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Resumo: O presente trabalho tem como objetivo apresentar os avanços no 
atendimento às pessoas em situação de rua no município de Mandaguari - PR, 
que não diferente de muitos municípios brasileiros ainda não possui um Centro 
Pop, o que dificulta ainda mais atendimento exclusivo a esta população que 
necessita de atendimento especial, tendo em vista suas demandas pessoais e 
específicas. Nos últimos seis anos, ampliamos o atendimento a esta população 
pela Secretaria Municipal de Assistência Social - SMAS, em especial a equipe 
do Centro de Referência Especializado de Assistência Social - CREAS, órgão 
este de referência das pessoas em situação de rua que estão de passagem pelo 
município. 
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Introdução: 

A pessoa em situação de rua é aquela que faz das ruas sua morada, 

fazendo do espaço público seu espaço privado. Geralmente seus vínculos 

familiares, comunitários e institucionais estão fragilizados, rompidos, e a 

vulnerabilidade social está presente. Existe uma grande dificuldade de garantir 

a inclusão social e os direitos desses indivíduos, principalmente devido à 
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diversidade dos grupos existentes. A Política Nacional da Pessoa em Situação 

de Rua, trás a reflexão da existência da grande desigualdade social no Brasil, e 

da do estigma de exclusão que essas pessoas são submetidas.  

Tem as que possuem um endereço fixo, mas utilizam para dormir 

durante o dia, outros utilizam espaços públicos para passar a noite, e durante o 

dia permanecem na rua, dentre outros grupos. E tem aqueles que passam alguns 

dias e seguem sua rota para outros municípios/estados. 

Essa diversidade nos leva a pensar, quais os direitos de fato, que esses 

indivíduos têm. Conforme a Constituição Federal de 1988 estabelece a 

igualdade de todos os cidadãos brasileiros perante a lei e a inviolabilidade dos 

direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No artigo 

6º, diz: “são direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, 

a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a 

assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”. 

 Diante desses princípios, é possível identificar as dificuldades 

enfrentadas pelas pessoas em situação de rua. A sociedade descriminaliza, 

baseada em conceitos culturais, com a ideia de que as pessoas são inteiramente 

responsáveis por aquilo acontecem com elas, devido a escolhas feitas por si 

mesmas, assim não tendo direitos a serem exigidos e cobrados. São vistos por 

algo que incomoda, gera medo, são rejeitados por não se encaixarem nos 

padrões exigidos pela sociedade. 

 A sociedade brasileira é marcada pela desigualdade social, Argiles (2012, 

p. 41) diz: 

Essas desigualdades sociais foram aprofundadas na cena 
contemporânea, em face das mudanças no mundo do trabalho, 
oriundas, principalmente, da reestruturação produtiva, da reorientação 
do papel do Estado e da supervalorização do capital financeiro sobre o 
capital produtivo. Nesse contexto, o aprofundamento do desemprego e 
do trabalho precário, constituem fatores relevantes da expansão da 
superpopulação relativa ou exército industrial de reserva, da elevação 
dos índices de pobreza e níveis de vulnerabilidade da classe 
trabalhadora e, consequentemente, da expansão do fenômeno 
população em situação de rua, como parte constitutiva da pobreza e 
da superpopulação relativa, excedente à capacidade de absorção do 
capitalismo. 

 O desinteresse do Estado diante da população em situação de rua é 

reflexo da contradição da opinião da sociedade, que ora trata com compaixão, 



 

preocupação, assistencialismo, e ora com preconceito, rejeição e indiferença. 

Porém com a Política Nacional de Assistência Social, o poder público passou a 

ser responsável em manter serviços e programas de atenção à população de rua 

(ARGILES, 2012). 

A população de rua nas últimas décadas se organizou por meio de 

movimentos sociais reivindicando direitos vitais, como o de existir, sujeitos 

válidos de direitos, conforme Declaração dos Direitos Humanos nos artigos 1º, 

3º e 13º. Na redemocratização do Brasil tivemos as primeiras iniciativas de 

organização desta população exigindo direitos, não práticas caritativas e 

assistencialistas.  

Podemos mencionar alguns desses momentos importantes da luta dos 

movimentos como: articulação com o Movimento Nacional dos Meninos e 

Meninas de Rua – MNMMR, em 1985, o que fortaleceram os seguimentos; Grito 

dos Excluídos, formado em 1995, na qual teve seu ápice quando cerca de sete 

pessoas em situação de rua foram mortas, de forma brutal, na região central da 

cidade de São Paulo; o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis, liderado por pessoas em situação de rua de vários lugares do Brasil, 

participaram do 4º Festival Lixo e Cidadania, realizado em setembro de 2005; 

Movimento Nacional da População de Rua – MNPR lançado durante o Festival 

acima citado; I Encontro Nacional de População em Situação de Rua, neste 

evento foram lançadas as bases para a construção da Política Nacional sobre a 

População em Situação de Rua, instituída em 23/12/2009. 

No âmbito municipal observamos que mesmo com dificuldades em 

proporcionar atendimento em local exclusivo a esta população, encontramos na 

Acolhida, uma forma de minimizar os danos causados, seja pela dificuldade no 

acesso aos serviços públicos, como pela exposição à violência, drogas, fatores 

ambientais, e principalmente pela indiferença, pelo preconceito de parte da 

sociedade. 

Discorremos neste artigo, que Mandaguari neste sentido oferta serviços 

pelas políticas públicas, sendo que, baseado nos atendimentos realizados pôde-

se observar que as Políticas Municipais de Assistência Social e de Saúde são 

as mais requisitadas.  



 

Por fim, trazemos neste estudo que em reuniões interdisciplinares, 

atendimentos psicossociais e abordagens foi possível identificar os diferentes 

grupos de pessoas que vivem nas ruas e melhorar a qualidade no atendimento 

público. 

 

Desenvolvimento: 

O município de Mandaguari está localizado na região norte Paraná, 

distante da capital 400 km e considerado como pequeno porte II. A população 

no último censo (2010) era de 32.658 pessoas. Tem como cidades vizinhas, ao 

norte Astorga e Sabáudia, ao sul Bom Sucesso e Jandaia do Sul, ao leste 

Apucarana e Cambira e ao oeste Marialva. 

Desta forma, é rota de pessoas que seguem a pé ou de transportes para 

outras cidades e estados e que estão sobrevivendo de trabalhos temporários, 

benefícios eventuais ou com ajudas filantrópicas, também conhecidas como 

trecheiros ou nômades contemporâneos.  

No município de Mandaguari o CREAS é a unidade referenciada para 

realização deste serviço. Importante salientar é que anteriormente a implantação 

do CREAS, no dia 08 de novembro de 2010, o atendimento a pessoa em 

situação de rua era realizado pela SMAS. 

O CREAS deste município está situado aproximadamente há três anos 

em nova localidade, estrategicamente no centro da cidade, próximo da praça 

central e terminal rodoviário onde os trecheiros, pessoas em situação de rua e 

migrantes costumam utilizar como ponto de estadia. Válido informar que esta 

unidade teve como a mudança de prédio fator fundamental para melhoria no 

atendimento a este seguimento, uma vez que, na nova instalação o espaço físico 

é maior. 

Esta estrutura do CREAS hoje dispõe de uma recepção, 02 salas de 

atendimento individualizado, 01 sala atendimento em grupo, 01 sala da equipe 

técnica, 02 banheiros para a equipe, 01 cozinha, 01 área de serviço, 01 

despensa e 01 banheiro para os usuários. 

Referente aos recursos humanos, a unidade conta com 01 auxiliar 

administrativo (40h), 01 auxiliar de serviços gerais (40h), 01 motorista (40h), 01 



 

advogada (4h), 01 psicóloga (20h), 02 assistentes sociais (30h), 01 

coordenadora (40h) e 01 vigia (40h).  

Esta equipe é responsável pela execução dos seguintes serviços 

tipificados: Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 

Indivíduos (PAEFI); Serviço de Proteção Social a Adolescentes em Cumprimento 

de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida (LA), e de Prestação de 

Serviços à Comunidade (PSC); e Serviço Especializado para Pessoas em 

Situação de Rua. Especificamente neste último, a equipe designada é composta 

por 01 assistente social e 01 psicóloga. 

No atual endereço, prédio amplo e localizado em região estratégica, o 

CREAS dentro de sua possibilidade está trabalhando para oferecer melhor 

atendimento. A unidade realiza a acolhida, atendimento individual, localização 

de familiares, encaminhamentos para as unidades da rede de atendimento, tais 

como Centro de Referência de Assistência Social - CRAS, Pronto Atendimento 

Municipal - PAM, Unidade Básica de Saúde - UBS, Centro de Apoio Psicossocial 

- CAPS, Comunidades Terapêuticas, Asilos, entre outros, acompanhamentos 

dos assistidos durantes consultas quando necessário e auxílio de vale-

transporte. 

As pessoas em situação de rua têm disponível, desde abril de 2016, um 

local para banho, que antes era impensável já que o antigo prédio não suportava 

tal serviço. Além do banho quente, disponibiliza a entrega de kit de higiene, 

roupas, agasalhos e cobertores. 

Vale ressaltar que a articulação com a rede de atendimento não se limita 

somente aos serviços da rede municipal. Como não consta com os serviços de 

albergues, casa de passagem e CREAS-POP, por muitas vezes os serviços de 

dos municípios de Maringá, Apucarana e demais regiões são acionados para 

encaminhamento para possíveis acolhimentos institucionais temporários ou 

permanentes.  

A problemática relacionada às pessoas em situação de rua e os trecheiros 

no município de Mandaguari é uma discussão complexa que percorre há muitos 

anos entre os munícipes, órgãos públicos de atendimento e pela população em 

situação de rua.  



 

Um dos grandes problemas enfrentados é que a sociedade não tem 

conhecimento, quanto aos aspectos sociais e legais, na qual todos, incluindo 

essas pessoas, têm direito a cidade. Existe um grande preconceito, pois há 

situações em que órgãos públicos são acionados pela população, solicitando 

que pessoas em situação de rua sejam retiradas de espaços públicos, tais como, 

portas de igrejas, comércio, praças, etc. A alegação é que os mesmos oferecem 

risco a “população de bem”, poluem visualmente o ambiente, além do “cheiro 

forte/desagradável”.  

Essas pessoas, inclusive autoridades locais, desconhecem o conceito 

definido por Henri Lefebvre (2001) como um “direito de não exclusão da 

sociedade urbana das qualidades e benefícios da vida urbana”. Como a nossa 

lei maior Constituição Federal, cujo artigo 5º garante a liberdade de ir, vir e 

permanecer. 

Os órgãos públicos de atendimento, em especial a Política de Saúde e de 

Assistência Social, que depois de muita discussão, calorosos debates (já que 

era entendido que a população em situação de rua era demanda somente da 

Secretaria Municipal de Assistência Social) compreenderam que a articulação 

entre todas as políticas é fundamental para oferecer atendimento de qualidade 

e humanizado a esta população. 

No início do ano de 2015 a Secretaria Municipal de Assistência Social, por 

meio das equipes do CREAS, CAPS e Núcleo de Apoio à Saúde da Família - 

NASF, realizou um mapeamento das pessoas em situação de rua no município 

com objetivo de identificar e conhecer quem são, como vivem, cidade de origem, 

e saber qual olhar destes face aos serviços públicos existentes e quais ações 

poderia ser pensadas para posterior implantação. 

Nesta pesquisa foram identificadas 22 pessoas que utilizam a praça 

central, estação ferroviária e arredores de igrejas como ponto de encontro para 

consumo de álcool. Dessas pessoas abordadas, apenas 06 estavam em 

situação de rua, a qual utilizavam esses pontos e arredores de igrejas como 

abrigo da chuva, do frio e para descanso. 

Desses entrevistados dezesseis moravam em Mandaguari, ou seja, 

possuíam residência, familiares e trabalho informal/temporário. Identificamos 
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também que todos tinham envolvimento predominantemente com uso abusivo 

de álcool, seguindo de outras drogas ilícitas. 

No ano de 2016 foi realizado novo diagnóstico, requisitado pelo Ministério 

Público, com finalidade de verificar a situação das pessoas que vivem em 

situação de rua, seus familiares e informações dos serviços públicos disponíveis 

aos mesmos. 

A coleta de informação ocorreu entre os meses de abril e maio, 

diariamente no período da manhã e tarde, na Praça Bom Pastor, Antiga Estação 

Ferroviária e Terminal Rodoviário de Mandaguari. Esses pontos foram 

escolhidos por se tratar do principal fluxo de uma população migrante, itinerante 

e moradores da cidade que utilizam esta região como ponto de encontro, 

convivência, também conhecido como ponto de tráfico e consumo de drogas. 

Participou da abordagem social 01 técnica do Serviço Social do CREAS, 

identificando 05 moradores em situação de rua, sendo 04 homens e 01 mulher. 

A faixa etária dos abordados consta: 03 homens com idade entre 28 a 50 anos, 

01 homem com 33 anos e 01 mulher com 30 anos. 

Os entrevistados eram oriundos dos municípios de Arapongas/PR, 

Cafelândia do Sul/PR, São Carlos/SP e Mandaguari. Dos 05 entrevistados, 01 

estava a 40 dias na cidade, 02 permaneceu por uma semana, 01 que revezava 

entre as cidades de Apucarana e Mandaguari e 01 que reside, desde a década 

de 70, nas ruas do município. 

Em relação ao vínculo familiar, 04 responderam que possuem familiares 

(pais, mães ou filhos), nas quais 02 mantêm contato telefônico frequente, no 

entanto, relataram que não pretendem retornar a convivência familiar, e 02 que 

responderam ter rompido os laços familiares em definitivo. 01 respondeu não ter 

familiares vivos.  

Dos 05 entrevistados, 03 declararam que o motivo maior por morar nas 

ruas é a dependência química (álcool e crack), seguido do conflito familiar 

(violência física, verbal e humilhação). Destes entrevistados, 02 responderam 

não fazer uso de nenhuma substância química. 

Dos que declararam serem dependentes químicos, todos responderam 

que passaram em algum momento da vida por internamento psiquiátrico ou 

internamento em comunidade terapêutica das cidades de origem.  



 

Por estarem expostos a todos os tipos de risco social e pessoal, 

questionamos sobre o maior problema enfrentado por eles no período em que 

está utilizando os espaços públicos como moradia. Todos são unânimes 

respondendo enumerando: a violência urbana (assaltos e agressão física) 

seguido da violência policial, por último, a solidão. 

Outro ponto abordado com os entrevistados tratou-se da renda: 02 

entrevistados responderam trabalhar nas cidades por onde passam com a coleta 

de material para reciclagem em troca da alimentação; 01 respondeu fazer 

trabalhos como poda de árvore, corte de grama e coleta de material reciclável 

em Mandaguari; e outros 02 entrevistados declaram não realizar nenhum tipo de 

trabalho. 

Todos entrevistados responderam serem beneficiários dos serviços 

sociais dos municípios por onde passam. O montante de 04 entrevistados 

declararam terem realizados a segunda via dos documentos pessoais (RG, CPF, 

CTPS, Certidão de Nascimento e Título de Eleitor) em Mandaguari. 

Por fim, afirmaram que faltam políticas públicas e serviços como: local 

para pousada, refeição, banho, tratamento em saúde e, principalmente, trabalho. 

Reclamam da discriminação, da forma com que são tratados pela comunidade 

por onde passam, confidenciando os gestos, olhares, desconfiança que sentem 

ao passar pelas ruas, enquanto outros declaram seu carinho à cidade. 

Por não ser um órgão exclusivo de atendimento a esta demanda, os 

serviços da unidade possui poucos subsídios para oferecer a esta população. 

Sendo assim, destacam-se seu trabalho na articulação com as políticas setoriais 

(saúde, habitação, previdência social, entre outras) para realização dos 

atendimentos as pessoas em situação de rua por ela encaminhada.   

Este órgão hoje conta com parcerias importantes para a execução do 

atendimento com o Centro de Referência da Assistência Social - CRAS, as 

Unidades Básicas de Saúde - UBS’s, o Pronto Atendimento Municipal – PAM, o 

Centro de Apoio Psicossocial – CAPS, Asilo São Vicente de Paulo de 

Mandaguari e o Centro de Recuperação Espaço Esperança - CREE. 

No início deste ano, a SMAS realizou levantamento e análise documental 

referente ao atendimento à população de rua em Mandaguari, desde o ano de 

2013 até o momento. 



 

Neste trabalho serão apresentadas apenas algumas informações do 

levantamento realizado, com base no Relatório Mensal de Atendimento - RMA 

do Ministério da Cidadania e nos Relatórios Mensais entregues à SMAS, levando 

em consideração a quantidade de itens abordados. Mas para ciência listaremos 

a seguir os mesmos: Pessoa em situação de rua que ingressaram no PAEFI: 

total e média, separando por sexo e faixa etária (18 a 59 anos e mais de 60 

anos); Quantidade e perfil de pessoas abordadas pela equipe do Serviço 

Especializado em Abordagem Social: total e média, separando por sexo e faixa 

etária (18 a 59 anos e mais de 60 anos); concessão de passes intermunicipais; 

oferta de café, banho, kit de higiene, atendimentos, encaminhamentos; cidade 

de origem e destino; uso de substâncias psicoativas; entre outros. 

Até o ano de 2016 o registro do atendimento desse público foi realizado, 

no entanto, a qualidade do mesmo somente foi satisfatória a partir do mês de 

setembro do referido ano. A seguir temos o seguinte resultado de atendimento: 

no ano de 2016 foram registradas 199 pessoas atendidas; no ano de 2017, 

atendidas 611 pessoas, sendo que destes 244 afirmaram usar algum 

entorpecente, a maioria álcool (76); no ano de 2018 foram atendidas 975 

pessoas, sendo que destas 223 afirmaram usar algum entorpecente, a maioria 

álcool (129); e no ano de 2019, até o mês de março foram atendidas 173 

pessoas, destas 223 afirmaram usar algum entorpecente, sendo maioria álcool 

(31). 

Nota-se que houve aumento drástico na procura pelo serviço. Podemos 

considerar que este aumento da procura deste seguimento, seja acarretado pela 

oferta do banho, auxílio transporte e alimento, que antes não era ofertado. 

Durante esses anos foram realizadas reuniões com representatividades 

de unidade municipais de atendimento, Ministério Público, Segurança Pública, 

associações e igrejas com visando melhorar o atendimento a pessoas que por 

diversos motivos tem as ruas e espaços públicos como moradia.  

 

Considerações finais 

O principal desafio de Mandaguari trata-se da inexistência de repasse de 

recurso financeiro dos governos federal e estadual para implantar um Centro 

POP na cidade, diante disso, torna-se impossível criar programas de 



 

transferência de renda, trabalho e emprego a esta população, que sempre está 

em último na lista de investimentos. 

Na ausência do Estado a este seguimento, que podemos considerar entre 

os mais vulneráveis socialmente, o CREAS de Mandaguari, trabalha no limite 

humano para que as pessoas que procuram o serviço não fiquem desassistidas, 

no entanto, não sai da unidade sem atendimento. 

Com o levantamento destes dados, chegamos aos seguintes 

questionamentos: essa população já existia em Mandaguari? Esse aumento na 

quantidade de atendimentos se deu pela ampliação do espaço físico ou pela falta 

de registro de atendimento anterior a pesquisa? O atual cenário político-

econômico tem repercutido no aumento desta população? 

Por fim, obtivemos avanços na conquista por direitos básicos deste 

seguimento, mas no atual cenário político no que se refere aos Direitos 

Humanos, os entraves políticos persistem em reduzir o que arduamente foi 

conquistado por meio de muita luta. 

Outro desafio fundamental é levar à parte da sociedade, até mesmos de 

profissionais da rede de atendimento, que pessoas que vivem nas ruas, 

“Existem” são “Pessoas” com direitos ratificados pela CF/88. 

Ao levantar esse muro transparente, é deixar morrer parte da nossa 

humanidade. 
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