que tem apenas a rua para subsistência, até 

aquelas que vivem em um local sem condições mínimas de habitabilidade, seja em termos de 

                                                           
9 PEREIRINHA, José A. A investigação o sobre a pobreza e a exclusão social: reflexão em torno de algumas 

propostas. In: Actas do Seminário Pobreza e Exclusão Social: percurso e perspectivas de investigação em Portugal. 

Lisboa, 2000, pp. 131-136. 
10 Peter H. Rossi (Estados Unidos, 1921-2006) foi um sociólogo americano, conhecido pela sua pesquisa sobre a 

origem da realidade viver sem-abrigo, na década de 1980. 
11 ROSSI, cit. in BARROS, Carlos Pestana et al. A habitação e a reintegração social em Portugal, Lisboa: Editora 

Vulgata, 1997. 
12 EVANGELISTA, Guillem Fernàndez. Poverty, homelessness and freedom: an approach from the capabilities 

theory. European Journal of Homelessness, vol. 4, 2010, pp. 189-202. Disponível em: 

<www.feantsaresearch.org>. Acesso em: abr. 2018. 
13 Guillem Fernàndez Evangelista busca a definição de habitação e da situação de sem-abrigo com base na teoria 

das capacidades do economista ganhador do prêmio Nobel Amartya Sen. Para desenvolvimento do assunto: SEN, 

Amartya. A ideia de justiça, Coimbra: Almedina, 2012. 
14 TORO, Paul A. Toward an International Understanding of Homelessness. Journal of Social Issues, Vol. 63, No. 

3, 2007, pp. 461-481. Disponível em: <https://spssi.onlinelibrary.wiley.com/>. Acesso em: abr. 2018. 
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salubridade, conforto ou sobrelotação. Semelhante a estas definições é a veiculada no The 

Housing Act, na qual uma pessoa é considerada sem-abrigo em caso de não possuir o direito 

legal ou está impedida de ocupar uma habitação de forma segura e com um mínimo conforto.15  

Leanne Rivlin16 apresenta quatro possibilidades de formas e graus para descrever os 

sem-abrigo, tendo por base o tempo em que se encontram em situação de rua e do consequente 

grau de vulnerabilidade atingido. O sem-abrigo crônico, casos associados ao alcoolismo e à 

toxicodependência. Nesta primeira definição, os indivíduos passam grande parte da sua vida 

nas ruas, com pouco dinheiro para manter o vício e pagar por uma pensão barata, podem 

pertencer a redes sociais ou comunidades de pessoas em semelhante situação; O sem-abrigo 

periódico, definido por ter habitação, mas que sai para as ruas ou albergues quando a pressão 

se torna insuportável e retorna para sua casa quando a tensão acalma. Na definição de sem-

abrigo periódico, incluem-se os trabalhadores migrantes e mulheres vítimas de violência 

doméstica, entre outros; O temporário está em situação de rua em razão de alguma circunstância 

inesperada, razão pela qual está mais limitado temporalmente que as definições anteriores. 

Nestes casos, os indivíduos tem maior capacidade em ter e manter uma habitação. Incluem-se 

nessa definição os casos de desastre natural, doenças graves, desemprego súbito ou mudança 

de comunidade; Por fim, tem-se o sem-abrigo total, considerado por Rivlin como o mais 

catastrófico. É um indivíduo traumatizado por não ter habitação e não manter relação com a 

comunidade. Normalmente, pernoitam nas ruas ou em albergues. Caracterizam-se pela falta de 

uma perspectiva de recuperação em razão da total devastação dos seus suportes sociais e físicos. 

Como se percebe, Rivlin busca definições mais abrangentes e reflete não apenas sobre 

a ausência de habitação, de uma estrutura, de um espaço físico, seja essa falta permanente ou 

imediata, mas também acerca de questões relacionadas com a privação de suportes sociais, 

psicológicos e econômicos dos sem-abrigos, incluindo para fins de conceptualização todos 

aqueles que possuem um abrigo, mas que possam residir em casas sem condições de segurança 

ou de salubridade. Ou seja, ser sem-abrigo pode significar muito mais que não ter um lar ou 

estar na rua. Pode significar a perda de direitos, como é o caso do direito de voto; pode significar 

a perda de auxílio na área da saúde; o não recebimento de apoio de serviços sociais 

regularmente; inclui-se a perda de papéis na sociedade, a perda de relações de vizinhança, de 

                                                           
15 VÁZQUEZ, Carmelo; MUÑOZ, Manuel. Homelessness, Mental Health, and Stressful Life Events: The Madrid 

Experience. International Journal of Mental Health, vol. 30, n. 3, Homelessness and Mental Illness: Studies from 

Western Europe, 2001, pp. 6-25. Disponível em: <https://www.jstor.org/stable/41344978>. Acesso em: abr. 2018. 
16 RIVLIN, Leanne. A new look at the homeless. In: Social Policy, vol. 16, 1986, pp. 3-10. Disponível em: 

<http://primo-pmtna01.hosted.exlibrisgroup.com/PUC01:TN_proquest60962362>. Acesso em: abr. 2018. 
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receber visitas, de ter um emprego,  de ter uma fonte de abrigo e proteção.17 Outros estudos – 

melhor analisados no item 1.5 do presente trabalho – mencionam que a esta definição de sem-

abrigo (além das questões meramente habitacionais), pode-se acrescentar a identificação do 

indivíduo com a sua situação de rua, especificamente o grau de satisfação e o sentimento de 

pertença (ser ou estar em situação de sem-abrigo).  

De acordo com o relatório do Conselho dos Direitos Humanos da Organização das 

Nações Unidas – ONU18, “a situação de rua é uma crise global de direitos humanos que requer 

uma resposta global e urgente” e 

Ao mesmo tempo, a situação de rua é uma experiência individual de alguns 

dos membros mais vulneráveis da sociedade, caracterizada pelo abandono, 

desespero, baixa autoestima e negação da dignidade, consequências graves 

para a saúde e para a vida. O termo ‘situação de rua’ não só descreve a carência 

de moradia, como também identifica um grupo social. O estreito vínculo entre 

a negação de direitos e uma identidade social distingue a falta de moradia da 

privação de outros direitos socioeconômicos. 

Na perspectiva europeia, a Federação Europeia de Organizações Nacionais que 

Trabalham com os Sem-Abrigo (FEANTSA)19 elaborou o European Typology on 

Homelessness and Housing Exclusion (ETHOS), na busca de melhor compreender e 

dimensionar a falta de moradia na Europa. A definição adotada pela FEANTSA inclui como 

sem-abrigo: os sem-teto (aqueles que vivem na rua ou pessoas que pernoitam num albergue 

noturno); os sem-casa ou sem-moradia (indivíduos que vivem em centros de acolhimento 

específicos para pessoas em situação de rua, para imigrantes ou para mulheres, pessoas em vias 

de sair de instituições, em alojamentos de longa-duração próprios para pessoas em situação de 

sem-abrigo); os que vivem em habitação insegura (a viver em casa de familiares ou amigos, 

subarrendamentos ilegais, em vias de serem despejadas ou vítimas de violência na residência 

onde estão); e os que vivem em habitação inadequada (aqueles a viver em estruturas não 

convencionais como barracas ou habitações móveis, a ocupar edifícios ou em situações de 

habitações sobrelotadas).  

                                                           
17 RIVLIN, Leanne. Op. cit., pp. 3-10. 
18 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Relatório da Relatora Especial sobre moradia adequada como 

componente do direito a um padrão de vida adequado e sobre o direito a não discriminação neste contexto. 

Conselho de Direitos Humanos, 2015. Disponível em: <http://terradedireitos.org.br/wp-

content/uploads/2016/11/Relat%C3%B3rio_Popula%C3%A7%C3%A3o-em-situa%C3%A7%C3%A3o-de-

rua.pdf>. Acesso em: abr. 2018. 
19 FEANTSA (European Federation of National Organisations Working with the homeless). Disponível em: 

<www.feantsa.org>. Acesso em: abr. 2018. 
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Em Portugal, a definição de sem-abrigo foi elaborada pelo Instituto de Segurança Social, 

com a publicação da Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo 2009-

201520 e assim define:  

Considera-se pessoa sem-abrigo aquela que, independentemente da sua 

nacionalidade, idade, sexo, condição sócio-económica e condição de saúde 

física e mental, se encontre: sem tecto, vivendo no espaço público, alojada em 

abrigo de emergência ou com paradeiro em local precário; ou sem casa, 

encontrando-se em alojamento temporário destinado para o efeito.  

Já no Brasil, como referido anteriormente, o termo “sem-abrigo” é substituído por “em 

situação de rua” e tem igual significado. A definição legal se deu com o Decreto Federal nº 

7.05321, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a População em 

Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, em seu 

Parágrafo Único, do artigo 1º, define a população em situação de rua como: 

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. 

Diante do que foi apresentado até então, podemos concluir que o fenômeno dos sem-

abrigo é global, heterogêneo e disforme, havendo, portanto, grandes dificuldades em se alcançar 

um conceito fechado. O termo sem-abrigo engloba na sua definição um vasto conjunto de 

situações distintas de carências de habitação, econômicas, sociais, políticas, psicológicas, entre 

outras. Diversos estudos buscaram definir esse grupo, apresentando diferentes enfoques, seja 

pela característica de ausência de habitação, seja pela interação e adaptação com as dinâmicas 

da rua. Percebemos também os efeitos da desigualdade econômica, exclusão social e pobreza 

no processo de rompimento dos indivíduos com laços sociais, gerando ou ao menos 

participando no processo de rualização. A população em situação de rua é, atualmente, um dos 

aspectos mais visíveis da pobreza, da desigualdade e da exclusão social, sendo assim, um 

fenômeno muito difícil de se resolver.  

                                                           
20 PORTUGAL. Estratégia nacional para a integração das pessoas sem-abrigo 2009-2015, Instituto de Segurança 

Social, 2009. Disponível em: <http://www.seg-social.pt>. Acesso em: abr. 2018. 
21 BRASIL. Decreto nº 7.053 , de 23 de dez. de 2009. Disponível em: <www.planalto.gov.br>. Acesso em: abr. 

2018. 
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Insta mencionar, por importante, que não é a ausência de proteção jurídica ou de 

enquadramento legal que gera o crescimento da população sem-abrigo, posto que o direito a 

uma habitação condigna, direito ao trabalho, direito de acesso à saúde e um tratamento igual 

perante a lei é universalmente proclamado pelos mais diversos instrumentos, tais como a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos22, o Pacto Internacional sobre os Direitos 

Económicos, Sociais e Culturais23, o Programa de Acção do World Summit for Social 

Development, a Carta Social do Conselho de Europa e o Relatório da Relatoria Especial da 

ONU de 2015 sobre Habitação, pelas Constituições Portuguesa, Brasileira e demais nacionais, 

bem como pelos diversos Decretos que criam as medidas internacionalmente aceitas. Porém, a 

falta de políticas públicas pelos Estados e a falta de visibilidade pela maioria da população 

fazem com que a situação dos sem-abrigo seja de difícil resolução. 

 

1.3 Dados no contexto português e europeu 

 

Sem surpresa, levando em conta a globalização das questões de desigualdade econômica 

e exclusão social, em toda a Europa as questões relacionadas à população em situação de rua é 

um grave problema social. Neste ponto, tentaremos apresentar uma dimensão estatística, sem a 

pretensão de esgotamento do assunto. No ano de 2000, o Conselho Europeu de Nice definiu 

objetivos específicos na tentativa de erradicar a pobreza, tendo sido estabelecido que as políticas 

na luta contra a exclusão devem basear-se num Método Aberto de Coordenação (MAC), ou 

seja, que combine os planos nacionais de ação e um programa da Comissão Europeia para 

fomentar a cooperação transnacional.  

Recentemente, a FEANTSA divulgou o relatório The Third Overview of Housing 

Exclusion in Europe 201824 estudo desenvolvido em conjunto com a Fundação Abbé Pierre. O 

relatório avalia a capacidade dos países da União Europeia para abrigar adequadamente suas 

populações, e revela uma exclusão habitacional diariamente para milhões de europeus, bem 

                                                           
22 Por exemplo: Artigo 25º. Todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe, e a sua 

família, saúde e bem-estar, inclusive alimentação, vestuário, habitação, cuidados médicos e os serviços sociais 

indispensáveis, e direito à segurança em caso de desemprego, doença, invalidez, viuvez, velhice ou outros casos 

de perda dos meios de subsistência em circunstâncias fora de seu controle. 
23 Por exemplo: Artigo 11.º. Os Estados Partes no presente Pacto reconhecem o direito de todas as pessoas a um 

nível de vida suficiente para si e para as suas famílias, incluindo alimentação, vestuário e alojamento suficientes, 

bem como a um melhoramento constante das suas condições de existência. Os Estados Partes tomarão medidas 

apropriadas destinadas a assegurar a realização deste direito reconhecendo para este efeito a importância essencial 

de uma cooperação internacional livremente consentida. 
24 FEANTSA. Third overview of housing exclusion in Europe 2018. Disponível em: <www.feantsa.org>. Acesso 

em: mai. 2018. 
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como uma imagem dramática do aumento da falta de moradia na maior parte da UE – 

especialmente entre crianças, mulheres e migrantes. Em geral, a população sem-abrigo 

aumentou em toda a Europa, crescendo 150% na Alemanha de 2014 a 2016, um aumento de 

20% no número de pessoas em abrigos de emergência na Espanha no mesmo período e um 

aumento de 8% na Dinamarca entre 2015 e 2017. Apenas dois países viram reduções: Finlândia 

e Noruega. Em que pese este fenômeno assuma diferentes proporções em cada país, ao final do 

relatório da FEANTSA, uma mensagem clara é dirigida às instituições europeias:  

A falta de moradia é uma clara violação dos direitos humanos, que apesar de 

tudo é crônica e piora significativamente na Europa. As instituições da UE 

devem usar as normas e instrumentos legais internacionais e europeus para 

iniciar uma abordagem baseada nos direitos humanos à condição de sem-

abrigo.25 

 Em relação ao panorama nacional português, o relatório da FEANTSA aponta a falta de 

dados recentes sobre a população sem-abrigo. Em pesquisas anteriores, encontramos dados 

bastante díspares relativamente à contagem destas pessoas e desconhecemos o tipo de definição 

teórica adotada em cada uma das situações. Em um estudo realizado pelo Instituto de Segurança 

Social, em Portugal Continental, entre os anos de 2004 e 2005, depreende-se um total de 2.717 

pessoas vivendo em situação de sem-abrigo, com o seguinte panorama geral: sexo masculino, 

solteiro, entre os 30 e os 59 anos e 75% de nacionalidade portuguesa, salientando-se uma 

territorialização das problemáticas: em Lisboa predominavam os indivíduos com mais de 50 

anos e problemas de alcoolismo, no Porto, porém, a maioria teria menos de 39 anos com 

problemática de toxicodependência associada.26 

 Ainda segundo o relatório da FEANTSA, Portugal foi o primeiro país mediterrânico a 

adotar uma abordagem estratégica para a falta de moradia. Contudo, a Estratégia Nacional para 

a Integração das Pessoas Sem-Abrigo 2009-2015 recebeu uma série de críticas. Apesar de se 

mover em uma direção positiva e mobilizar os atores locais para reorganizar as respostas ao 

desalojamento de uma forma mais integrada em diferentes territórios, haviam muitas falhas na 

sua implementação. A falta de apoio político, institucional, a transparência na atribuição de 

financiamento, bem como deficiências na coordenação horizontal e mecanismos de 

acompanhamento/avaliação, comprometeram o real impacto da estratégia. No entanto, um novo 

                                                           
25 Ibidem, p. 41. 
26 PEREIRA, Ana Cristina. Há quase 3000 sem-abrigo em Portugal Continental. Público, 2006. Disponível em: 

<https://www.publico.pt/2006/08/04/sociedade/noticia/ha-quase-3000-semabrigo-em-portugal-continental-

1266209>. Acesso em: abr. 2018. 
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quadro de ação para 2017-2023, que está a entrar numa agenda política mais favorável – o 

Presidente da República Portuguesa favoreceu diretamente a renovação da estratégia – já viu 

avanços notáveis em seus métodos operacionais, incluindo o fortalecimento do funcionamento 

interno do grupo interinstitucional (Grupo de Implementação, Monitorização e Avaliação da 

Estratégia - GIMAE), que é responsável pelo monitoramento da implementação estratégica.27 

  

1.4 Dados no contexto brasileiro 

 

No contexto brasileiro, poucas são as análises sobre a população sem-abrigo. Nos anos 

de 2007 e 2008 foi realizada uma das poucas pesquisas pelo governo brasileiro, mais 

especificamente pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) em 

parceria com a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 

(UNESCO)28. Levou-se em conta 48 (quarenta e oito) municípios com mais de 300.000 

habitantes, bem como 23 (vinte e três) capitais brasileiras, com exceção de Belo Horizonte, São 

Paulo, Recife e Porto Alegre, sendo considerada somente a população com mais de 18 anos. 

Atingiu-se o número de 31.922 adultos vivendo nas ruas. Caso somado a este total os números 

encontrados nas cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Recife e Porto Alegre, esse total sobe 

para 50.000 adultos. Porém, acredita-se que o número da população em situação de rua é ainda 

mais elevado, visto que a pesquisa foi realizada somente em 71 cidades, 48 municípios e 23 

capitais, e foram contabilizados apenas adultos, estando excluídos da pesquisa crianças e 

adolescentes.29 

Segundo pesquisas brasileiras, diversas são as causas que levam as pessoas para uma 

situação de sem-abrigo: o fator alcoolismo e/ou drogas é responsável por levar 35,5% dessas 

                                                           
27 FEANTSA. Country Profile: Portugal. Third overview of housing exclusion in Europe 2018. Disponível em: 

<www.feantsa.org>. Acesso em: mai. 2018. 
28 A Pesquisa Nacional da População em Situação de Rua partiu da premissa de que há tendência de maior 

concentração de pessoas em situação de rua nos municípios mais populosos e nas capitais dos estados. Estes 

concentram maiores recursos, serviços e possibilidades de toda ordem, tanto por parte da sociedade em geral como 

por parte do poder público. Assim, essas localidades tendem a ser mais procuradas por pessoas em situação de 

vulnerabilidade que necessitam de oportunidades de emprego e procuram condições mais favoráveis para a sua 

sobrevivência. Nesse sentido, estabeleceu-se como universo da pesquisa os municípios com população igual ou 

superior a 300.000 (trezentos mil) habitantes, as capitais de estado e o Distrito Federal. Foram excluídos do 

universo os municípios que realizaram ou estavam desenvolvendo levantamento semelhante (Belo Horizonte-MG, 

São Paulo-SP, Recife-PE e Porto Alegre-RS). Assim, foram selecionados 71 municípios, sendo 23 capitais 

independentes do tamanho populacional e 48 municípios com população igual ou superior a 300.000 habitantes. 

Em todas as cidades selecionadas foi realizado censo das pessoas em situação de rua, por meio da aplicação de um 

questionário reduzido, e pesquisa amostral que investigou um conjunto maior de questões em cerca de 10% das 

pessoas entrevistadas em cada município. 
29 ASSIS, Gilmar de. Breves reflexões sobre os direitos da população em situação de rua. In: GRINOVER, Ada 

Pellegrini et al (Org.). Direitos fundamentais das pessoas em situação de rua. Belo Horizonte: D’ Plácido, 2014. 
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pessoas a viver nas ruas; as desavenças e desentendimentos familiares respondem por 29,1%; 

já o desemprego/perda de emprego representa 29,8%.30 As pesquisas demonstram, ainda, que 

a grande maioria dessas pessoas são originárias de áreas urbanas, em um total representado por 

72%, do mesmo local em que vivem ou de regiões próximas de onde se encontram, 

demonstrando que a migração do campo para a cidade não tem mais tanta expressão no contexto 

da população sem-abrigo.31 Essas estimativas são de grande relevância para que seja possível 

traçar o perfil da população sem-abrigo no Brasil e, consequentemente, podermos quantificar e 

caracterizar socioeconomicamente melhor essa população.32 Por fim, umas das últimas 

pesquisas de âmbito nacional foi a realizada pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – 

IPEA, no ano de 2016. Estimou-se a existência de aproximadamente 101.854 pessoas em 

situação de rua no ano de 2015, um número assustador.33 

                                                           
30 BRASIL. Ministério do Desenvolvimento Social e combate à fome. Pesquisa nacional sobre a população em 

situação de rua. Brasília: Meta instituto de pesquisa de opinião, 2008. Disponível em: <https://wwp.org.br/wp-

content/uploads/2016/11/Pesquisa-Nacional-sobre-a-Popula%C3%A7%C3%A3o-de-Rua-Relato-de-Uso-WWP-

_-PORT.pdf>. Acesso em: mai. 2018. 
31 BRASIL. Conselho Nacional do Ministério Público. Guia de atuação ministerial: defesa dos direitos das 

pessoas em situação de rua. Brasília: Conselho Nacional do Ministério Público, 2015. (Coleção Guia de atuação 

ministerial e ação nacional em defesa dos direitos fundamentais). 
32 Os dados da Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua identificou: a) que os principais motivos 

que levaram essas pessoas à situação de rua foram o alcoolismo/drogas (35,5%), o desemprego (29,8%), as 

desavenças com pai/mãe/irmãos (29,1%), perda de moradia (20,4%), separação/decepção amorosa (16,1%); b) 

82% eram do sexo masculino; c) 53% com faixa etária de idade entre 25 e 44 anos; d) 67% se autodeclararam 

negros; e) 74% sabiam ler e escrever, 17,1% não sabiam escrever e 8,3% apenas assinavam o próprio nome, sendo 

que a imensa maioria não estudava (95%); f) 69,6% costumava dormir na rua, sendo que 48,4% estava há mais de 

dois anos dormindo na rua ou em albergue, e cerca de 30% dormia na rua há mais de 5 anos; 22,1% costumava 

dormir em albergues ou outras instituições; g) 59% dos entrevistados afirmaram ter profissão, principalmente 

relacionada à coleta de material reciclável, construção civil, ao comércio, ao trabalho doméstico e ao serviço de 

mecânica, sendo que do universo dos que afirmaram ter profissão, 70,9% exerciam alguma atividade remunerada, 

e a maioria (52,6%) declarou receber entre R$ 20,00 e R$ 80,00 semanais, pelos trabalhos desenvolvidos; h) apenas 

15,7% pediam dinheiro como principal meio para a sobrevivência; i) 29,7% dos entrevistados afirmaram ter algum 

problema de saúde, como hipertensão (10,1%), problema psiquiátrico/mental (6,1%), HIV/Aids (5,1%) e 

problemas de visão/cegueira (4,6%); j) a maioria dos entrevistados (79,6%) conseguia fazer ao menos uma refeição 

ao dia; k) em se tratando da participação social, 95,5% declararam não participar de qualquer movimento social 

ou associativismo, sendo que apenas 2,9% indicaram essa participação; l) no que se refere ao acesso à 

documentação civil e serviços públicos, 24,8% não possuíam qualquer documento de identificação, o que dificulta 

a obtenção de emprego formal, o acesso aos serviços e programas governamentais e o exercício da cidadania; 

61,6% não possuíam título de eleitor e, portanto, estavam impedidos de exercerem o direito de cidadania elementar 

que é o voto; 59,9% sem carteira de trabalho; 57,4% não possuíam CPF; 49,2% não possuíam certidão de 

nascimento ou de casamento e 40,7% sem carteira de identidade; m) 88,5% não eram atingidas pela cobertura dos 

programas governamentais, sendo que dos que declararam receber algum benefício, 3,2% recebiam aposentadoria, 

2,3% estavam inseridos no Programa de Transferência de Renda Bolsa Família e 1,3% recebiam o Benefício de 

Prestação Continuada; n) 54,5% das pessoas entrevistadas teriam sofrido algum tipo de discriminação, 

principalmente por meio do impedimento de suas entradas em estabelecimentos comerciais, shopping center, 

transporte coletivo, bancos, algum órgão público, de serem atendidos nos órgãos de saúde, além do impedimento 

na retirada de documentos. 
33 BRASIL. Estimativa da população em situação de rua no Brasil. Brasília: Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada, 2016. Disponível em: <www.ipea.gov.br>. Acesso em: abr. 2018. 
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 Verifica-se, portanto, tratar-se de um grupo heterogêneo, caracterizado pela diversidade 

de níveis culturais e com pessoas de diversas localidades, sendo a maioria advinda de áreas 

urbanas e que, em sua maioria, sobrevive com até R$ 80,00 por semana (poucos tem a esmola 

e a caridade como sustento); tem em comum a precária situação de rua: a pobreza a níveis 

extremos, o rompimento ou enfraquecimento dos vínculos familiares e sociais, bem como a 

inexistência de habitação convencional.  

A realização de pesquisas, censos e estudos são fundamentais para que possamos 

reconhecer e entender não apenas que o fenômeno existe, mas que representa um imenso 

desafio a ser enfrentado pelo Poder Público. 

 

1.5 Ser ou estar na condição de sem-abrigo 

 

Embora já estudados os conceitos e algumas características da população sem-abrigo, 

achamos importante tecer alguns breves comentários sobre as circunstâncias de ser ou estar na 

rua. Como anteriormente referido, diversos são os processos que levam alguém a tornar-se sem-

abrigo e que explicam a entrada nessas condições de afronta à dignidade humana, com perdas 

consecutivas que conduzem à situação de pobreza extrema.34 Esse processo nos leva a refletir 

sobre o que é ser sem-abrigo e estar sem-abrigo. Trata-se, portanto, de um processo 

progressivo, alusivo inicialmente a estar sem-abrigo, com a percepção como algo anormal, no 

qual há receio e desamparo, para, posteriormente, passar a ser sem-abrigo, com a ideia de 

normalidade da situação, como resultado de diversas rupturas, acúmulo de insucessos, das 

estratégias diárias de sobrevivência e da perda de esperança, mediante um estilo de vida 

alternativo.35 

Para Vieira36, a rua pode ter, pelo menos, dois sentidos, quais sejam: o de ser abrigo para 

aqueles dormem circunstancialmente sob marquises de lojas, viadutos ou bancos de praça; ou 

de constituir-se em um modo de vida para aqueles que tem a rua como o seu habitat e 

estabelecem com ela relações das mais diversas. Podem, ainda, ser identificadas diferentes 

situações em relação à permanência na condição de sem-abrigo: ficar na rua 

                                                           
34 COSTA, Alfredo Bruto da; BAPTISTA, Isabel; PERISTA, Pedro; CARRILHO, Paula. Um olhar sobre a 

pobreza: vulnerabilidade e exclusão social no Portugal contemporâneo. Lisboa: Edições Gradiva, 2008. 
35 PEREIRA, Álvaro; BARRETO, Pedro; FERNANDES, Gisela. Análise longitudinal dos sem-abrigo em Lisboa: 

a situação em 2000. Laboratório Nacional de Engenharia Civil. Lisboa: Departamento de Acção Social da Câmara 

Municipal de Lisboa, 2000, p. 21. 
36 VIEIRA, Maria; BEZERRA, Eneida; ROSA, Cleisa. População de rua: quem é, como vive, como é vista. São 

Paulo: Editora Hucitec, 1994, p. 93. 
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(circunstancialmente); estar na rua (recentemente); ou ser de rua (permanentemente). Essas 

condições (que podemos interpretar como “ficar sem-abrigo”, “estar sem-abrigo” e “ser sem-

abrigo”) estão relacionadas com o tempo da própria condição de sem-abrigo, ou seja, à medida 

que aumenta o tempo, se torna estável a condição de situação de rua, sendo que a diferenciação 

se dá pelo grau, maior ou menor, de inserção na rua. 

Ficar sem-abrigo designa um estado de precariedade inicial, podendo ser fruto de 

desemprego inesperado ou em razão de mudança de cidade. Regra geral, as pessoas que se 

encontram nessas condições sentem-se desvalorizadas, demonstram medo da condição de sem-

abrigo e buscam rapidamente alternativas para mudar a sua condição. Rejeitam qualquer 

identificação como sem-abrigo, procurando distanciar-se das pessoas nesta condição.37 

Estar sem-abrigo expressa a situação dos indivíduos que adotam a rua como habitação 

e já não a consideram tão ameaçadora. Iniciam as relações com os demais sem-abrigo e a 

conhecer novas alternativas de sobrevivência, bem como a frequentar lugares de distribuição 

de comida e instituições assistenciais. Procuram emprego e quando conseguem obter algum 

dinheiro, procuram pensões ou vagas em albergues para pernoitar. Há, aqui, uma tentativa de 

diferenciação da situação de sem-abrigo, muitas vezes alegando que são trabalhadores 

desempregados.38 

Ser da rua ou sem-abrigo é diferente, mais aprofundado. No entendimento da autora, 

nos casos de ficar e estar sem-abrigo seria possível alternar a rua com outros lugares de 

residência e com trabalhos diversos, havendo a possibilidade de o indivíduo sair em definitivo 

dessa situação, retornar ao seu lugar de origem, conseguir um emprego. Porém, tal processo 

torna-se mais difícil à proporção que aumenta o tempo de rua. O que se vê é um processo de 

destruição física e mental em função de fatores como a má alimentação, precárias condições de 

higiene e, eventualmente, pelo uso constante de drogas (aqui incluído o álcool). Em razão dessa 

situação de depauperamento, torna-se extremamente difícil conseguir um emprego, dificultando 

a saída desse processo e, com isso, a rua ganha cada vez mais importância. A rua acaba por se 

tornar o único espaço de relações pessoais, de trabalho, de obtenção de recursos de toda sorte. 

Os dias passam a ser pautados por referências como instituições assistenciais e lugares da cidade 

onde se reúnem pessoas na mesma situação. A rua torna-se espaço de habitação de forma 

                                                           
37 VIEIRA, Maria; BEZERRA, Eneida; ROSA, Cleisa. Op. cit., p. 94. 
38 Ibidem. 
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definitiva.39 Para a autora40, a questão do sem-abrigo deve ser analisada sobre um continuum, 

em que estar na rua ocasionalmente é considerada como “uma situação provisória”, mas  

quando a ausência de trabalho se prolonga, quando dormir na rua passa a ser 

uma constante, novas relações se estabelecem, hábitos começam a ser 

incorporados, novos códigos são criados. Ser morador de rua não significa 

apenas estar submetido à condição de espoliação, enfrentando carências de 

toda sorte, mas significa, também, adquirir outros referenciais de vida social, 

diferentes dos anteriores baseados em valores associados ao trabalho, à 

moradia, às relações familiares. Diferentemente dos que passam pela rua 

circunstancialmente, os que já moram nela possuem um modo de vida próprio, 

ou seja, desenvolvem formas específicas de garantir a sobrevivência, de 

conviver e ver o mundo.  

Em outras palavras, o indivíduo socialmente integrado e com estabilidade profissional, 

inicialmente, passaria para uma situação de vulnerabilidade social e precariedade laboral, até 

encontrar-se, por fim, socialmente isolado, em uma condição inegável de marginalidade e 

exclusão.41 O ingresso nessa situação, regra geral, é uma experiência traumatizante, em que se 

percebe um choque inicial com esta realidade, podendo haver maior ou menor repercussão de 

acordo com a resistência de uma estrutura psicológica preexistente e a sua maior ou menor 

vulnerabilidade, condicionando o ritmo de degradação do indivíduo.42 Com o passar do tempo, 

os indivíduos passam a aceitar a condição de ser sem-abrigo, apontando para um estado de 

desistência e tendo como única preocupação garantir a satisfação das necessidades básicas.43 

Os sem-abrigos considerados de longa duração estão completamente adaptados às condições 

em que vivem, à rua.44 

Portanto, deve-se entender que a identificação do indivíduo como sem-abrigo está no 

fato de ter na rua o seu espaço de morar e sobreviver, oferecendo diferentes possibilidades que 

são exploradas criativamente por seus moradores.45 A situação de rua como modo de vida 

requer o entendimento da trajetória social dos seus moradores e das formas como usam a cidade 

objetivando garantir a sobrevivência.  

                                                           
39 Ibidem, p. 95. 
40 Ibidem, p. 96. 
41 CASTEL, Robert. Espacios de poder. Madrid: Ediciones La Piqueta, 1991, p. 33. 
42 GOODMAN, Lisa; SAXE, Leonard; HARVEY, Mary. Homelessness as psychological trauma: broadening 

perspectives. American Psychologist, v. 46, 1991, pp. 1219-1225. Disponível em: <http://psycnet.apa.org>. 

Acesso em: mai. 2018. 
43 FRADE, J. A personalidade (perfil clínico) do sem-abrigo segundo o S. C. L. 90-R. Lisboa: Instituto Superior 

de Psicologia Aplicada, 1998, p. 47. 
44 THELEN, Lionel. Homeless people in Belgium and in Portugal: from the loss of chrono – aesthesia to social 

nakedness. Brussels: European University Institute, 1996. 
45 COSTA, Ana Lúcia. Política municipal de atendimento à população em situação de rua de fortaleza: desafios 

para uma proposta de inclusão. Fortaleza, 2013, p. 51. Disponível em: <http://uece.br>. Acesso em: jul. 2018. 
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CAPÍTULO 2. MINORIAS E VULNERABILIDADE: ENQUADRAMENTO DA 

POPULAÇÃO SEM-ABRIGO (EM SITUAÇÃO DE RUA) 

 

 Após elucidadas as questões referentes à conceptualização, características e contextos 

da população em situação de rua, buscamos agora tratar sobre o enquadramento ou não de tal 

população como minoria em razão da vulnerabilidade que lhe é peculiar. Para tanto, partimos 

inicialmente dos conceitos de minoria, passando pelas questões da vulnerabilidade, para, enfim, 

apresentarmos uma resposta ao enquadramento dos sem-abrigo como minoria. 

 

2.1 Conceito de minorias 

 

De igual sorte ao que refere à conceptualização da população em situação de rua, a 

complexidade do fenômeno das minorias explica a variedade de perspectivas em que este 

conceito pode ser definido. Uma dessas dificuldades se dá em razão da pluralidade e 

multiculturalidade das sociedades. O conceito de minoria é, portanto, contextual e dinâmico. 

Contextual pois a caracterização de um grupo como minoritário varia de acordo com o meio 

que está inserido. Dinâmico pois as minorias vão sendo construídas e alteradas durante os anos.  

Inicialmente, e sem maiores reflexões, minoria nos remete a um sentido de inferioridade 

numérica, sendo o contrário de maioria. Dito isso, começaremos o aprofundamento acerca do 

conceito de minoria partindo do verbete constante no Dicionário da Língua Portuguesa 

Contemporânea46 e no Grande Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa47: 

Minoria. s. f. (Do lat. minor ‘menor’ + suf. -ia). 1. A parte menos numerosa 

num conjunto de pessoas ou de coisas; pequena parte ou quantidade muito 

pequena. 2. Grupo, partido... menos votado num sufrágio ou votação, que não 

obtém a maioria de votos. 3. Grupos ou facção pouco numerosa no interior de 

um partido, uma população, uma colectividade... e cujas ideias ou interesses 

se distinguem dos da maioria. 4. Comunidade que vive no seio de uma 

população, de raça, língua ou religião diferentes. 

Minoria. s. f. 1. Condição do que é numericamente inferior a outro. 2. A parte 

menos numerosa de um grupo. 3. Subgrupo existente dentro de uma sociedade 

que se considera e/ou é considerado diferente do grupo maior e/ou dominante, 

em razão de características étnicas, religiosas, ou de língua, costumes, 

nacionalidade, etc., e que, por essa razão, não tem os mesmos direitos e/ou as 

                                                           
46 ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA. Dicionário da língua portuguesa contemporânea, Lisboa: 

Editorial Verbo, 2001. 
47 HOUAISS, Antônio; SALLES, Villar Mauro de. Grande dicionário houaiss da língua portuguesa, Rio de 

Janeiro: Círculo de Leitores, 2015. 
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mesmas oportunidades que o grupo maioritário, ou é alvo de discriminação ou 

preconceito. 

A partir dessas definições, percebemos a existência de dois conceitos: um puramente 

quantitativo, referindo-se a uma parte menos numerosa da população; e outro com conteúdo 

qualitativo, com ênfase na sua diferenciação como grupo do restante da sociedade, de um outro 

dominante, com ideias ou interesses também diferentes. O significado quantitativo (e 

meramente descritivo) também é usado para se tratar de outras “minorias”, relativas a outros 

processos comparativos (pois minoria sempre é comparada com “maioria”), tal como quando é 

o caso de minoria parlamentar, minorias revolucionárias, etc.  

Quando tratamos de minoria social, o termo não está associado a uma minoria 

quantitativa necessariamente, posto que os grupos minoritários podem ser compostos de 

parcelas consideráveis da sociedade. Portanto, para a discussão do tema no presente estudo, 

parece-nos mais adequado o uso do conceito de minorias que envolve o aspecto qualitativo, 

posto que trata da submissão das minorias em relação aos grupos majoritários. 

Dentro de uma definição qualitativa, diversas questões como “qual seria o conceito de 

minoria”, “o que definiria uma minoria”, “quem seriam os beneficiários dos direitos das 

minorias”, já foram objeto de inúmeros estudos que não chegaram a uma resposta conceitual 

definitiva, satisfatória ou universalmente aceitável. Essa imprecisão terminológica se agrava 

pelo fato de que a Organização das Nações Unidas não obteve sucesso na busca de uma 

definição global para as minorias.48 

A Comissão de Direito Humanos das Nações Unidas, no ano de 1947, criou a 

Subcomissão de Prevenção de Discriminação e de Proteção de Minorias, a qual em 1950 fez a 

sugestão de conceito para minorias49: I - o termo minoria inclui, dentro do conjunto da 

população, apenas aqueles grupos não dominantes, que possuem e desejam preservar tradições 

ou características étnicas, religiosas ou linguísticas estáveis, marcadamente distintas daquelas 

                                                           
48 “The difficulty in arriving at an acceptable definition lies in the variety of situations in which minorities exist. 

Some live together in well-defined areas, separated from the dominant part of the population, while others are 

scattered throughout the national community. Some minorities base a strong sense of collective identity on a well-

remembered or recorded history, others retain only a fragmented notion of their common heritage. In certain 

cases, minorities enjoy - or have known - a considerable degree of autonomy. In others, there is no past history of 

autonomy or self-government. Some minority groups may require greater protection than others, because they 

have resided for a longer period of time in a country, or they have a stronger will to maintain and develop their 

own characteristics”. Human Rights Facts Sheet, n. 18, Minority Rights. Genebra: United Nations Office, 1998. 

Disponível em: <www.ohchr.org>. Acesso em: jun. 2018. 
49 E/CN.4/641 Annex I, Resolution II. Apud MAIA, Luciano Mariz. Direitos humanos das minorias étnicas e 

religiosas e as desigualdades sociais e regionais. In: REGIS, André; MAIA, Luciano Mariz. Direitos humanos, 

impeachment e outras questões constitucionais: uma coletânea de artigos. Recife: Editora Base, 2004, pp. 205-

234. 
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do resto da população; II - tais minorias devem propriamente incluir um número de pessoas 

suficiente em si mesmo para preservar tais tradições e características e - III tais minorias 

devem ser leais ao Estado dos quais sejam nacionais. A proposta, porém, não foi aceita, 

culminando na desistência, após algumas tentativas, pela Subcomissão de precisar 

conceitualmente as minorias, optando por apenas recomendar que fossem objeto de proteção 

em futuros documentos de direitos humanos.50 

O principal motivo da dificuldade em se construir um conceito geral e universal reside 

na diversidade de situações em que as minorias se encontram, ou seja, a multiplicidade de 

minorias, o que torna cada grupo minoritário único, impossibilitando, a priori, a sua 

comparação. Algumas minorias vivem em espaços comunitários definidos, separadas da dita 

maioria da população, já outras estão espalhadas por um ou até mesmo por mais de um país, 

dispersas entre a maioria; certos grupos minoritários possuem uma identidade cultural coletiva 

forte, enquanto outros possuem apenas um conhecimento limitado da herança comum; o grau 

de autonomia pode também as diferenciar, sendo que certas minorias possuem um grau elevado 

de autonomia, ao passo que outras não vislumbram autonomia no seu passado; algumas 

minorias exigem uma maior proteção em razão da sua vontade em preservar e desenvolver a 

sua cultura ou características próprias, enquanto outras não tanto.51 

Porém, a ausência de uma conceptualização de assentimento universal das minorias não 

impede a busca pela identificação de características, que, em termos gerais e se consideradas 

em conjunto, abrangem grande parte dos casos envolvendo os grupos minoritários. Diversos 

são os entendimentos doutrinários. 

Leciona Birou52, em uma definição jurídica de minoria, que: 

Uma minoria é uma sociedade particular caracterizada por aspirar a um modo 

de viver próprio que a distingue do conjunto e que, de certo modo, a põe à 

parte. Uma minoria não está necessariamente afastada ou isolada da sociedade 

nacional. É por isso que nem sempre se identifica com um grupo marginal e 

não é necessariamente objecto de segregação. Uma minoria constitui-se como 

colectividade ou comunidade particular na base da raça, da língua, da religião 

ou de um género de vida e de cultura muito diferentes do resto do país ou 

conjunto. Deste modo se criam ligações afectivas e afinidades que tendem a 

afastar este grupo do resto da população ainda que ele se encontre disperso. 

                                                           
50 WUCHER, Gabi. Minorias: proteção internacional em prol da democracia, São Paulo: Juarez de Oliveira, 

2000, pp. 83 e ss. 
51 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Os direitos das minorias, ficha informativa: rev. 1. Direitos 

Humanos; n.º 18, Lisboa: Gabinete de Documentação e Direito Comparado [da] Procuradoria-Geral da República, 

2008. 
52 BIROU, Alain. Dicionário das ciências sociais, Lisboa: Publicações Dom Quixote, 1982. 
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Nota-se que o ponto focal da definição de minorias para Birou está na vontade de cada 

grupo minoritário em viver da sua forma, o diferenciando do restante da sociedade. É pautado, 

portanto, pela diferença inerente à minoria, seja ela relacionada à raça, língua, religião ou estilo 

de vida e cultura, ocorrendo assim o distanciamento da maioria.  

Para Muniz Sodré53, quatro são as características básicas de uma minoria: 

vulnerabilidade jurídico-social, identidade in status nascendi, luta contra-hegemónica e 

estratégias discursivas. A primeira delas vai no sentido de que as minorias não são 

institucionalizadas pelas regras jurídico-sociais de uma maioria dominante, razão pela qual são 

consideradas vulneráveis perante a legitimidade institucional e políticas públicas. A segunda 

caraterística está relacionada com a identidade social das minorias. A expressão in statu 

nascendi remete à ideia de serem grupos em formação, mesmo que determinada minoria já 

exista há bastante tempo, ou seja, as minorias possuem um caráter de renascimento, recomeço, 

retomada.54 A luta contra-hegemónica, terceira característica referida pelo autor, é a busca pelas 

minorias em reduzir o poder hegemónico das maiorias, mas sem o objetivo de tomada de poder. 

Refere, como exemplo, a mídia como “território” dessa luta, mediante a possibilidade de serem 

realizadas ações em favor das minorias em razão da repercussão midiática.55 Por fim, a quarta 

característica elencada pelo autor são as estratégias discursivas e ações demonstrativas, como 

principais meios de luta. As estratégias discursivas podem ser passeatas, gestos simbólicos, 

manifestos, entre outras ações que busquem a representação das minorias.56 

No mesmo sentido, Rigaux57 conceitua minoria como: 

Qualquer grupo social com traços relativamente indeléveis e cujos membros, 

por este motivo, não seriam capazes de se integrarem numa população 

homogénea de maiorias flexíveis e mutantes. O pertencer a um grupo étnico, 

a língua, a fidelidade a tradições religiosas ou culturais que não são partilhadas 

pela maioria da população, a orientação sexual, são alguns exemplos de traços 

próprios de um grupo social e que correm o risco de isolar (insular). Nenhum 

destes traços é absolutamente indelével, pode-se mudar de língua, de religião, 

escolher a integração de modo de vida da população dominante, mas a questão 

é saber se isto é possível, mais exactamente, se as leis adoptadas pela maioria 

podem constranger ou incitar a isto. 

                                                           
53 SODRÉ, Muniz. Por um conceito de minoria. In: PAIVA, Raquel; BARBALHO, Alexandre (Org.). 

Comunicação e cultura das minorias. São Paulo: Paulus, 2005, pp. 11 e ss. 
54 Ibidem. 
55 Ibidem.  
56 Ibidem.  
57 RIGAUX, François. A lei dos juízes, Lisboa: Instituto Piaget, 2000, p. 43. 
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Ao tratarmos das minorias, imperioso se faz, mesmo que em breve linhas, referir a 

questão do multiculturalismo proposto por Will Kymlicka. Para ele, o multiculturalismo58 é 

elemento dos direitos humanos e necessário para uma sociedade que se diz democrática, para 

fins de se garantir que minorias possam viver plenamente nas sociedades que se inserem. São 

duas as categorias trabalhadas pelo autor: a cidadania, no sentido da defesa da participação 

política do indivíduo como um todo, tendo por base os autores liberais John Rawls e Charles 

Taylor; e a participação cultural na comunidade, sendo esta uma questão de afinidade e escolha. 

Para Kymlicka59, há um ponto em comum de todas as lutas pelo multiculturalismo: a ideia de 

rejeição do modelo unitário e homogêneo de Estado-nação, ou seja, aquele em que a maioria 

(grupo dominante) exerce o seu poder sobre o Estado para privilegiar e promover sua própria 

história, cultura, religião ou visão de mundo. 

O multiculturalismo, na visão de Kymlicka, tem início ao rejeitar esse modelo de 

Estado-nação60, devendo o Estado pertencer a todos os indivíduos, sejam maiorias ou minorias, 

independendo das questões étnicas, raciais, culturais ou linguísticas, substituindo, com isso “as 

políticas de construção nacional assimilacionistas e excludentes por políticas de 

reconhecimento e acomodação”. Não há necessidade, porém, de excluir as políticas de 

construção da nação, uma vez que as multiculturais as suplementam e as transformam, tornando 

mais difícil a supressão e marginalização de grupos minoritários, ou seja, “a abordagem 

resultante é melhor descrita como uma em que formas robustas de construção de nação são 

combinadas e compelidas por formas robustas de direitos das minorias”.61 

Na visão de Kymlicka62, há uma diferenciação entre os direitos das minorias étnicas ou 

de imigrantes e os direitos das minorias nacionais, ocorrendo, portanto, uma diferenciação por 

grupos da teoria e princípios do multiculturalismo liberal. Seguindo os estudos do autor, 

minorias nacionais são “culturas historicamente estabelecidas, territorialmente concentradas, e 

com governos autônomos prévios, cujos territórios foram incorporados ao Estado maior”, 

como, por exemplo, os povos indígenas nacionais. Já as minorias étnicas, podem ser definidas 

como os povos que escolheram sair de seus países de origem para iniciar a vida em outro, 

                                                           
58 KYMLICKA, Will. Multiculturalism: success, failure and the future. Washington: Migration Policy Institute, 

2012. Disponível em: <www.migrationpolicy.org>. Acesso em: jun. 2018. 
59 Idem. Multicultural odysseys: navigating the new international politics of diversity. Oxford, UK: Oxford 

University Press, 2007, p. 61. 
60 O modelo de Estado-nação unitário aqui referido diz respeito à ideia de unicidade dos conjuntos de políticas e 

ideais de construção nacional a fim englobar as minorias, causando a erradicação de suas características, língua e 

cultura. 
61 KYMLICKA, Will. Op. cit., 2007, p. 83. 
62 Ibidem, pp. 66-77. 
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entendendo que estão entrando em um local com regras e instituições já estabelecidas e 

buscando condições mais justas para a sua integração. As políticas públicas, sob um quadro do 

multiculturalismo liberal, buscam diminuir as barreiras e reduzir estigmas que dificultem a 

participação das minorias étnicas na sociedade e instituições estatais.63  

Havendo a distinção entre estes dois grupos de minorias, o multiculturalismos liberal, 

proposto por Kymlicka, deve ser compreendido como “o resultado de múltiplas lutas de 

diferentes tipos de grupos étnico-culturais, mobilizando-se por vias legais e administrativas 

diferentes” e não como “uma única luta unificada em nome da ‘diversidade’”.64 Acreditamos, 

portanto, que o multiculturalismo liberal possa ser instrumento para a garantia dos direitos da 

população em situação de rua, no sentido de reconhecer as diversas minorias e garantir a cada 

uma direitos a que se fazem necessários.  

Há, contudo, uma definição de minoria frequentemente utilizada que pode ser resumida 

como um grupo não dominante de indivíduos que partilham certas características nacionais, 

étnicas, religiosas ou linguísticas, diferentes das características da maioria da população. 

Ainda, refere-se muito acerca da vontade dos membros dos grupos em questão de preservar as 

suas próprias características e de serem vistos como parte do grupo minoritário não apenas 

pelos outros membros, mas também pelo restante da sociedade, ou seja, distintos do grupo 

majoritário.65 

A partir dessa definição, que passamos a chamar de “definição clássica” de minorias, 

surgem dois questionamentos: (i) todos os grupos minoritários buscam a preservação de suas 

características?; (ii) a definição de minorias passa exclusivamente por características culturais, 

religiosas ou étnicas? Vejamos.  

A resposta à primeira indagação (i) é negativa. Da ideia da vontade de preservar as suas 

próprias características e de serem aceites como parte daquele grupo, ou reconhecidos como 

grupo perante a sociedade, surge outra possível classificação de minorias, que se analisa sob o 

viés dos objetivos do grupo e seus membros. Referimo-nos, portanto, à classificação proposta 

pela doutrina, diferenciando as minorias entre “minorities by will” e “minorities by force”66. A 

distinção entre as definições ocorre no tocante ao desejo dos membros da minoria, podendo ser 

                                                           
63 KYMLICKA, Will. Finding our Way: rethinking ethnocultural relations in Canada. Oxford, UK: Oxford 

University Press, 1998, p. 7. 
64 Ibidem, p. 79. 
65 ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. Op. cit., 2008. 
66 Essa distinção foi proposta, inicialmente, por Jean Laponce (LAPONCE, Jean. The protection of minorities. Los 

Angeles: University of California Press, 1961). 
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assimilativa ou integrativa, ou seja, à manutenção ou não do elemento que os diferencia da 

maioria. 

A definição de minorities by force leva em conta as minorias (e seus membros) que 

figuram em uma posição de inferioridade, não necessariamente de forma quantitativa, mas sim 

qualitativa, na sociedade em que vivem, buscando não serem discriminados em relação ao resto 

da sociedade. Além da não discriminação, as minorias pela força buscam a adaptação e a 

identificação com as maiorias. Está presente, portanto, de maneira voluntária, uma vontade de 

assimilação, de deixar de ser minoria, o que não ocorre em razão da oposição da sociedade 

dominante. As minorias by force podem ainda ser denominadas de “associações involuntárias”, 

ou “não-orgânicas”.67 

Por outro lado, as minorities by will (e seus membros) vão além da busca pela não 

discriminação. São combativas e auto afirmativas, almejam a preservação de suas 

características como grupo (culturais, religiosas e linguísticas), mediante adoção de medidas 

especiais. Pretendem que haja vedação à discriminação e que sejam garantidos meios para a 

manutenção de seus traços, sejam eles culturais, linguísticos, etc. Diferente das minorias pela 

força, as minorias por vontade não querem a simples assimilação ao restante da sociedade na 

qual vivem (não há aqui a vontade de enquadramento como maioria), mas sim a integração 

como unidade distinta do restante da população. Podem ser designadas de “associações 

positivas”, “orgânicas” ou “voluntárias”.68 

Portanto, em conflito com o “conceito clássico” de minorias (em que há a vontade de 

manutenção das características dos grupos minoritários e seu reconhecimento como tal), 

percebemos que podem existir minorias que buscam apenas a não-discriminação e 

enquadramento como maioria. Importante referir que a distinção entre as minorias assimilativas 

e integrativas tem grande relevância no desenvolvimento do presente trabalho, principalmente 

quando do enquadramento da população sem-abrigo (em situação de rua). De igual forma, o 

segundo questionamento quanto a classificação de minorias sobre aspectos culturais, religiosos 

ou étnicos (ii) é negativo e tem relação com situações de vulnerabilidade. 

 

                                                           
67 WHEATLEY, Steven. Non-discrimination and equality in the right of political participation for minorities, in: 

Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in Europe. Flensburg: Europena Centre for Minority Issue, 2002, p. 

3. Disponível em: <http://www.ecmi.de/fileadmin/downloads/publications/JEMIE/2002/nr3/Focus3-

2002_Wheatley.pdf>. Acesso em: jul. 2018. 
68 Ibidem, p. 4. 



28 

 

2.2 Minorias, vulnerabilidade e sem-abrigo 

 

A existência de outros grupos que não partilham necessariamente características 

culturais, religiosas ou étnicas, como, por exemplo, os homossexuais, as pessoas portadoras de 

deficiência, os refugiados, a população sem-abrigo (em situação de rua), é uma realidade atual. 

Estes grupos, de igual forma aos grupos descritos pelo “conceito clássico” de minorias, 

necessitam de proteção contra discriminações. Percebe-se, portanto, uma expansão do conceito 

de minorias, abrangendo outros grupos sociais que não apenas aqueles ligados a uma diferença 

identitária ou cultural, mas à sua vulnerabilidade enquanto grupo. Ao nosso ver, os grupos 

vulneráveis podem ser reconhecidos como “novas” minorias em razão do preconceito por eles 

sofrido.69 

A fim de entendermos o conceito de grupos vulneráveis, partimos, novamente, de uma 

definição popular e geral do verbete vulnerabilidade, apresentada no Dicionário da Língua 

Portuguesa Contemporânea70 e no Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa71: 

Vulnerabilidade. s. f. (Do lat. vulnerabilis ‘vulnerável’ + suf. -dade). 1. 

Característica do que é frágil; qualidade do que é vulnerável. 2. 

Susceptibilidade de ser ferido ou atingido por um mal físico, por uma doença. 

3. Estado em que se sujeita a agressões psicológicas sem meios suficientes de 

defesa. 4. Qualidade daquilo que é susceptível de ser atacado. 5. Caraterística 

daquilo que é passível de ser alvo de crítica, de contestação, por apresentar 

imperfeições, falhas, insuficiências. 6. Ponto, parte vulnerável. 

Nota-se que vulnerabilidade, em sua forma geral, pode ser definida por indicar um 

estado de fraqueza, que pode se referir tanto ao comportamento das pessoas, como objetos, 

situações, ideias e etc. Ainda, temos que a vulnerabilidade é universal e particular, ou seja, 

somos todos vulneráveis, mas experimentamos essa vulnerabilidade através de nossos corpos 

individuais, e cada um experimenta de uma forma única. Essa vulnerabilidade se apresenta 

como intermitente e descontínua, dependendo de uma situação determinada.72 

                                                           
69 MARTINS, Argemiro Cardoso Moreira; MITUZANI, Larissa. Direito das minorias interpretado: o 

compromisso democrático do direito brasileiro, 2011. Disponível em: 

<https://periodicos.ufsc.br/index.php/sequencia/article/view/2177-7055.2011v32n63p319/21068>. Acesso em: 

abr. 2017. 
70 ACADEMIA DAS CIÊNCIAS DE LISBOA. Op. cit., 2001. 
71 Vulnerabilidade. s. f. 1. Qualidade ou estado do que é ou se encontra vulnerável. 2. Que pode ser fisicamente 

ferido. 3. Sujeito a ser atacado, derrotado, prejudicado ou ofendido. (HOUAISS, Antônio; SALLES, Villar Mauro 

de. Op. cit., 2015). 
72 Importante referir que as pessoas tornam-se vulneráveis devido a um conjunto complexo de causas, desde a falta 

de poder econômico a atitudes sociais e limitações físicas (PERONI, Lourdes; TIMMER, Alexandra. Vulnerable 

groups: the promise of an emergent concept in european human rights convention law, 11 International Journal 

of Constitutional Law, 2013, p. 1056-1085).  
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Na sociedade encontram-se grupos de indivíduos que compartilham características 

físicas, culturais, sociais, econômicas, ideológicas ou de identidade pessoal, e que, em razão de 

uma vulnerabilidade, necessitam que certas proteções especiais sejam incluídas no rol dos seus 

direitos humanos. A doutrina define esses conjuntos de pessoas de grupos vulneráveis ou 

minorias. Para Guimarães, grupos vulneráveis são “aqueles grupos de pessoas que mais 

facilmente têm seus direitos humanos violados”73. Alguns autores fazem a diferenciação entre 

minorias e grupos vulneráveis por entender que nem sempre estão presentes as características 

das minorias.74 

Uma aplicação jurídica concreta do conceito de vulnerabilidade e grupos vulneráveis 

aparece em 2001, no caso Chapman v. Reino Unido75, perante o Tribunal Europeu dos Direitos 

do Homem, com referência à minoria cigana. O caso apresenta os elementos iniciais que iriam 

moldar ideias posteriores do Tribunal acerca dos grupos vulneráveis: seriam pertencentes a um 

grupo cuja vulnerabilidade é parcialmente construída pelas mais amplas circunstâncias sociais, 

políticas e institucionais. Posteriormente ao caso Chapman, o TEDH ampliou e refinou o 

conteúdo e o alcance do conceito, alargando a lista de grupos vulneráveis às pessoas com 

deficiência mental, portadores de HIV76, e requerentes de asilo77. O conceito de vulnerabilidade 

busca conciliar a ideia de proteção com a de autonomia, sendo reconhecida no ordenamento 

jurídico e aponta para a necessidade de proteção especial pelo Estado, realizada por leis 

específicas, políticas públicas, ou por decisões judicias que levem em conta essa situação de 

fragilidade.78 A vulnerabilidade vai sendo definida como um conceito relacional (depende de 

fatores históricos, sociais e institucionais), particular (os indivíduos que pertencem a estes 

                                                           
73 GUIMARÃES, Lytton. Grupos vulneráveis e desenvolvimento humano. In: TRINDADE, Antonio Augusto 

Cançado. A incorporação das Normas Internacionais de Proteção dos Direitos Humanos no Direito Brasileiro. 

Brasília: IIDH, 1996, pp. 371-372. 
74 É o caso de Anjos Filho, que ao fazer a separação entre minorias e grupos vulneráveis em sentido estrito, aduz 

que “Ambas são subespécies de grupos vulneráveis em sentido amplo, mas minoria trata-se de um termo que 

identifica grupos cujos componentes portam especificidades próprias – os elementos objetivos e subjetivos acima 

referidos – que os distinguem das demais coletividades vulneráveis. Estas últimas são os grupos vulneráveis em 

sentido estrito, os quais englobam coletividades que precisam de proteção especial, porém não se enquadram nos 

requisitos das minorias por não portarem os elementos de natureza objetiva e subjetiva necessários. A fórmula 

negativa de definição dos grupos vulneráveis em sentido estrito é proposital, e tem o objetivo de conferir a maior 

abrangência possível à expressão” (ANJOS FILHO, Robério Nunes dos. Minorias e grupos vulneráveis: uma 

proposta de distinção. In: ROCHA, João Carlos. Direitos Humanos: Desafios Humanitários Contemporâneos. 

Belo Horizonte: Del Rey, 2008, p. 356). 
75 Para maior desenvolvimento: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Chapman v. The United Kingdom 

(Application no. 27238/95). Disponível em: <https://www.escr-net.org>. Acesso em: abr. 2017. 
76 Para maior desenvolvimento: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. Kiyutin v. Russia (Application no. 

2700/10). Disponível em: < https://www.echr.coe.int>. Acesso em: abr. 2017. 
77 Para maior desenvolvimento: EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS. M. S. S. v. Belgium and Greece 

(Application no. 30696/09). Disponível em: <https://ec.europa.eu/commission/index_en>. Acesso em: abr. 2017. 
78 PERONI, Lourdes; TIMMER, Alexandra. Op. cit., p. 1056-1085. 
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grupos são mais vulneráveis que outros) e que implica um dano ou estigmatização, 

especialmente em um contexto de discriminação.79    

Young introduz a ideia da política de diferença posicional, em oposição à clássica ideia 

de política de diferença cultural.80 A política de diferença cultural, ao tratar as diferenças 

culturais, étnicas e religiosas de forma diferente, reduz a violação de direitos destes grupos. 

Contudo, a política de diferença posicional trata das diferenças de diversos outros grupos que 

são considerados vulneráveis em suas posições na sociedade, como as mulheres, minorias 

sexuais e pessoas com deficiência. Os grupos vulneráveis são, para Young, aqueles vítimas de 

exploração, marginalização (desemprego), imperialismo cultural (estereótipos) e preconceitos.  

A autora defende a ideia de que, para que uma norma seja considerada justa,  necessária 

participação em seu processo decisório e consideradas as realidades daqueles que são por ela 

afetados, ou seja, “sem o ponto de vista transcendental da imparcialidade, a racionalidade das 

normas só pode ser fundamentada caso elas sejam entendidas como o resultado de uma 

discussão na qual todos os que são por elas afetados tenham sido incluídos”.81 Young rejeita as 

teorias de assimilação, uma vez que estas caracterizam-se pela adaptação dos grupos 

minoritários à cultura e aos valores dos grupos dominantes. Recusa, ainda, aquelas que 

defendem a ideia de que as diferenças, sejam elas culturais, de gênero, raça, religião e etnia não 

devam exercer nenhum papel para a sociedade, com consequência de serem consideradas na 

esfera política. Para a autora, cada grupo possui uma identidade cultural positivada que deve 

ser afirmada pelos seus integrantes a fim de impedir que seus valores e normas sejam 

universalizados. Portanto, medidas afirmativas devem ser realizadas para que os grupos 

oprimidos, minoritários ou vulneráveis sejam incluídos nos processos democráticos de tomada 

de decisão.82 

Usando o preconceito e a estigmatização, a dependência do Estado e a exclusão social 

como indicadores de vulnerabilidade, definidos pelo Tribunal Europeu dos Direitos do Homem, 

bem como as definições de minorias e vulnerabilidade segundo a doutrina até então 

apresentadas, vislumbra-se que população sem-abrigo (em situação de rua) está caracterizada 

como vulnerável e pode ser classificada como uma minoria. 

                                                           
79 LINERA, Miguel Ángel. Derecho de voto, dignidad y libre determinación de algunas personas en situación de 

vulnerabilidad en Europa. In: GASTAL, Alexandre; CARDOSO, Simone Tassinari et al. Direitos fundamentais e 

vulnerabilidade social: em homenagem ao professor Ingo Wolfgang Sarlet. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 

2016, p. 200. 
80 YOUNG, Iris Marion. Structural injustice and the politics of difference. In: LADEN, Anthony; OWEN, David. 

Multiculturalism and Political Theory, Cambridge: Oxford University Press, 2007, p. 60 ss. 
81 Idem. Justice and the politics of difference, Princeton: Princeton University Press, 1990, p. 118 
82 Ibidem, pp. 164-171. 
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CAPÍTULO 3.  A GARANTIA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS À POPULAÇÃO 

SEM-ABRIGO (EM SITUAÇÃO DE RUA) 

 

Diante da contextualização e enquadramento da população sem-abrigo como minoria, 

passamos à abordagem dos direitos fundamentais no tocante ao conceito a ser usado, dentre as 

distintas definições doutrinárias possíveis, partindo da apresentação de alguns traços 

característicos, a fim de tentar responder ao questionamento central da presente pesquisa: como 

garantir os direitos fundamentais à população sem-abrigo? 

 

3.1 Traços característicos dos direitos fundamentais 

 

Inicialmente, inegável tratar dos conteúdos ético e normativo dos direitos fundamentais, 

caracterizados como aspecto material e aspecto formal, respectivamente. Pode-se dizer que os 

direitos fundamentais tem um conteúdo ético (aspecto material) em razão de serem os valores 

básicos para que haja uma vida digna em sociedade. Nesse contexto de vida digna, os direitos 

fundamentais tem relação direta com a ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do 

poder, sendo (a dignidade humana), portanto, a base axiológica desses direitos. A doutrina 

costuma referir que, pelo simples fato da condição humana, o homem é titular de direitos que 

devem ser reconhecidos pelos demais e pelo Estado. Essa é a tradução do contexto de dignidade 

da pessoa humana.83 

Marmelstein, citando During, refere que há uma fórmula mais objetiva de definição, 

desenvolvida na Alemanha, a qual defende que a dignidade humana é considerada violada 

sempre que o indivíduo seja rebaixado a objeto ou a mero instrumento, quando tratado como 

uma coisa.84 Semelhante definição é apresentada por Sarlet, quando define dignidade humana 

como 

a qualidade intrínseca e distintiva de cada ser humano que o faz merecedor do 

mesmo respeito e consideração por parte do Estado e da comunidade, 

implicando, neste sentido, um complexo de direitos e deveres fundamentais 

que assegurem a pessoa tanto contra todo e qualquer até de cunho degradante 

e desumano, como venham a lhe garantir as condições existenciais mínimas 

para uma vida saudável, além de propiciar e promover sua participação ativa 

                                                           
83 MARMELSTEIN, George. Curso de direitos fundamentais. 6. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016, 

pp. 16-17. 
84 Ibidem, p. 17. 
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e corresponsável nos destinos da própria existência e da vida em comunhão 

com os demais seres humanos.85 

Tal conceito desenvolvido pelo autor nos remete à ideia de que onde não houver respeito 

pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições mínimas para uma 

existência digna não forem asseguradas, onde não houver uma limitação do poder, enfim, onde 

a liberdade e a autonomia, a igualdade em direitos e dignidade e os direitos fundamentais não 

forem reconhecidos e assegurados, não haverá espaço para a dignidade da pessoa humana.86 

Moraes conceitua a dignidade da pessoa humana da seguinte forma: 

A dignidade da pessoa humana é um valor espiritual e moral inerente à pessoa, 

que se manifesta singularmente na autodeterminação consciente e responsável 

da própria vida e que traz consigo a pretensão ao respeito por parte da demais 

pessoas, constituindo-se em um mínimo invulnerável que todo estatuto 

jurídico deve assegurar, de modo que apenas excepcionalmente possam ser 

feitas limitações ao exercício dos direitos fundamentais, mas sempre sem 

menosprezar a necessária estima que merecem todas as pessoas enquanto seres 

humanos.87 

Diante das ideias da dignidade humana, em razão da noção de respeito ao outro, possível 

identificarmos alguns atributos, quais sejam: o respeito à autonomia da vontade, o respeito à 

integridade física e moral, a não coisificação do ser humano e a garantia do mínimo existencial. 

Esse respeito, referido acima, não deve ter privilégios de apenas alguns indivíduos, seja por 

questões étnicas, culturais ou econômicas, mas deve valer para todos, independentemente de 

quem seja o outro, tendo em vista ser um atributo de todos e qualquer ser humano pelo simples 

fato de ser humano.88 

Por outro lado, os direitos fundamentais contemplam, também, um conteúdo normativo 

(aspecto formal), ou seja, juridicamente, não é qualquer valor que pode ser considerado um 

direito fundamental. Em outras palavras, apenas serão considerados direitos fundamentais os 

valores que o poder constituinte (o povo) reconhecer formalmente como merecedores de 

diferenciada proteção normativa, mesmo que implicitamente. Esse reconhecimento ocorre com 

a positivação dos valores na forma de normas jurídicas. Para Marmelstein, “sob o aspecto 

jurídico-normativo, somente podem ser considerados como direitos fundamentais aqueles 

                                                           
85 SARLET, Ingo Wolfgang. Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais na constituição federal de 

1988. 2. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2002, p. 59. 
86 Ibidem.  
87 MORAES, Alexandre de. Constituição do Brasil interpretada e legislação constitucional, 5 ed. São Paulo: 

Atlas, 2005, p. 128. 
88 MARMELSTEIN, George. Op. cit, pp. 17-18. 
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valores que foram incorporados ao ordenamento constitucional de determinado país”. Pode-se 

dizer, por fim, que a Constituição é a fonte primária dos direitos fundamentais.89 

Há de se considerar, porém, que a definição acima, no que diz respeito à positivação 

dos valores na Constituição para serem considerados como fundamentais, não é absoluta. 

Leciona Pardo, que os “direitos fundamentais não se esgotam naqueles direitos reconhecidos 

no momento constituinte originário, mas estão submetidos a um permanente processo de 

expansão”.90 Ocorre que, para que direitos fundamentais implícitos sejam válidos, aqui 

entendidos como aqueles que estão fora do texto constitucional, necessário que a própria 

Constituição os considere como “normas dotadas de juridicidade potencializada”, ou seja, que 

“a partir da Constituição (formal ou material), seja possível identificar a fundamentalidade de 

um dado direito, ainda que de forma implícita”.91 

Antes de apresentarmos uma definição propriamente dita dos direitos fundamentais, 

consideramos necessário o combate de algumas definições face a este, tal como os direitos do 

homem, direitos humanos, direitos, liberdade e garantia e direitos econômicos, sociais e 

culturais. No que diz respeito ao termo direitos do homem, podemos considerar como valores 

ético-políticos, mesmo que não positivados, ou seja, que estariam pré-positivados e que 

correspondem a instâncias ou valores éticos anteriores ao direito positivo.92 Segundo Robles, 

não seriam propriamente direitos, mas valores que surgem antes deles e como fundamento 

deles.93 Considera-se que os direitos do homem são o substrato dos direitos fundamentais, ou 

ainda, “os direitos fundamentais são os direitos do homem positivados.”94 No mesmo sentido 

são os ensinamentos de Canotilho:  

Segundo a sua origem e significado poderíamos distingui-las da seguinte 

maneira: direitos do homem são direitos válidos para todos os povos e em 

todos os tempos (dimensão jusnaturalista-universalista); direitos 

fundamentais são os direitos do homem, jurídico-institucionalmente 

garantidos e limitados espacio-temporalmente. Os direitos do homem 

arrancariam da própria natureza humana e daí o seu carácter inviolável, 

intemporal e universal; os direitos fundamentais seriam os direitos 

objectivamente vigentes numa ordem jurídica concreta.95 

                                                           
89 Ibidem. 
90 PARDO, David Wilson de Abreu. Direitos fundamentais não enumerados: justificação e aplicação. Tese de 

Doutorado (UFSC), 2005, p. 12. 
91 MARMELSTEIN, George. Op. cit, pp. 22-23. 
92 Ibidem, p. 24. 
93 ROBLES, Gregório. Os direitos fundamentais e a ética na sociedade atual. São Paulo: Manole, 2005, p. 6. 
94 MARMELSTEIN, George. Op. cit, pp. 24. 
95 CANOTILHO, J. J. Gomes. Direito constitucional e teoria da constituição, 7. ed. Coimbra: Almedina, 2007, p. 

393. 
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Por fim, mas não menos importante, insta referir acerca dos direitos humanos, expressão 

que pode ser utilizada ao referir os valores positivados na esfera do direito internacional. Assim, 

quando estivermos diante de uma norma internacional, seja um tratado ou pacto internacional, 

deve “preferir a utilização da expressão direitos humanos ao invés de direitos fundamentais”. 

Importante ressaltar que, no contexto brasileiro, tal distinção entre direitos fundamentais e 

direitos humanos “é plenamente compatível com o texto constitucional”. Da leitura da 

Constituição Brasileira de 1988, depreende-se que o constituinte ao tratar do âmbito 

internacional, fala-se em “direitos humanos”, e ao referir de direitos reconhecidos pela própria 

Constituição, a expressão usada é “direitos fundamentais.”96 

Assim, tendo em vista as características já traçadas, podemos concluir que 

Direitos fundamentais são, portanto, todas aquelas posições jurídicas 

concernentes às pessoas, que, do ponto de vista do direito constitucional 

positivo, foram, por seu conteúdo e importância (fundamentalidade em 

sentido material), integradas ao texto da Constituição e, portanto, retiradas da 

esfera de disponibilidade dos poderes constituídos (fundamentalidade formal), 

bem como as que, por seu conteúdo e significado, possam lhes ser 

equiparados, agregando-se à Constituição material, tendo, ou não, assento na 

Constituição formal (aqui considerada a abertura material do Catálogo).97 

Em outras palavras, “os direitos fundamentais são normas jurídicas, intimamente 

ligadas à ideia de dignidade da pessoa humana e de limitação do poder, positivadas no plano 

constitucional de determinado Estado Democrático de Direito, que, por sua importância 

axiológica, fundamentam e legitimam todo ordenamento jurídico”.98 Há de se referir, contudo, 

que a dignidade da pessoa humana é elemento intrínseco ao conceito de direitos fundamentais. 

Portanto, qualquer atitude que vá na direção contrária, ou ainda, que corrobore para destruição 

da dignidade, não terá razão de ser considerado um direito fundamental. Em outras palavras: 

ninguém pode invocar direitos fundamentais para justificar violação da dignidade de outros. 99 

Importante referir, mesmo que brevemente, que os direitos fundamentais possuem duas 

funções importantes para o presente estudo, quais sejam, a função de prestação social e de não 

discriminação. A primeira (de prestação social) garante que direitos e prestações podem ser 

caracterizados como o direito do indivíduo a obter algo através do Estado, seja no que tange à 

saúde, à educação, à segurança social, etc. A segunda (de não discriminação), “uma das funções 

                                                           
96 MARMELSTEIN, George. Op. cit,, pp. 25. 
97 SARLET, Ingo Wolfgang. A eficácia dos direitos fundamentais. 2. ed. rev. e atual. Porto Alegre: Livraria do 
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dos direitos fundamentais ultimamente mais acentuada pela doutrina (sobretudo a doutrina 

norte-americana)”, tem relação direta com o princípio da igualdade e seus direitos, consagrados 

nas constituições, e daí deriva a doutrina afim de “assegurar que o Estado trate os seus cidadãos 

como cidadãos fundamentalmente iguais.”100 

  

3.2 Direitos fundamentais e direitos humanos: conceitos distantes? 

 

“Que há num simples nome? O que chamamos rosa, sob outra designação, teria igual 

perfume.” A passagem da cena II, ato II, em Romeu e Julieta, de Shakespeare expressa a nossa 

ideia no que se refere, para o presente trabalho, aos termos direitos fundamentais e direitos 

humanos. Definimos no decorrer do presente trabalho que os direitos fundamentais e direitos 

humanos são tratados no mesmo sentido, embora se reconheça que uma rápida diferenciação 

de nomenclatura, que ora se apresenta. 

Para Torres, direitos fundamentais ou humanos são “formas diferentes de expressar a 

mesma realidade”.101 Sarlet apresenta a distinção dos direitos fundamentais e direitos humanos 

no sentido de seu reconhecimento e positivação: 

A distinção é de que o termo ‘direitos fundamentais’ se aplica para aqueles 

direitos reconhecidos e positivados na esfera do Direito Constitucional 

positivo de determinado Estado, ao passo que a expressão ‘direitos humanos’, 

guardaria relação como os documentos de Direito Internacional por referir-se 

àquelas posições jurídicas que se reconhecem ao ser humano como tal, 

independente de sua vinculação com determinada ordem constitucional, e que, 

portanto, aspiram à validade universal, para todos os povos e tempos, de tal 

sorte que revelam um inequívoco caráter supranacional.102 

Leciona Duque que “os direitos humanos encontram o seu fundamento de validade na 

forma pré-estatal, sendo considerados direito ‘sobre-positivo’ – mesmo no caso de sua eventual 

textualidade – de caráter irrenunciável, cuja característica essencial é a sua transnacionalidade. 

Já os direitos fundamentais encontram o seu fundamento no direito posto pelo Estado, 

normalmente em constituições escritas”. E o autor complementa: 

Fato é que os direitos fundamentais são expressão dos direitos humanos, já 

que em sua totalidade limitam-se, no essencial, à garantia dos clássicos 

direitos civis e humanos, sendo que muitas constituições fazem menção a 
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ambos, o que reforça a desnecessidade em torno de diferenciações mais 

detalhadas. Importante é que a constituição seja, na acepção da doutrina, 

simpática aos direitos humanos, garantindo-lhes de forma efetiva.103 

Para Silva, os direitos fundamentais são tratados, ao mesmo tempo, como um modo de 

efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana e como exigências de realização integral 

desse princípio.104 Já Canotilho e Moreira entendem que “os direitos humanos arrancariam da 

própria natureza humana e daí o seu carácter inviolável, intemporal e universal; os direitos 

fundamentais seriam os direitos objetivamente vigentes numa ordem jurídica concreta.”105  

Entendemos que ambos os direitos, sejam humanos ou fundamentais, guardam 

semelhanças quanto a sua conformação de proteção e promoção da dignidade da pessoa humana 

na qualidade de sujeito de direito individual ou plural. Ainda, os direitos humanos e 

fundamentais, individuais e sociais, se complementam e se exigem reciprocidade. Segundo 

Molinaro:  

São, pois, os Direitos Humanos e os Direitos Fundamentais processos 

culturais de permanente construção, dedicados ao desvelamento e proteção da 

“dignidade humana”. São normativos (desde fatos, narrativas, textos, sinais, 

costumes, e outras formas de manifestação dos seres humanos) que a 

humanidade vem construindo através de sua história para evitar ou inibir a 

violência e promover a simpatia no contexto de uma evolução cultural 

permanente.106 

Em que pese se reconheçam certas diferenciações conceituais, para a presente 

investigação, a distinção entre os termos possui pouco significado prático, razão pela qual não 

se buscará exaurir o tema. Entendemos que os direitos fundamentais são garantidores jurídicos 

dos valores da dignidade da pessoa humana, ao desenvolvimento da personalidade, autonomia, 

liberdade e bem-estar, bens protegidos pelas constituições democráticas.107 
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3.3 O princípio da igualdade como instrumento de otimização de direitos 

fundamentais à população sem-abrigo 

 

Após a Segunda Guerra Mundial, o princípio da igualdade foi consagrado pelo direito 

internacional, em especial a não-discriminação, que passou a integrar os mais diversos 

instrumentos de direitos humanos, tais como a Carta das Nações Unidas108, a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos109, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos110 e o 

Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais111. Com isso, a igualdade 

consagrou-se como um princípio universal, internacionalmente reconhecido, de direitos 

humanos e, ainda, como princípio básico de proteção de minorias. Além do viés da não-

discriminação, o princípio da igualdade engloba a adoção de medidas de discriminação positiva, 

que podem ser entendidas como a adoção de normas jurídicas 

que preveem um tratamento distinto para certas pessoas ou categorias de 

pessoas, com vista a garantir-lhes uma igualdade material em relação aos 

outros membros da sociedade. Essas normas são tendencialmente temporárias 

e vigoram enquanto se verificar a situação desfavorável, devendo deixar de 

vigorar logo que ultrapassada a desigualdade.112 

No que diz respeito à população em situação de rua, tendo em vista o enquadramento 

como minoria em razão da vulnerabilidade, nota-se não apenas a necessidade de coibir a 

discriminação, mas, também, de se adotar políticas afirmativas para assegurar uma posição de 
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igualdade no exercício de direitos em relação aos demais indivíduos da sociedade. Portanto, o 

princípio da igualdade não deve ser interpretado no sentido individualista, “que não leve em 

conta as diferenças entre grupos” 113. Pelo contrário,   

quando se diz que o legislador não pode distinguir, isso não significa que a lei 

deve tratar todos abstratamente iguais, pois o tratamento igual não se dirige a 

pessoas integralmente iguais entre si, mas àquelas que são iguais sob os 

aspectos tomados em consideração pela norma, o que implica que os “iguais” 

podem diferir totalmente sob outros aspectos ignorados ou considerados como 

irrelevantes pelo legislador.114 

Do princípio da igualdade depreende-se o direito à diferença, tendo em vista a máxima 

de que todos somos iguais, porém diferentes, e diferentes, mas, sobretudo, iguais115, sendo 

ofendido tal direito quando o “fator diferencial” que foi adotado a fim de determinar os 

beneficiários “não guarda relação de pertinência lógica com a inclusão ou exclusão do benefício 

deferido ou com a inserção ou arredamento do gravame imposto”116. Pode-se concluir, por 

óbvio, que existindo um fator de distinção aceito, inexiste ofensa ao princípio constitucional.117 

Em outras palavras, é necessária a existência de um nexo que seja razoável e plausível entre o 

critério desigualador e a finalidade a ser atingida.118 Nesse sentido é a posição de Moraes, ao 

reconhecer que 

O que se veda são as diferenciações arbitrárias, as discriminações absurdas, 

pois, o tratamento desigual dos casos desiguais, na medida em que se 

desigualam, é exigência tradicional do próprio conceito de Justiça, pois o que 

realmente protege são certas finalidades, somente se tendo por lesado o 

princípio constitucional quando o elemento discriminador não se encontra a 

serviço de uma finalidade acolhida pelo direito.119 

Os direitos fundamentais têm como característica a universalidade e, portanto, alcançam 

a todos os indivíduos, independente da raça, credo, nacionalidade, convicção política – neste 

sentido fala-se em um Sistema Global de Proteção de Direitos Humanos, conforme as normas 

internacionais anteriormente referidas. Portanto, para que esses direitos atinjam a sua finalidade 
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114 Ibidem. 
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de proteger a dignidade da pessoa humana, devem ser garantidos de forma imparcial, razão pela 

qual certos grupos de indivíduos, aqui especificamente a população sem-abrigo, precisam 

receber tratamento diferenciado para que possam ter igualdade de direitos aos demais membros 

da sociedade.120 Não bastaria apenas um tratamento “igual” (no sentido de não-discriminatório), 

mas também medidas de discriminação positiva, uma vez que a população em situação de rua 

não é concretamente igual aos demais. Em outras palavras, “dada a diferente natureza entre as 

pessoas ou grupos de pessoas, cujas situações devem ser reguladas para que se produza a 

igualdade, torna-se necessário que o legislador ordene um tratamento desigual.”121 

É de se perceber que os direitos fundamentais podem dizer respeito de formas distintas 

a cada indivíduo, ou a cada grupo de indivíduos, ou seja, podem dizer respeito, exclusivamente, 

a determinados indivíduos que se encontrem em situações precária, v. g., a população sem-

abrigo. É nesse sentido que os direitos fundamentais passam a exigir um igualdade de 

oportunidades, não apenas a igualdade entendida como “universalidade”, uma igualdade “cuja 

realização reclama por diferenciações de tratamento justificadas ou impostas à luz do 

imperativo da superação ou da limitação das desvantagens de facto”.122 

A partir do que se analisa, acreditamos que o princípio da igualdade, não apenas no que 

diz respeito à igualdade universal, mas também (e principalmente) no que tange à discriminação 

positiva, responde em parte o questionamento central do presente estudo, posto que é meio e 

medida de efetividade para a garantia dos direitos fundamentais à população sem-abrigo, 

possibilitando a promoção de medidas afirmativas capazes de estimular a inserção na sociedade, 

como tarefa essencial a qualquer sistema democrático, ressaltando o dever do Estado em 

realizar políticas públicas e editar leis para o cumprimento das necessidades dessa população, 

bem como o dever da sociedade na efetivação dos respectivos direitos.123 

 

3.4 A garantia de direitos fundamentais à população sem-abrigo como pressuposto da 

dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial 

 

Ao atingir um elevado grau de miserabilidade, o ser humano fica descrente e abre mão 

de seus direitos. Quando isso ocorre, é de extrema importância que o Estado assuma o papel 
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que lhe é dirigido, qual seja, de tutelar as pessoas vulneráveis e indefesas abarcadas por uma 

situação de risco, a exemplo do que ocorre com as pessoas em situação de rua. Para isso, tem a 

obrigação de garantir-lhes mínimas condições de dignidade, auxiliar na elaboração de projetos 

de vida, estimular a autoestima e assegurar que hajam meios para a reinserção desses indivíduos 

na sociedade, mais especificamente no que tange à família, à moradia, ao trabalho, à saúde e à 

alimentação. Só assim haverá o direito à cidadania.124 

Inegável que a legislação brasileira ocupa posição de vanguarda no cenário internacional 

no que diz respeito aos direitos fundamentais, sejam positivados ou não.125 Porém, as diversas 

falhas das instituições ao implementar políticas públicas que visem assegurar a fruição de tais 

direitos é uma realidade do contexto brasileiro. Busca o governo brasileiro tutelar e dar 

efetividade aos direitos fundamentais à moradia, à saúde, alimentação, e outros, pelas diversas 

vias legais, tais como decretos, portarias, instruções, programas e projetos sociais voltados à 

população sem-abrigo. Tais iniciativas decorrem da obrigação positivada na Constituição 

Federal de 1988, ao prescrever em seu artigo 1º, inciso III, que a dignidade da pessoa humana 

é fundamento, ou seja, elemento estruturante e basilar da República Federativa do Brasil. Ainda, 

o artigo 3º, incisos I e III, apontam como objetivos fundamentais da República, dentre outras, 

a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, bem como a erradicação da pobreza, da 

marginalização e a redução das desigualdades sociais. Não bastasse, há previsão como deveres 

do estado em promover a educação (art. 196 da CFB/88), a saúde (art. 196 da CFB/88), a 

habitação (arts. 23, IX, e 182, ambos da CFB/88), proteger a família (art. 226 da CFB/88) e 

prestar assistência social (arts. 194 e 203, ambos da CFB/88).126 

Temos ainda os documentos internacionais, reconhecidos e recepcionados pela 

Constituição Brasileira, tais como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, 

e a Declaração Universal dos Direitos Humanos127, de 1948, considerados como marco do 

processo de reconstrução desses direitos e introduzem a uma concepção contemporânea de 

direitos humanos, que se caracteriza pela universalidade e indivisibilidade. Conforme Piovesan, 
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os direitos humanos são compostos por uma unidade indivisível, interdependente e inter-

relacionada, capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo de direitos 

sociais, econômicos e culturais.128 

Mesmo com todas essas normas expressamente reconhecidas, seja pela ordem 

constitucional, infraconstitucional e supraconstitucional, seja por decretos e portarias, a eficácia 

dos direitos fundamentais e direitos humanos, a fim de garantir a dignidade da pessoa humana 

no contexto dos sem-abrigo, fica aquém das expectativas, fazendo que tais direitos não sejam 

verdadeiramente garantidos a essa população. Os princípios objetivados pela Constituição 

Brasileira, no sentido de alcançar a dignidade da pessoa humana, com consequente erradicação 

de pobreza e da marginalização para a construção de uma sociedade justa, livre e solidária, são, 

por muitas vezes, socialmente ineficazes e se findam na mera abstrativização de tais normas. 

Nesse sentido é a conclusão de Wanderley Junior e Volpini Silva em relação à atuação do 

Estado Brasileiro: 

À primeira vista, o Estado é indubitavelmente atuante e efetivo no 

enfrentamento dessa situação, em todos os âmbitos. Contudo, há um 

gigantesco abismo entre as ideias e os projetos do Estado de um lado, e a 

realidade dos moradores de rua de outro. O que se vê é o aumento do problema 

e o agravamento da situação dos moradores de rua, principalmente no que 

tange à violência. E não apenas a violência que enfrentam das constantes 

brigas entre eles próprios, ou dos ataques de pessoas preconceituosas e 

desumanas que, volta e meia, agridem os moradores de rua, mas a violência 

que sofrem do próprio Estado.129 

Diante dessas questões, fica o questionamento central da presente pesquisa: como 

garantir, portanto, os direitos fundamentais à população sem-abrigo? 

Conforme já referido, a dignidade da pessoa humana é fundamento da Constituição, 

fazendo com que as demais normas constitucionais a tenham (ou ao menos deveriam) como 

base e, ao mesmo tempo, como objetivo. Ao longo do texto conceituamos a dignidade da pessoa 

humana, ao nosso entendimento, como inerente a todo ser humano. Com isso, a dignidade vem 

sendo interpretada, não apenas pela doutrina brasileira majoritária, mas também pelo Supremo 

Tribunal Federal, como um metaprincípio. Consequentemente, todas as demais normas 
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fundamentais devem ser interpretadas e, ao mesmo tempo, buscar efetivar a dignidade da pessoa 

humana.130 

Em relação à população sem-abrigo, a situação degradante em que seus integrantes 

vivem representa uma nítida violação ao referido princípio da dignidade humana. Pode-se 

identificar uma violação da dignidade em toda e qualquer situação na qual uma pessoa venha a 

ser denegrida e tratada como mero objeto, o que se verifica no caso da população em situação 

de rua. Isso remete ao pensamento kantiano de que a pessoa não deve ser tratada como meio, 

mas como um fim em si mesmo,131 em outras palavras, “a dignidade da pessoa humana, esta 

considerada como fim, e não como meio, repudia toda e qualquer espécie de coisificação e 

instrumentalização do ser humano”.132 Corrobora esse entendimento, o Supremo Tribunal 

Federal, na decisão proferida no HC 85327 ao referir que o princípio da dignidade da pessoa 

humana “proíbe a utilização ou transformação do homem em objeto dos processos e ações 

estatais”, bem como vincula o Estado “ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra 

exposições e ofensas ou humilhações”. 133 Ainda, no mesmo sentido, Soares aduz que a 

dignidade da pessoa humana possui “um núcleo de integridade física e moral a ser assegurado 

a todas as pessoas por sua existência no mundo, relacionando-se tanto com a satisfação 

espiritual quanto com as condições materiais de subsistência do ser humano, vedando-se 

qualquer tentativa de degradação ou coisificação do ser humano em sociedade”.134 Nessa 

perspectiva, a consagração da proteção da dignidade constitui uma resposta a certas 

modalidades de degradação humana verificadas ao longo da história, sobretudo em face de 

difamações, discriminações, escravidão, terror, etc.135 

A dignidade da pessoa humana não deve ser conceituada de maneira fixa, uma vez que 

se trata de um conceito “em permanente processo de construção e desenvolvimento”,136 e possui 

caráter “irrenunciável e inalienável, constituindo elemento que qualifica o ser humano como tal 

e dele não pode ser destacado”, ou seja, é qualidade intrínseca da pessoa humana.137 Para 
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Canotilho, o princípio material que está implícito à noção de dignidade da pessoa humana 

consubstancia-se “no princípio antrópico que acolhe a ideia pré-moderna e moderna da 

dignitas-hominis ou seja, do indivíduo conformador de si próprio e da sua vida segundo o seu 

próprio projeto espiritual”.138 Entende-se essa liberdade, ou ainda, autonomia, como sendo a 

capacidade inerente a que cada ser humano em autodeterminar sua conduta.139 

Percebe-se, em última análise e em conformidade com o conceito de dignidade da 

pessoa humana anteriormente apresentado e utilizado no presente estudo140, que “onde não 

houver respeito pela vida e pela integridade física e moral do ser humano, onde as condições 

mínimas para uma existência digna não forem asseguradas, onde não houver limitação do 

poder”, ou seja, “onde a liberdade e a autonomia, a igualdade (em direitos e dignidade) e os 

direitos fundamentais não forem reconhecidos e minimamente assegurados, não haverá espaço 

para a dignidade da pessoa humana e esta (a pessoa), por sua vez, poderá não passar de mero 

objeto de arbítrio e injustiças”.141 Daí observa-se a interdependência existente entre a dignidade 

da pessoa humana e os direitos fundamentais. A doutrina aponta, em sua maioria, a dignidade 

humana como fonte dos direitos humanos e, também, dos direitos fundamentais. De igual 

forma, é através dos direitos fundamentais que a dignidade é protegida, constituindo, portanto, 

“fundamento para a legitimação dos direitos fundamentais”.142 Na palavras de Sarlet, “a 

dignidade opera tanto como fundamento (a fonte) dos direitos humanos e fundamentais, mas 

também assume a condição de conteúdo dos direitos”.143  

Em razão de ser considerada como fundamento do Estado, a dignidade humana exige 

um mandamento em prol da sua intangibilidade, na forma de respeito e proteção. O respeito à 

dignidade da pessoa humana significa a proibição de violação, enquanto a proteção é mais 

ampla, ou seja, requer-se uma proteção de caráter negativo (em que o Estado se omite de violar), 

bem como de caráter positivo (na qual o Estado é obrigado a um agir, no sentido de prevenir e 

reprimir violações). Portanto, “não basta ao Estado abster-se de intervir, indevidamente, na 
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e da vida em comunhão com os demais seres humanos”. SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. (Dignidade da pessoa 

humana e direitos fundamentais...), p. 73. 
141 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. (Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais...), p. 65. 
142 CORDEIRO, Karine da Silva. Direitos fundamentais sociais: dignidade da pessoa humana e mínimo 

existencial, o papel do poder judiciário. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2012, p. 93. 
143 SARLET, Ingo Wolfgang. Op. cit. (Dignidade da pessoa humana e direitos fundamentais...), p. 95. 
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dignidade de um particular”, mas, além disso, deve “proporcionar um dever concreto de 

proteção”.144 Em outras palavras, o princípio da dignidade da pessoa humana impõe limites à 

atuação do Estado, “objetivando impedir que o poder público venha a violar a dignidade 

pessoal”, e, ainda, “implica que o Estado deverá ter como meta permanente, proteção, promoção 

e realização concreta de uma vida com dignidade para todos, podendo-se sustentar a 

necessidade de uma política da dignidade da pessoa humana e dos direitos fundamentais”.145 

À população sem-abrigo, nesse sentido, devem ser garantidas normas e regras para a 

efetivação dos direitos fundamentais, e, consequentemente e em razão da dignidade da pessoa 

humana, inerente aos seus membros. Os moradores de rua, em sendo, por óbvio, seres humanos, 

são merecedores de dignidade pelo simples fato de serem humanos. Tal realidade faz com que 

a população em situação de rua seja merecedora dos direitos fundamentais como objetivo de 

alcance da dignidade da pessoa humana e exercício pleno da suas potencialidades humanas. 

Com a ausência do Estado e a não garantia e efetividade dos direitos à igualdade, à justiça, não 

haverá dignidade da pessoa humana e, consequentemente, inevitável o crescimento das 

questões de desigualdade e exclusão social. 

Para que seja atingido o exercício pleno das potencialidades humanas, no qual está 

incluída a capacidade de viver com autonomia, se faz necessário que determinados bens 

mínimos e essenciais para uma vida digna sejam acessíveis à população sem-abrigo, tais como 

moradia, alimentação, saúde e previdência, por exemplo. Devido à situação de miséria e 

exclusão social dos moradores de rua, por certo que não conseguem atingir os referidos bens 

por meios próprios, sendo, portanto, obrigação do Estado a garantia dessas prestações materiais, 

que aqui podemos chamar de mínimo existencial.146 Esse direito ao mínimo existencial constitui 

a “reserva de eficácia da dignidade da pessoa humana”. 147 Afinal, “se a Constituição Federal 

determina a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito 

e protege direitos como a vida e a liberdade, não há como deixar de garantir um mínimo vital – 

do ponto de vista material – para os indivíduos”.148 
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147 BITTENCOURT NETO, Eurico. O direito ao mínimo para uma existência digna. Porto Alegre: Livraria do 

Advogado, 2010, p. 128. 
148 CEDENHO, Antônio Carlos. Diretrizes constitucionais da assistência social. São Paulo: Verbatim, 2012, p. 

89. 



45 

 

A ideia do mínimo existencial, que independe de previsão constitucional em razão de 

decorrer da proteção da vida e da dignidade humana149 150, remonta-se da ideia de um conjunto 

de situações materiais indispensáveis para a existência humana, não se limitando à existência 

física e à preservação do corpo humano, mas, também, a condições espirituais e culturais ao 

indivíduo, aqui no caso à população em situação de rua, como integrante de uma comunidade. 

Significa, portanto, que o “mínimo existencial deve compreender o conjunto de prestações que 

garantem uma vida com dignidade, e não uma mera sobrevivência”.151 Isso porque, tendo em 

vista a estreita relação do mínimo existencial e da dignidade da pessoa humana, por óbvio que 

deva haver sintonia quando da definição dos bens mínimos com a dignidade humana, devendo 

ser assegurados recursos materiais para que os indivíduos tenham “uma vida saudável, além de 

propiciar e promover sua participação ativa e corresponsável nos destinos da própria existência 

e da vida em comunhão com os demais seres humanos”, conforme definição de dignidade da 

pessoa humana acima.152 

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o RE 

1.185.475, no que diz respeito ao mínimo existencial à educação: 

O mínimo existencial não se resume ao mínimo vital, ou seja, o mínimo para 

se viver. O conteúdo daquilo que seja o mínimo existencial abrange também 

as condições socioculturais, que, para além da questão da mera sobrevivência, 

asseguram ao indivíduo um mínimo de inserção na vida social. Sendo assim, 

não fica difícil perceber que dentre os direitos considerados prioritários 

encontra-se o direito à educação. O que distingue o homem dos demais seres 

vivos não é a sua condição de animal social, mas sim de um animal político. 

É a sua capacidade de relacionar-se com os demais e, através da ação e do 

discurso, programar a vida em sociedade.153 
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à saúde: algumas aproximações. In: Direitos fundamentais & justiça, v. 1, n. 1. Porto Alegre: HS Editora, 2007, 

p. 184. 
150 Para Ricardo Lobo Torres, “o mínimo existencial, que não tem dicção normativa específica, está compreendido 

em diversos princípios constitucionais. O princípio da igualdade assegura a proteção contra a pobreza absoluta, 

eis que esta resulta da desigualdade social. A igualdade, aí, é a que informa a liberdade, e não a que penetra nas 

condições de justiça, tendo em vista que esta vai fundamentar a política orçamentária dirigida ao combate à pobreza 

relativa. O direito ao mínimo existencial está implícito também na proclamação do respeito à dignidade humana, 

na cláusula do Estado Social de Direito e em inúmeras outras classificações constitucionais ligadas aos direitos 

fundamentais. (TORRES, Ricardo Lobo. O mínimo existencial e os direitos fundamentais. Revista de Direito 

Administrativo, Rio de Janeiro, n. 177, jul.-set. 1989, pp. 31-32. Disponível em: <http://bibliotecadigital.fgv.br>. 
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O entendimento do mínimo existencial como um conjunto de garantias materiais para 

uma vida digna prevalece, também, na doutrina e jurisprudência constitucional comparada, 

como, por exemplo, a decisão do Tribunal Constitucional de Portugal no Acórdão 509/02, em 

que foi considerada inconstitucional a norma que retirava o acesso ao “rendimento social de 

inserção” dos jovens entre 18 e 25 anos de idade.154 Na decisão, o Tribunal Constitucional 

afirmou que “o princípio do respeito da dignidade humana (...) implica o reconhecimento do 

direito ou da garantia a um mínimo de subsistência digna”. Mais que isso, o referido Acórdão 

reconhece ao mínimo existencial um duplo status, sendo, portanto, um direito negativo e, ao 

mesmo tempo,  um direito positivo, como algo que deve ser protegido negativamente contra 

intervenção do Estado (ou ainda, algo que não pode subtrair ao indivíduo), mas também como 

algo que deve ser positivamente assegurado pelo Estado, mediante prestações de natureza 

material.155  

Para fins do nosso estudo, a dimensão positiva é a que mais importa neste momento, em 

que “implica a disponibilização, por parte do Estado, de um conjunto de prestações básicas que 

propiciem ao indivíduo alcançar as aludidas condições materiais”.156 À população sem-abrigo 

se faz necessário garantir materialmente condições de uma vida digna, abrangendo bem mais 

que a garantia do mínimo vital, atingindo uma posição além do limite da pobreza extrema em 

que vivem. Por certo que garantir que os moradores de rua não morram de fome (aqui em um 

sentido literal) é um primeiro passo para garantia de um mínimo existencial, e 

consequentemente, dos direitos fundamentais, mas muitas vezes não é, de longe, o suficiente.157 

Necessário que se garanta, portanto, um standard mínimo de direitos materiais que corresponda 

ao princípio da dignidade da pessoa humana, para que, assim, a população em situação de rua 

seja capaz de “exercer plenamente os direitos e liberdade fundamentais”.158 

Tendo em vista essa realidade, em que pese o standard determinante do que integra o 

mínimo existencial não possa ser formulado de forma universal para todos os ordenamentos 

jurídicos, uma vez que dependem das condições e características de cada sociedade em certo 

período de tempo, há de se determinar um mínimo existencial relativo, ou seja, “aquilo que sob 

as condições de cada momento de uma nação seja considerado como mínimo existencial”.159 É 
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nesse sentido que Sarlet apresenta, ilustrativamente, os direitos que defende estarem ligados ao 

mínimo existencial:   

Direito à saúde, educação, moradia, assistência e previdência social, aspectos 

nucleares do direito do trabalho e da proteção ao trabalhador, o direito à 

alimentação, o direito ao fornecimento de serviços existenciais básicos como 

água e saneamento básico, transporte, energia elétrica (ainda que possam ser 

reportados a outros direitos fundamentais), bem como o direito a uma renda 

mínima garantida (que, por sua vez, desde que assegurada uma cobertura 

completa, pode ser substituído pelos direitos à assistência social, salário 

mínimo e previdência).160 

Por sua vez, Leivas entende que o mínimo existencial está diretamente relacionado às 

necessidades intermediárias do homem, quais sejam, “a necessidade de vida física, como a 

alimentação, vestuário, moradia, assistência de saúde, etc. (mínimo existencial físico) e a 

necessidade espiritual-cultural, como educação, socialidade, etc. (mínimo existencial 

cultural)”.161 Para o autor, o mínimo existencial deve garantir uma satisfação máxima a “nível 

ótimo” 162 não apenas das necessidades básicas, mas, também, das necessidades intermediárias, 

ou seja,  

Quando a saúde física e a autonomia são tais que o indivíduo é capaz de optar 

por atividades nas quais deseje tomar parte dentro de sua própria cultura, 

possui as aptidões cognitivas, anímicas e sociais para fazê-lo e tem acesso aos 

meios que o permitam adquirir ditas aptidões.163 

Corroboramos a ideia de mínimo existencial proposta por Leivas, uma vez que considera 

questões de mínimo existencial físico e cultural, bem como ultrapassa as concepções simplistas 

de um mínimo vital e vai além das necessidades materiais e de subsistência básicas. Verifica-

se, portanto, a conexão existente entre o mínimo existencial, a dignidade da pessoa humana e 

os direitos fundamentais, tais como o direito à vida, à saúde, à moradia, ao meio-ambiente 

ecologicamente equilibrado, entre outros. Em outras palavras, pode-se dizer que o mínimo 

existencial coincide com os direitos fundamentais em razão de serem tocados pelos interesses 

fundamentais e pela dignidade humana, e que se transformam em condição de liberdade.164 

A título exemplificativo, o direito à moradia, a nosso ver, deve fazer parte do standard 

mínimo de direitos materiais a serem assegurados à população sem-abrigo, vejamos. Tal direito 
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envolve a garantia de um abrigo digno e que promova o bem estar, encontrando, portanto, 

vertentes no direito à vida, direito à saúde, proteção à família, no direito ao meio ambiente 

saudável, no acesso à propriedade, na renda mínima que possa garantir efetivamente um lar, em 

uma ordem econômica justa, etc.165 Sem um local adequado para proteção do próprio indivíduo 

e de sua família contra as intempéries, sem um local de intimidade e privacidade, de um espaço 

essencial para viver com um mínimo de saúde e bem estar, é certo que não estará assegurada 

dignidade, e, por vezes, não terá sequer assegurado o direito à própria existência física, e, 

portanto, o seu direito à vida.166 Pode-se tratar o direito à moradia, então, como condição sine 

qua non para o respeito e fruição dos demais direitos fundamentais. E é justamente neste 

contexto que a moradia deve ser considerada como integrante do mínimo existencial para a 

população sem-abrigo, uma vez que não é possível se conceber que um indivíduo possa ter sua 

dignidade respeitada vivendo nas ruas, pois, a íntima e indissociável vinculação com a 

dignidade da pessoa humana resulta inequívoca.167 

Importante referir que, em que pese os direitos fundamentais possam sofrer as 

consequências de uma crise econômica, “sejam direitos econômicos, sociais e culturais, sejam 

direitos, liberdade e garantias” 168, em se tratando de mínimo existencial,   

eventual obstáculo de ordem financeira e orçamentária deverá ceder ou ser 

removido, inclusive mediante a realocação de recursos, fixação de 

prioridades, ou mesmo outras medidas, também – e neste caso com mais razão 

ainda – não se poderá pretender suprimir ou esvaziar, pelo menos não aquém 

do mínimo existencial, a concretização já levada a efeito dos direitos 

sociais.169 

Isso porque, tanto o mínimo existencial quanto a dignidade da pessoa humana operam 

tanto como “fundamentos para a limitação de direitos”, quando indispensável para salvaguardar 
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a dignidade, quanto como “limites dos limites”, uma vez que representam o “marco a ser 

respeitado pelas medidas restritivas”.170 Em outras palavras, retomando o que já foi referido 

anteriormente, “se o mínimo existencial é aquilo que o Estado, em todo o caso, deve assegurar 

positivamente, também é aquilo que o Estado deve respeitar por força de um dever de não 

intervenção”.171 

Portanto, quanto ao exemplo do direito à moradia, mesmo diante de um cenário de falta 

de recursos, não pode o Estado conceder habitação que não respeite condições mínimas de 

dignidade, em que impere a falta de infraestrutura mínima, que não possua os equipamentos 

urbanos de água, esgoto, energia elétrica, limpeza urbana, etc.172, posto que uma violação do 

mínimo existencial, neste caso de uma moradia digna, irá significar ofensa à dignidade da 

pessoa humana. O Estado está obrigado a preservar a dignidade humana e a protegê-la, acima 

de tudo, no marco das suas possibilidades, sem deixar de garantir o mínimo para uma vida 

digna. Nesse sentido, pode-se considerar a existência de um “direito fundamental à garantia de 

um mínimo existencial”, sob o fundamento de que “sem a garantia de um mínimo de condições 

de vida material”, ao indivíduo (aqui especificamente à população sem-abrigo) não estará 

garantida a sua dignidade, ou seja, “a capacidade de se promover em livre decisão no meio em 

que vive”.173 

Dentre as mais diversas violências sofridas pela população sem-abrigo, tais como a 

indiferença da população, recolhimento de bens, agressões, homicídios, consideramos como a 

mais perigosa a ausência de garantia dos direitos mínimos, ou seja, do mínimo existencial. 

Podemos enquadrar os integrantes dessa população, ao não ser garantido o mínimo existencial, 

no conceito de sociedade civil incivil, ocupada pelos indivíduos totalmente excluídos, “quase 

por completo invisíveis” e que não pertencem à sociedade civil, posto que “não possuem 

expectativas estabilizadas, já que, na prática, não possuem quaisquer direitos”.174 Nesse mesmo 

sentido é ensinamento de Nascimento, ao apresentar três formas de exclusão, das quais 

podemos incluir as pessoas de rua na terceira delas: 

Existe ainda uma terceira acepção, aqui denominada de nova exclusão. Neste 

caso, o não-reconhecimento vai além da negação ou recusa de direitos. Se 

insere em um processo de, usando uma frase famosa de Hannah Arendt, recusa 

ao espaço da obtenção de direitos. Estes grupos sociais passam a "não ter 
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direito a ter direitos". Sem serem reconhecidos como semelhantes, a tendência 

é expulsá-los da órbita da humanidade. Passam, assim, a ser objeto de 

extermínio, como os meninos de rua na Guatemala e Rio de Janeiro, ou 

determinadas populações da África, em que o Estado desaparece e os 

organismos internacionais são ineficientes.175 

É nesse sentido a necessidade do Estado em garantir um mínimo existencial, e, 

consequente, dignidade às pessoas que moram nas ruas, posto que “uma vida sem alternativas 

não corresponde às exigências da dignidade humana”, bem como “a vida humana não pode ser 

reduzida à mera existência”.176 A dignidade, implicando uma dimensão sociocultural, faz com 

que certas prestações culturais devam estar presentes no standard mínimo a ser garantido à 

população sem-abrigo.177 Ao nosso ver, o mínimo existencial à população em situação de rua 

deve contemplar as “necessidades intermediárias do homem”178, especialmente no que diz 

respeito não apenas ao direito à moradia anteriormente mencionado, mas, também, ao direito à 

alimentação, ao vestuário, à assistência social (estes entendidos como um mínimo existencial 

físico), e ao direito à educação, à cultura e à socialidade (como um mínimo existencial cultural). 

O mínimo existencial é, portanto, a parte operativa da dignidade humana, visando a 

garantia dessa, e, com isso, deve ser assegurado indistintamente à população sem-abrigo para 

que possamos minimizar (e quem sabe erradicar) os efeitos da pobreza e desigualdade social. 

Assegurar garantias materiais de dignidade para a população em situação de rua é essencial 

para que esses indivíduos possam ultrapassar as questões da vulnerabilidade que os cerca e 

possam alcançar a igualdade buscada, no que se refere à moradia digna, direito à saúde, direito 

à segurança sem ameaças e nem discriminações, direito à alimentação e vestimentas. Para 

Arango, é exatamente neste contexto de pobreza, desigualdade e exclusão que se faz necessário 

repensar as estratégias para garantia de direitos fundamentais: 

O constitucionalismo, como movimento intelectual para a defesa do Estado 

Social de Direito e, com ele, a realização integral dos direitos humanos não 

deve ser superestimado nem subestimado. É claro que o direito, por si só, sem 

acompanhamento de transformações materiais no campo econômico e no 

político, não é um passaporte para o paraíso. Mas tampouco constitui um 

excesso de confiança no direito de reivindicar o uso do constitucionalismo 

para impedir o desmantelamento do Estado social. Por outro lado, prescindir 

do direito como meio de promoção da dignidade humana resulta perverso ou 

ingênuo. Por isso, nesta oportunidade, desejei explorar o serviço que pode 
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prestar o constitucionalismo social ao desenvolvimento das potencialidades e, 

em particular, ao gozo efetivo dos direitos humanos.179 

Ortiz, ao tratar sobre a pobreza e direitos humanos, reafirma que a população mais 

carente, no sentido de ser pobre, está sujeita “a diferentes formas de exclusão social, de 

isolamento, de discriminação ou de desigualdade”. Para a autora, um dos resultados da não 

efetividade, ou não garantia, dos direitos humanos (aqui entendidos como sinônimos de direitos 

fundamentais, repete-se) é a criação de pobreza e, concomitantemente, “a pobreza pode criar 

discriminação e não respeito dos direitos fundamentais”. E continua:  

Estes grupos estão, na maioria das vezes excluídos também dos mecanismos 

para exigir seus direitos fundamentais. Deste ponto de vista, a pobreza é a 

engrenagem de precariedades e carências onde cada uma influência de 

maneira negativa as outras criando, assim, um círculo vicioso. Isto nos mostra 

até que ponto a pobreza revela caráter indivisível e interdependente de todos 

os direitos humanos.180 

Portanto, nos parece que, a fim de darmos não apenas visibilidade à população sem-

abrigo, mas principalmente na busca pela erradicação da pobreza e a redução da desigualdade 

e exclusão social em que vivem os moradores de rua é que se faz necessária a garantia dos 

direitos fundamentais, que tem a sua obrigatoriedade determinada a partir do princípio da 

dignidade da pessoa humana, instrumentalizada por um mínimo existencial para que as pessoas 

possam viver efetivamente uma vida condigna. O Estado, ao prever como fundamento a 

dignidade humana e como objetivos a concepção de uma sociedade livre, justa e solidária, sendo 

necessária a erradicação da pobreza e a redução da desigualdade social para tanto, tem a 

obrigação de garantir o direito às condições mínimas de existência humana digna, mediante 

prestações negativas e positivas. É, então, nesse sentido que a concretização da dignidade da 

pessoa humana e o mínimo existencial são os instrumentos garantidores dos direitos 

fundamentais da população sem-abrigo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Tratar da população sem-abrigo, à primeira vista, parece não ser uma questão tão 

complicada. Essa ideia é realizada por aquelas mesmas pessoas que preferem não “enxergar” o 

indivíduo ali deitado, no chão, no frio, na chuva. Prefere não ver que se trata de um semelhante, 

de um ser humano que merece igual valor e respeito, e, por óbvio, garantias e direitos 

fundamentais. Trata-se de uma população fragilizada, heterogênea no que diz respeito aos seus 

membros, com perfis socias distintos, desapegados de bens materiais e com o grau mais elevado 

da exclusão social. Apresentam em comum as questões da miserabilidade e sofrem diariamente 

com estigmas e desigualdades sociais. São sim, uma minoria, que fogem à regra geral das 

questões de etnia, religião, cultura e língua. Apresentam as piores características para se 

tornarem semelhantes e sofrem de discriminação ou preconceito por parte dos grupos 

maioritários. Constituem o mais alto grau de vulnerabilidade. São considerados uma minoria 

por imposição (minorities by force), pois, diferente da acepção “clássica” de minorias, não 

visam o reconhecimento das suas características, mas sim o enquadramento na sociedade. Mas 

qual enquadramento, se sequer seus direitos à uma vida digna são efetivados? 

Para esses indivíduos, viver nas ruas é sinônimo (e garantia) de conviver com a violência 

diária que se apresenta das mais variadas formas, tais como a violência física e psicológica 

impostas pela exclusão social, intervenções truculentas por parte de policiais ou de fiscais, 

recolhimento de seus poucos pertences e retirada de seus “abrigos temporários”, negligência no 

atendimento, entre outras. São, ainda, vítimas do descaso, da discriminação e do preconceito, 

do desprezo dos que preferem não os enxergar.  Tudo isso resulta, em muitos casos, em 

agressões, tentativas de homicídio, homicídios e chacinas. Porém, esses não são os piores tipos 

de violência que a população sem-abrigo pode sofrer (e sofre). As violações feitas pelo Estado 

e seus agentes públicos é o pior cenário possível para a população sem-abrigo. A não realização 

de políticas públicas e a não efetivação dos direitos fundamentais causam (e continuarão 

causando, caso isso não mude) a pobreza e exclusão social, em um ciclo vicioso. Mesmo com 

as inúmeras normas, sejam elas constitucionais, infra ou supraconstitucionais, ou o 

vanguardismo do Brasil na criação de normativas, não são suficientes se não atingidos os 

objetivos, se não foram efetivamente cumpridos. Suas vozes são pouco ou quase nada ouvidas 

e, assim, como o transeunte que passa e não “percebe” o indivíduo sem-abrigo, o poder público 

prefere não “perceber” a população  sem-abrigo. Se buscamos honrar compromissos nas área 

de direitos humanos ou direitos do homem, devemos não apenas ratificar leis, convenções ou 
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acordos, mas fazer com que tais normas sejam efetivadas. Em que pese os avanços, que podem 

ser notados com a consolidação do Movimento Nacional de População de Rua (MNPR), a 

elaboração da Cartilha de Direitos da População da Rua pelo Ministério Público e a criação do 

Dia Nacional de Luta da População de Rua (19 de agosto), no contexto brasileiro, e os 

programas de acompanhamento da população sem-abrigo, em Portugal, muito se tem fazer.  

Respondendo ao questionamento central da pesquisa, temos que a garantia de direitos 

fundamentais à população sem-abrigo passa pela observação do princípio da igualdade, da 

dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. O princípio da igualdade como 

instrumento de garantia de direitos fundamentais da população de rua tem seu fundamento não 

apenas no viés de não-discriminação, conforme consagrado pelo direito internacional, mas, 

principalmente, no que diz respeito à discriminação positiva. Com base na discriminação 

positiva, aos moradores de rua devem ser promovidas medidas afirmativas que estimulem a sua 

inserção na sociedade, compelindo o Poder Público em realizar políticas públicas e a editar leis 

para o cumprimento das necessidades dessa população, bem como o dever da sociedade na 

efetivação dos respectivos direitos.  

De igual sorte, a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial são instrumentos 

garantidores de direitos fundamentais à população em situação de rua. Conforme tratamos 

exaustivamente, a dignidade da pessoa humana atua como fundamento constitucional para 

erradicação da pobreza e redução da desigualdade social, e, para tanto, necessário que se garanta 

condições mínimas de uma vida digna. O Estado deve, portanto, proteger e promover a 

dignidade humana a qualquer custo, assegurando o mínimo existencial, em especial ao direito 

à moradia, alimentação, vestuário,  assistência social (mínimo existencial físico), e ao direito à 

educação, cultura e socialidade (mínimo existencial cultural), como mecanismo e fim em si de 

garantir direitos fundamentais à população sem-abrigo.  

Deve-se, para isso, promover a tutela dos direitos ou interesses da população sem 

situação de rua, elegendo estratégias de atuação, com o intuito de atingir minimamente os 

objetivos do princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana. Ações de medida 

protetiva devem ser visadas pelos encarregados, ou seja, pelo Estado, para que sejam 

cumpridos, tanto individual como coletivamente, os direitos positivados e reconhecidos 

constitucionalmente a fim de garantir a justa tutela, mediante políticas públicas  emancipatórias, 

pois só assim será possível a saída da situação da rua. 
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