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RESUMO
A população em situação de rua, moradores de rua, ou simplesmente os sem teto,
apresenta-se como um grupo diversificado, com gênero, idade, origem, e etnia
diferentes. Este segmento populacional é um dos mais discriminados ao redor do
mundo. Como tal, este tipo de segregação estende-se também aos estados e
cidades brasileiras, incluindo a cidade de Franca, no estado de São Paulo. Franca é
uma cidade média urbana, com alto índice de desenvolvimento humano, com
população com idades distribuídas entre os 20 a 60 anos. Considerada uma
importante cidade, Franca apresenta-se bem urbanizada e industrializada, com uma
economia mista pujante, um alto índice de desenvolvimento humano, mas também
um elevado coeficiente de Gini, o que indica também alta grande concentração de
renda. Devido a situação de alta vulnerabilidade em que as pessoas em situação de
rua se encontram, seu envolvimento com a criminalidade e a drogadição é quase
inevitável. Portanto, torna-se necessário a implementação de políticas públicas
viáveis e efetivas para o enfrentamento deste problema – cujo caráter é público. No
presente trabalho oferecemos uma análise global sobre esta temática tomando
como base dados obtidos junto a Delegacia Seccional de Polícia de Franca —
Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo — de moradores de rua
inseridos na rotina policial, utilizando o corte temporal de 2020. A relevância do tema
se justifica com base nas consequências sociais do problema. Pretendemos com
isso aumentar o conhecimento das necessidades deste segmento populacional,
marginalizado das políticas públicas, o que deve contribuir para o desenvolvimento
social das cidades, particularmente Franca; além de desmistificar a forma arcaica e
preconceituosa de pensar de diversas instâncias da sociedade que desaprovam a
implementação de projetos sociais voltados à saúde e ao cuidado da população de
rua por acreditar que tal fator pode promover o aumento das taxas de mendicância e
da criminalidade, devido a migração de indivíduos sem-teto. Portanto, uma ação
eficaz para resolução, ou minimização, do problema, deve se pautar numa
abordagem multidisciplinar para a elaboração de políticas públicas que agrupem, as
diversas esferas de atuação estatal e, principalmente, da sociedade civil; o que
certamente ocasiona um problema de implementação em grande escala. Torna-se
necessário, ainda, analisar o direcionamento das verbas públicas endereçadas aos
aparelhos sociais que dão suporte à população em situação de rua, além de uma
discussão mais profunda no que diz respeito a necessidade, viabilidade, e
moralidade da internação compulsória, prevista pela inovação legislativa do Governo
Federal. Na medida em que os dados coletados da Secretaria de Segurança Pública
foram cruciais para o desenvolvimento do presente estudo, sugere-se também uma
melhora na composição das questões presentes nos boletins de ocorrência policiais
que podem ajudar a compor um relatório de informações mais detalhado sobre os
moradores de rua (e outros segmentos), na ausência de qualquer ônus para o
estado e a sociedade.
Palavras-Chave: População em situação de rua; criminalidade; violência social,
materialismo dialético; dependência química; qualidade de vida; políticas públicas;
Saúde; Polícia Civil; Franca.

ABSTRACT
The homeless population, or simply the homeless, is a diverse group, with different
gender, ages, origin, and ethnicity. This populational segment is one of the most
discriminated around the world. As such, this type of segregation also extends to
Brazilian states and cities, including the city of Franca, in the state of São
Paulo.Franca is an urban average city with a high human development rate, with a
population with ages distributed around 20 – 60 years. Considered an important city
in the state of São Paulo, Franca is well urbanized and industrialized, with a thriving
mixed economy, a high rate of human development, but also a high Gini coefficient,
which indicates large income concentration. Due to the high vulnerability in which
homeless people find themselves, their involvement with crime and drug addiction is
almost inevitable. Therefore, it is necessary to implement viable and effective public
policies to address this problem whose character is public. In the present study, we
offer a global analysis on this subject based on data obtained from the Sectional
Police Department of Franca (Public Security Secretariat of the State of São Paulo),
of homeless people inserted in the police routine, using the 2020 time cut. The
relevance of the theme is justified based on the social consequences of the problem.
We intend to increase knowledge of the needs of this population, marginalized from
public policies, which should contribute to the social development of cities,
particularly Franca/SP; in addition to demystifying the archaic and prejudiced way of
thinking of various instances of society that disapprove of the implementation of
social projects aimed at the health and care of the homeless population because they
believe that this factor can promote the increase in begging rates and crime, due to
the migration of homeless individuals. The data used to make up the argumentation
of the present study were collected from the records stored in the Civil Police stations
of the state of Franca. Therefore, effective action for the resolution, or minimization,
of the problem, should be guided by a multidisciplinary approach to the elaboration of
public policies that bring the various spheres of state action and, especially, the civil
society, which certainly causes a problem of large-scale implementation. It is also
necessary to analyze the direction of public funds addressed to social devices that
support the homeless population, in addition to a deeper discussion regarding the
need, feasibility, and morality of compulsory hospitalization, provided for by the
legislative innovation of the Federal Government. To the extent that the data
collected from the Secretariat of Public Security were crucial for the development of
this study, it is also suggested an improvement in the composition of the issues
present in police reports that can help to commend more detailed information about
the homeless population, without any burden on the state and society.
Keywords: Homeless population; Crime; Social violence, Dialectical materialism;
Chemical dependence; Quality of life; Public policies; Health; Civil Police; Franca.
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1 INTRODUÇÃO
A população em situação de rua — também conhecida simplesmente
como moradores de rua, ou sem-teto — apresenta-se como um grupo diversificado,
tanto em termos de idade, quanto etnia. Este grupo social é constituído pelas mais
variadas pessoas, aí incluídos imigrantes, desempregados, e egressos dos sistemas
penitenciário e psiquiátrico, dentre outros. Ressalta-se, ainda, a presença de
indivíduos que transitam de uma cidade a outra (na maioria das vezes, caminhando
a pé pelas estradas, pedindo carona ou se deslocando com passes de viagem
concedidos por entidades assistenciais); no Brasil conhecido como ‘trecheiros’, estes
indivíduos normalmente tendem a não ser residentes de longo prazo das cidades, o
que dificulta sobremaneira sua identificação censitária. Portanto, a população em
situação de rua pode ser definida como um grupo populacional heterogêneo que tem
em comum a pobreza, os vínculos familiares quebrados ou interrompidos, e a
vivência de um processo de desfiliação social — gerada pela ausência de trabalho
assalariado e das proteções derivadas, ou dependentes, dessa forma de trabalho —
sem moradia convencional regular e tendo a rua como seu espaço de moradia e
sustento (BRASIL, 2008; ver também COMMITTEE ON HEALTH CARE FOR
HOMELSS PEOPLE, 1988).
Utilizando-se do conceito de população em situação de rua, levou-se a
cabo, durante o ano de 2007, uma pesquisa nacional censitária e por amostragem
promovida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). O
critério estabelecido para sua realização, foi orientado pelo objetivo de efetuar um
levantamento sobre a caracterização da população em situação de rua em todo
território nacional. Partiu-se da premissa de que existe tendência para a maior
concentração de pessoas em situação de rua em municípios populosos e nas
capitais dos estados, justamente porque tais logradouros concentram maiores
recursos e serviços.
Assim, tendem a ser mais procurados por pessoas em situação de
vulnerabilidade que necessitam de oportunidades de emprego e condições mais
favoráveis para a sua sobrevivência. Neste sentido, estabeleceu-se como universo
da pesquisa, os municípios com população igual ou superior a 300.000 habitantes.
Ademais,

excluiu-se

do

rol

de

pesquisa,

os

municípios

que

realizaram,
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recentemente, levantamento semelhante, tais como: Belo Horizonte/MG, São
Paulo/SP, Recife/PE e Porto Alegre/RS. Portanto, foram selecionadas 71 localidades
sendo 23 capitais de estado e 48 municípios (com população igual ou superior a
300.000 habitantes) (Figura 1). Outrossim, a base de dados utilizada foi o
Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde - DATASUS, do ano de
2004. Em todas as cidades selecionadas, realizou-se censo das pessoas em
situação de rua, por meio da aplicação de questionários reduzidos, além da
efetuação de uma pesquisa amostral, a qual investigou um conjunto maior de
questões.

Figura 1. População em situação de rua distribuída por região,
entre os 71 municípios (BRASIL, 2007).

A pesquisa nacional, imprescindível para o conhecimento aprofundado
da população em situação de rua, identificou 31.922 pessoas (maiores de 18 anos)
em situação de rua. Ao adicionar as pesquisas das cidades independentes, estimase em 50.000 pessoas este número, nas capitais dos estados (além do Distrito
Federal) e cidades com mais de 300 mil habitantes. Em termos percentuais, a
Pesquisa Nacional aponta dados semelhantes àqueles coletadas em outras
pesquisas. A Contagem apontou que 0,061% da população das cidades
pesquisadas encontrava-se em situação de rua.
A partir da Pesquisa nacional, foi possível auferir significativa
diversidade de dados relativos ao perfil (características socioeconômicas e formação
escolar); trajetória de rua (razões de ida à rua e deslocamentos); histórico de
internação em instituições; vínculos familiares e trabalho; acesso à alimentação,
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serviços e cidadania; discriminações sofridas; além da participação em movimentos
sociais.
A

população

em

situação

de

rua

apresenta-se

como

predominantemente masculina; 82% dos moradores de rua são homens (Figura 2).

Figura 2. Gráfico da pulação em situação de rua, por gênero
(BRASIL, 2007).

Mais da metade (53,0%) destas pessoas encontram-se na faixa etária
de 25 e 44 anos (Figura 3), com 39,1% delas declarando-se pardas – tal proporção é
semelhante à observada no conjunto da população brasileira (38,4%). Em
contrapartida, declaram-se brancos, 29,5% (53,7% da população em geral) e pretos
27,9% (apenas 6,2% na população em geral). No entanto, a proporção de negros
(pardos somados a pretos) é substancial. Quanto à renda, a maioria (52,6%) recebe
entre R$20,00 e R$80,00 semanais. Ademais, 74% dos entrevistados sabem ler e
escrever, 17,1% não sabem escrever e 8,3% apenas assinam o próprio nome. A
maioria não estuda atualmente (95%). Apenas 3,8% dos entrevistados afirmaram
estarem fazendo algum curso (ensino formal 2,1% e profissionalizante 1,7%).
Diagnosticou-se que 48,4% não concluíram o Ensino Fundamental e 17,8% não
souberam responder ou não lembram seu nível de escolaridade. Somente 3,2%
concluiu o Ensino Médio.
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Figura 3. Gráfico da caracterização sociodemográfica da
população em situação de rua por idade (BRASIL, 2007).

A maior parte da população entrevistada afirmou dormir na rua
habitualmente (69,6%). Um grupo relativamente menor (22,1%), declarou dormir em
albergues ou outras instituições, e apenas 8,3% costuma alternar o dormitório; ora
dormem na rua, ora dormem em albergues. Na última semana (em relação à data da
entrevista), a maioria dormiu somente na rua (60,5%). Pernoitaram em albergues ou
outras instituições, 20,0% da população total. Alternaram entre rua e albergue, 8,3%
dos moradores de rua. Dentre a população, 46.5% preferem dormir na rua enquanto
43,8% manifestaram preferência por dormir em albergues. Entre aqueles que
manifestaram preferência por dormir em albergues, 67,6% apontaram a violência
como o principal motivo da não preferência por dormir na rua. O segundo principal
motivo foi o desconforto (45,2%). Os que manifestaram preferência por dormir na rua
(43,9%), apontaram a falta de liberdade como o principal motivo da não preferência
por dormir em albergues. O segundo principal motivo foi o horário (27,1%) e o
terceiro, a proibição do uso de álcool e drogas (21,4%); fator relacionado à falta de
liberdade.
Os principais motivos pelos quais essas pessoas passaram a viver e
morar na rua referem-se a problemas com alcoolismo e drogas (35,5%);
desemprego (29,8%) e desavenças com familiares, sejam pai, mãe ou irmãos
(29,1%). Dos entrevistados no censo, 71,3% citaram pelo menos um desses três
motivos, os quais podem estar correlacionados ou ser consequência um do outro.
Ademais, 45,8% dos entrevistados, sempre viveram no município em que moram
atualmente. Dos restantes (54,2% do total), 56,0% são oriundos de municípios do
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mesmo estado de moradia atual e 72,0% alegando vir de áreas urbanas. Isso
significa que uma parte considerável da população em situação de rua é nativa do
seu próprio local de origem ou de locais próximos, não sendo decorrentes de
deslocamentos ou da migração campo cidade. A maioria dos entrevistados (59,9%),
viveu em número pequeno de cidades (até três cidades), 11,9% viveram em 6
cidades ou mais – o que indica o comportamento caracterizado por ‘trecheiro’.
Dos moradores de rua que já habitaram em outras cidades, 60,1% não
dormia na rua ou em albergue na cidade anterior. Destes, 44,8% se deslocaram em
função da procura de oportunidades de trabalho, aparecendo como o segundo
principal motivo as desavenças familiares (18,4%). Do total de indivíduos
pesquisados, 48,4% estão há mais de dois anos dormindo na rua ou em albergue.
Dentre aqueles que dormem em albergue, estima-se que o tempo de permanência
seja elevado. Encontram-se no tempo regular de permanência (1 até 6 meses)
30,4%. Estão há mais tempo 33,3%. E não informaram 36,3%.
Grande parte dos entrevistados, apresentou histórico de internação em
instituições: 28,1% afirmaram já ter passado por casa de recuperação de
dependentes químicos; 27,0% já estiveram em algum abrigo institucional; 17,0%
admitiram já ter passado por alguma casa de detenção; 16,7% afirmaram já ter
passado por hospital psiquiátrico; 15,0% dos entrevistados já estiveram em orfanato;
12,2% já estiveram na Fundação Casa (FEBEM) ou instituição semelhante. Cerca
de 60% das pessoas em situação de rua, afirmaram já ter passado por, pelo menos,
uma das instituições citadas e 0,7% afirmaram ter passado por todas estas
instituições. Em contrapartida, identificou-se eventuais vínculos familiares das
pessoas em situação de rua: 51,9% dos entrevistados possuem algum parente
residente na cidade onde se encontram. Porém, 38,9% deles não mantêm contato
com estes parentes e 14,5% mantêm contato em períodos espaçados (de dois em
dois meses até um ano). Os contatos são mais frequentes (diários, semanais ou
mensais), no caso de 34,3% dos entrevistados. Consideram como bom ou muito
bom o relacionamento que mantém com os parentes que vivem na mesma cidade,
39,2% da população. Enquanto 29,3% consideram este relacionamento ruim ou
péssimo. 23,1% mantêm contatos com parentes que vivem fora da cidade em que
se encontram.
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No que diz respeito à questão profissional, a população em situação de
rua é composta, em grande parte, por trabalhadores: 70,9% exercem alguma
atividade remunerada. Destas atividades destacam-se: catador de materiais
recicláveis (27,5%), flanelinha (14,1%), construção civil (6,3%), limpeza (4,2%) e
carregador/estivador (3,1%). Pedem dinheiro como principal meio para a
sobrevivência apenas 15,7% das pessoas. Estes dados são importantes para
desfazer o preconceito muito difundido que a população em situação de rua é
composta por “mendigos” e “pedintes”. Aqueles que pedem dinheiro para sobreviver
constituem minoria. Deste modo, a maioria tem profissão, ainda que não a estejam
exercendo no momento: 58,6% dos entrevistados afirmaram ter alguma profissão.
Todavia, 47,7% dos entrevistados nunca trabalharam com carteira assinada. Entre
aqueles que afirmaram já ter trabalhado alguma vez na vida com carteira assinada,
a maior parte respondeu que isto ocorreu há muito tempo (50,0% há mais de 5 anos
e 22,9% de 2 a 5 anos).
No que tange à alimentação, a maioria (79,6%), consegue fazer ao
menos uma refeição ao dia, sendo que 27,1% compram a comida com o seu próprio
dinheiro e 4,3% utilizam o restaurante popular. Não conseguem se alimentar todos
os dias (ao menos uma refeição por dia), 19,0% dos entrevistados. 29,7% dos
entrevistados afirmaram ter algum problema de saúde. Entre os problemas de saúde
mais citados destacam-se: hipertensão (10,1%), problema psiquiátrico/mental
(6,1%), HIV/Aids (5,1%) e problemas de visão/cegueira (4,6%). Dentre os
entrevistados, 18,7% fazem uso de algum medicamento. Os postos e centros de
saúde públicos são as principais vias de acesso a esses medicamentos. Daqueles
que os utilizam, 48,6% afirmaram consegui-los por esse meio. Quando doentes,
43,8% dos entrevistados procuram em primeiro lugar o hospital/emergência. Em
segundo lugar, 27,4% procuram o posto de saúde. Quanto à higienização, dentre os
principais locais utilizados pelas pessoas em situação de rua para tomar banho
estão: a rua (32,6%), os albergues/abrigos (31,4%), os banheiros públicos (14,2%) e
a casa de parentes ou amigos (5,2%). Para fazer suas necessidades fisiológicas, é
mais utilizada a rua (32,5%), os albergues/abrigos (25,2%), os banheiros públicos
(21,3%), os estabelecimentos comerciais (9,4%) e a casa de parentes ou amigos
(2,7%).
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Os documentos de registro civil são imprescindíveis para o tratamento
adequado da população em situação de rua, No entanto, apenas 24,8% desta
população possui quaisquer documentos de identificação, o que dificulta a obtenção
de emprego formal, o acesso aos serviços, programas governamentais e o exercício
da cidadania. Não possuem título de eleitor (61,6%), carteira de trabalho (59,9%),
CPF (57,4%), certidão de nascimento ou de casamento (49,2%) e carteira de
identidade (40,7%). Em contrapartida, possuem todos os documentos de
identificação mencionados, apenas 21,9% da população total. Assim, a grande
maioria não é atingida pela cobertura dos programas governamentais: (88,5%)
afirmaram não receber nenhum benefício dos órgãos governamentais. Todavia,
entre aqueles que recebem, os benefícios destacados são: a aposentadoria (3,2%),
o Programa Bolsa Família (2,3%) e o Benefício de Prestação Continuada (1,3%).
1.1. POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: DROGAS E CRIMINALIZAÇÃO
Entre os diversos segmentos sociais, a população em situação de rua é
certamente um dos mais discriminados pois, à luz do senso comum da sociedade,
este ocupa os espaços públicos como se privado fossem (KAMMERGAARD, 2019).
Seu envolvimento com o crime e a dependência de drogas, sejam estas lícitas ou
ilícitas, surge também com um fator de extrema importância, na medida em que suas
inter-relações são consideradas um problema público mundial (BYQVIST e
OLSSON, 1998; BYQVIST, 1999; GUIMARÃES et al., 2017). De fato, segundo a
Organização das Nações Unidas (UN, 2020), o abuso e dependência de drogas por
pessoas em situação de rua é assunto de importância supranacional que, por isso
mesmo, ultrapassa as barreiras do Estado. Atualmente, esta organização conta com
193 países membros, os quais são responsáveis pelo aporte financeiro da
instituição. Dentre seus principais objetivos está: a manutenção da segurança e da
paz mundial, a promoção dos direitos humanos, o auxílio no desenvolvimento
econômico, no progresso social, a proteção do meio ambiente e a ajuda humanitária
em casos de fome, desastres naturais e conflitos armados (NOVO, 2021).
Nota-se que a garantia dos direitos humanos é prerrogativa
importantíssima para a ONU. Portanto, o entendimento — assim como a intervenção
— das razões para a existência deste grupo social é de extrema relevância para
este escritório, já que tais indivíduos possuem baixíssima qualidade de vida
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justamente por existir dentro de um contexto de alta insalubridade. Embora os seis
principais órgãos da ONU tenham funções suficientemente contemplativas, as
questões de cunho supranacional são bastante complexas. Dessa forma, há órgãos
complementares em sua estrutura, como: a Organização Mundial da Saúde (OMS),
o Programa Alimentar Mundial (PAM), o Fundo das Nações Unidas para a Infância
(UNICEF) e Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC). É neste
último segmento que se justifica a relevância que o uso e abuso de substâncias pela
população em situação de rua tem para as discussões internacionais.
O UNODC trabalha diretamente com governos, ministérios, forças de
segurança, sistemas de justiça, de saúde e penitenciário, abrangendo as esferas
federal, estadual e municipal. Sua principal missão é implementar medidas
relacionadas às três convenções internacionais sobre controle de drogas, crime
organizado transnacional e contra a corrupção (UNODC, 2021). Estes três setores
estão envolvidos com uma temática diversificada que inclui temas, como o uso e a
produção de drogas nos países subdesenvolvidos e desenvolvidos, o controle das
facções de crime organizado, o tráfico de seres humanos, a corrupção entre os
chefes de Estado e o terrorismo.
Além disso, o escritório fomenta pesquisas ao desenvolvimento
alternativo de prevenção ao HIV, entre os usuários de drogas e pessoas que têm
sua liberdade privada. Mais precisamente, no campo da segurança pública, o
UNODC busca ampliar a capacidade dos países em oferecer resposta à
criminalidade. Portanto, reforça a ação internacional em campanhas contra a
produção de drogas, o tráfico e a criminalidade, além de promover iniciativas de
monitoramento aos cultivos ilícitos e programas contra a corrupção e lavagem de
dinheiro.
Para tanto, o órgão promove o intercâmbio de boas práticas de ação
conjunta, entre os países membros da ONU, com o intuito de enfrentar o crime
organizado, tanto no âmbito nacional, quanto internacional e visa a manutenção do
estado de direito através da cooperação supranacional.
Para realizar as políticas de contenção ao uso de drogas e
criminalidade, a UNODC baseia-se em três pilares de trabalho: 1) trabalho
normativo, que visa a ratificação e implementação dos tratados internacionais, e o
desenvolvimento de legislações nacionais sobre drogas, criminalidade e terrorismo;

19
2) Pesquisa e análise, busca enriquecer o conhecimento e ampliar a compreensão
dos problemas relacionados às drogas e à criminalidade e estabelecer políticas e
estratégias com base em evidências e 3) Assistência técnica, através da cooperação
internacional e da capacitação dos Estados-membros, busca-se oferecer respostas
eficazes em questões relacionadas às drogas, ao crime organizado e ao terrorismo.
Assim, compreende-se a seriedade deste órgão, presente nas Nações
Unidas, para a manutenção e criação de políticas públicas que visem compreender e
diminuir a criminalidade e a drogadição ao redor do globo.
Anualmente, o UNODC publica um Relatório Mundial sobre Drogas,
que reúne os principais dados e analisa as tendências sobre a produção, o tráfico e
o consumo de drogas ilegais, em todo o mundo. Os dados são compilados tendo por
base questionários enviados aos países-membros.
Sendo assim, o mais recente Relatório Mundial sobre Drogas,
divulgado pela UNODC (2020), demostrou que cerca de 269 milhões de pessoas, ao
redor do globo, eram usuários de drogas, no ano de 2018. Tal dado indica um
aumento percentual de 30%, em comparação à 2009. Outrossim, este relatório
indicou que mais de 35 milhões de pessoas (também ao redor do globo), sofrem de
transtornos psíquicos, associados ao uso de drogas e concluiu que a cannabis foi a
substância psicoativa mais consumida no mundo, em 2018 – com uma estimativa de
192 milhões de usuários. Não obstante, os agentes opioides continuam sendo os
mais nocivos.
Como exemplo, na última década, o número total de mortes por
transtornos associados ao seu uso teve alta de 71%, com aumento de 92% entre as
mulheres, comparado com 63% entre os homens. Ademais, o relatório indica que o
uso de drogas aumentou rapidamente entre os países em desenvolvimento, durante
o período 2000 a 2018 e que os adolescentes e jovens representam a maior parcela
dos usuários de drogas ilícitas. É válido ressaltar que esta parcela da população é a
mais vulnerável ao desenvolvimento de transtornos psiquiátricos já que seu sistema
nervoso central se encontra ainda em maturação (WINTERS & ARRIA, 2011).
O relatório apontou que a cannabis é a principal droga utilizada por
indivíduos que incorrem em atos criminais, respondendo por mais da metade dos
casos de infrações à lei de drogas, com base em dados de 69 países, no período de
2014 a 2018 (UNODC, 2020).
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Toda esta argumentação tem por intenção demonstrar que a
dependência

química

e

a

criminalidade

são

fenômenos

que

ocorrem

simultaneamente ao redor do globo. Ainda, por sua ação estimulante ou ansiolítica,
as drogas de abuso surgem como fonte de alívio para muitas dos sofrimentos aos
quais a população de rua é submetida. Desta forma, a ligação inevitável entre as
drogas e a pobreza se mantém também nesta esfera da sociedade (THOMPSON et
al., 2013). Além disso, a utilização de tais substâncias aumenta o índice de
criminalidade em países mais populosos e menos desenvolvidos. Dessa forma, a
dependência química e a criminalidade que afeta a população em situação de rua no
Brasil, mais precisamente, na cidade de Franca, não deve ser pensada como um
problema que acomete somente à região, tampouco, cabe exclusivamente ao
município resolver uma questão de tal complexidade. Por isso mesmo, é necessário
que os órgãos municipais, estaduais, nacionais e supranacionais, reúnam-se para
pensar em soluções que abranjam todos aqueles que vivenciam o contexto da
situação de rua, drogadição, criminalidade ou qualquer tipo de vulnerabilidade que
infrinja os Direitos Humanos. Afinal, garantir a todos o acesso aos direitos
inalienáveis do cidadão é uma das premissas base da ONU (como supracitado no
início desta secção), órgão do qual o Brasil é signatário.
1.2 ALGUMAS INFORMAÇÕES CENSITÁRIAS SOBRE A POPULAÇÃO EM
SITUAÇÃO DE RUA EM FRANCA-SP

Um estudo datado do ano de 2012, traçou o perfil da população em
situação de rua para a Secretaria de Ação Social (SEDAS) da Prefeitura Municipal
de Franca (DATALINK, 2012). Neste foram tabuladas as informações de 156
moradores de rua através de questionário aplicado nos seguintes locais: Praça da
Estação, Praça da Matriz, Praça do Itaú, Praça do Amazonas, Praça da Padaria
Estrela, Praça Expoagro, Praça do Cemitério (centro), Praça Barão; ruas do City
Posto, abrigo provisório, Major Nicácio, Hélio Palermo, Av. Chico Júlio, Av.
Champagnat; Jardim Leporace e Vila São Sebastião. Essa pesquisa revelou a
seguinte situação:
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a) Uso de drogas e criminalidade: 54,5% da população respondeu que gasta seu
dinheiro com compra de drogas, 67,9% na compra de cigarros e bebidas (66,7%).
b) Motivo para morar na rua: 55,8% da população afirmou morar na rua como
resultado do uso de drogas, 33,3% destes devido ao uso de álcool.
c) Uso de drogas: 64,1%, responderam que possuem o hábito de usar drogas,
sendo as mais utilizadas o crack (54,4%), a maconha (46,8%), a cocaína (28,2%),
inalantes (12,8%), e merla (11,5%). Trinta e seis por cento dos moradores de rua
afirmaram não usar drogas.
d) Identificação étnico/racial: 46,1% afirmaram serem pardos, 26,9% brancos,
23,7% negros, 1,9% amarelos e 0,6% indígenas.
e) Passagem pelo sistema penitenciário: 57,7% afirmaram ter passagem pelo
sistema penitenciário. Dentre os delitos: 30,8% correspondiam ao furto, 19,9%
tráfico de drogas, 19,2% roubo, 5,8% homicídio e 1,3% violência sexual.
A partir da análise de tais dados, verifica-se que mais da metade dos
entrevistados gastam seu dinheiro com a compra de drogas ilícitas. Caso
computemos o gasto com drogas lícitas, como o cigarro e o álcool, o índice é ainda
maior, sendo o uso de drogas o fator motivador para se tornarem moradores de rua.
A drogas ilícita mais utilizada é o crack, com percentual de 64,1% usuários dentre a
população em situação de rua e cerca de 60% dos entrevistados tinham passagem
pelo sistema penitenciário, metade por crimes contra o patrimônio (furto e roubo) e
20% por tráfico.
1.3 A CRIMINALIZAÇÃO DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NA CIDADE
DE FRANCA-SP
Sob o viés da criminalidade, em 2012, utilizou-se da “lei” e da “ordem”
para controlar a população em situação de rua em Franca. Para tanto, foi utilizada
uma ação repressora dos órgãos de segurança pública cujo intuito principal era o
encaminhamento dos “andarilhos” ao Distrito Policial da cidade, sob o pretexto de
“vadiagem”, contravenção penal prevista no artigo 59 da Lei das Contravenções
penais:
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Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o
trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de
subsistência, ou prover à própria subsistência mediante ocupação ilícita
(BRASIL, 1941).

Devido ao incidente, mais de 50 moradores de rua foram vítimas de
procedimentos criminais, subsequentemente instaurados em varas determinadas.
Além disso, segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ – SP), a ação policial
foi concedida pelo juiz da vara de Execuções Criminais, após reclamações de
moradores da cidade, os quais afirmavam sentir-se ameaçados pela forma
agressiva que eram abordados pelas pessoas em situação de rua, enquanto
paravam nos semáforos de trânsito da cidade. A Defensoria Pública do Estado de
São Paulo, ingressou com o processo n. 0115880-26.2012.8.26.0000 e houve a
concessão de um habeas corpus criminal junto a 12ª Câmara de Direito Criminal
do TJ/SP que atribuiu uma liminar, determinando a suspensão de todos os
processos criminais:
As abordagens devem ser dirigidas às pessoas cuja lei autoriza a ação e
não somente por ser mendigo ou morador de rua, devendo ser observado
que a busca pessoal somente será procedida quando fundadas razões a
autorizarem, em consonância com os artigos 240, parágrafo 2º, e 244,
ambos do Código de Processo Penal, e Artigo 5º, Inciso 61, da
Constituição” (Habeas Corpus nº 0115880-26.2012.8.26.0000, 12ª câmara
de Direito Criminal do TJ/SP, Relator: Paulo Antônio Rossi, Data de
julgamento 05/12/2012 – ROSSI, 2013).

Este tipo de conduta reflete exatamente a forma pela qual o morador
de rua é visto e, por sua vez, tratado, à luz das diretrizes legais que sustentam a
ação do estado. Some-se a isto (como resultado, ou em função de) os interesses
econômicos da sociedade burguesa, e a visão deturpada da própria sociedade civil
sobre esta população e temos um quadro bastante real de sua situação numa
sociedade capitalista, como veremos no próximo tópico.
1.4 POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: DISCRIMINAÇÃO E EXCLUSÃO
A população em situação de rua carrega consigo o trinômio expresso
pelo termo exclusão, que significa expulsão, desenraizamento e privação. De acordo
com a definição de cientistas sociais como ALCOCK (1997) e CASTEL (1998), a
exclusão social está relacionada a uma situação extrema de ruptura de relações
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familiares e afetivas, além da ruptura total ou parcial com o mercado de trabalho e
da efetiva participação social. Portanto, os moradores de rua podem ser
caracterizados como vítimas de processos e políticas sociais e econômicas
excludentes (MARTINS, 1997).
Como apontado por SILVA (2006), vários tipos de fatores motivadores
para a existência de pessoas em situação de rua podem ser enumerados, tais como
fatores estruturais (falta de moradia, falta de trabalho e renda, mudanças
econômicas e institucionais de forte impacto social, etc.), fatores biográficos
(alcoolismo, abuso e dependência de drogas, rompimentos de laços familiares,
doenças e transtornos mentais, perda de bens, etc.), além de desastres em massa
e/ou naturais (inundações, incêndios, terremotos, etc.). Ainda assim, segundo o
autor, este é um fenômeno multifacetado que não pode ser explicado à luz de uma
perspectiva unívoca e monocausal. Existem múltiplas causas para o “ir para à rua”,
assim como para a realidade da população em situação de rua. Por outro lado, as
visões estigmatizantes da sociedade civil sobre esta população em situação de rua,
que antes se restringiam à atenção do bem-estar, a um modo de ação paternalista e
autoritário e de "higiene social", não poderiam por si só auxiliar o complexo processo
de reintegração dessas pessoas na lógica da família, do trabalho, da moradia, da
saúde e de muitas outras esferas dos quais eles estão apartados.
A situação da população sem-teto é um grave problema social, com
consequências desastrosas na vida de milhões de pessoas no mundo. No Brasil, até
o ano de 2019, o número de famílias em situação de rua aumentou de 7.000 iniciais
em 2012 para atuais 118.000, um aumento de 1600% (CORTIZO, 2019). Aqueles
que se dedicam a estudar este estrato social geralmente concordam que, tanto os
governos centrais quanto estados e municípios, associados à iniciativa privada, para
atrair riqueza, incentivam secretamente a criminalização dos sem-teto, a fim de
promover a limpeza e a gentrificação urbana.
O controle e a manutenção desta "ordem social" estão a cargo das
áreas de segurança, das entidades governamentais e do sistema jurídico geral.
Como exemplo, consideremos o instrutivo texto de GERRARD & FARRUGIA (2015),
onde os autores comentam:
Não há uma visão mais lamentável na cidade de Sydney do que
testemunhar o número de criaturas esquálidas e miseráveis que marcham
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diariamente sob custódia da polícia, oriundos das diferentes prisões da
cidade, para serem julgadas nas cortes policiais. Uma parte deles, sem teto
e desabrigados, é passível de punição sob a Lei de Vadiagem,
sentenciados, por crime algum que não por sua pobreza, a tal punição que
uma banca de magistrados pode pensar como adequada premiação (pg.
2219).

Embora o exemplo acima destaque a realidade de Sidney, uma das
desenvolvidas, ricas, e populosas cidades da Austrália, e uma das mais fervilhantes
do mundo, ele também representa a realidade de várias cidades urbanizadas dos
cinco continentes, todas devendo necessariamente se apresentar "como um lugar
inovador, emocionante, criativo e seguro para se visitar ou viver e, mais importante,
para se divertir e consumir (HENNIGAN, 2018; HARVEY, 2001). Portanto, o
preconceito e a criminalização da população em situação de rua estão baseados na
ideia de que eles aviltam a estética, violam os ideais burgueses, e prejudicam a
circulação do capital, justamente por "ofender" o “sentimento” de potenciais
consumidores (MAIR, 1986).
No Brasil, o país mais populoso da América Latina e antes considerado
a 6ª economia do mundo (não mais hoje), o aumento da população em situação de
rua parece estar alcançando proporções alarmantes. Por aqui, devido à ausência de
dados oficiais sobre a totalidade de indivíduos em situação de rua — apesar do
censo demográfico periódico —, esta população permanece invisível na contagem
populacional, pois os dados censitários são coletados de moradias e famílias
convencionais, e a falta de uma residência fixa e a alta mobilidade dessa população
nas grandes cidades dificultam essa tarefa.
Essa é outra importante brecha na forma como a população em
situação de rua é percebida pelos outros elementos da sociedade urbana. Além da
falta de habitação e de sua incapacidade de consumir e se adequar ais ideais
estéticos da sociedade burguesa (leia embelezar-se), estes inevitavelmente vão
habitar áreas de domínio público, quebrando o pacto de comportamentos adequados
a serem produzidos nos ambientes público e privado (HENNIGAN, 2018).
Portanto, um dos focos de análise sobre os problemática da população
em situação de rua deve estar centrado na sua incapacidade de consumir em um
mundo no qual a relação social se baseia principalmente neste modelo. Além disso,
para fortalecer o controle sobre a limpeza e a gentrificação do ambiente dos
moradores de rua — considerando a visão do materialismo histórico, ancorada na
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interconexão entre riqueza e pobreza (MARX, 1887) — as nações industrializadas
aumentaram a penalização da pobreza, penalização esta, hoje, sustentada
principalmente pelas diretrizes sociais e econômicas do modelo neoliberal
(GARLAND, 2001).
No Brasil, pouco se discute sobre o bem-estar, os direitos e as políticas
da população em situação de rua, embora esse segmento social tenha aumentado
em número devido à reprodução de populações que enfrentam extrema pobreza —
marcada pela desigualdade social, econômica e política — um aspecto muito
importante que tende a fragilizar as sociedades democráticas (FREITAS &
MECENA, 2012). Essa ausência é até preocupante considerando que a violência
contra a população em situação de rua está aumentando verticalmente nas capitais
e grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo (ver CHETWIND, 2004; CHU,
2004; FOX, 2019; PETROV, 2019; FERNANDES, 2021). Portanto, além do histórico
de ofensas, roubos, assédio moral e sexual e, mais recentemente, o sucumbimento
ao COVID-19 (SAVARESE & POLASTRI, 2020; ARAÚJO & BENASSATTO, 2020),
os sem-teto estão vulneráveis a abusos verbais e físicos, e violência organizada pela
ação persecutória das agências capitalistas burguesas e estatais.
A percepção da periculosidade dos sem-teto também é reforçada por
dois fatores intimamente relacionados à precariedade da vida nas ruas: a
dependência de drogas (como já visto), e os transtornos mentais. De fato, alguns
estudiosos alegaram que a falta de moradia não é uma consequência da pobreza,
mas sim enraizada em transtornos mentais, no alcoolismo crônico, no abuso e
dependência de outras drogas e, muitas vezes, a interação entre todos estes fatores
(KELLING & COLES, 1996).
O crescimento da população em situação de rua não é um fenômeno
onipresente apenas nas maiores cidades urbanas brasileiras. As mudanças políticas
e as transições econômicas guiadas após a derrubada democrática de 2016
favoreceram o aumento da pobreza e da desigualdade devido à sua influência direta
na distribuição de renda.
Considerando dados de 2018, cerca de 23 milhões de pessoas vivem
abaixo do limiar de pobreza, o que significa um aumento de 33% em quatro anos
(NERI, 2018). O financiamento das receitas federais de transferências por meio da
implantação do Programa Bolsa Família no Brasil (BRASIL, 2004), resultou em uma

26
redução maciça da pobreza, desigualdade e fome, chegando a 25% entre os
beneficiários em condições de extrema pobreza (BCG Foundation, 2019).
Por outro lado, a dramática quebra da política social e a prestação de
assistência financeira, incluindo o programa Bolsa Família, promovido nos últimos
quatro anos do atual governo, resultaram em um consequente empobrecimento das
famílias anteriormente apoiadas por essas políticas governamentais, incluindo
municípios que convivem com órgãos federais, ajudando a absorver parcialmente o
impacto total das despesas econômicas no orçamento federal. Dentre esses está o
município de Franca.
Franca é uma cidade urbana do estado de São Paulo, com estimativa
populacional de 356 mil habitantes, e alto índice de desenvolvimento humano (IDH =
0,780). Sua população é composta por 163.200 mulheres e 155.400 homens com
dois terços dessa população com idades distribuídas entre os 20 a 60 anos
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/franca/panorama).
Sendo uma das muitas cidades do rico estado de São Paulo, Franca é
uma cidade média bem urbanizada e industrializada, com uma economia mista
baseada principalmente em commodities relacionadas à pecuária e aos fabricantes
de calçados, atacadistas e varejistas (HANLEY & LOPES, 2017).
No entanto, embora o IDH alto, Franca também apresenta um elevado
coeficiente de Gini (0,46 para o ano de 2010), o que indica também maior
concentração de renda (BRASIL, 2010). É importante ter em mãos tais informações
considerando que, também em nível local, a insegurança habitacional e a falta de
moradia são questões extremamente relacionadas a concentração de renda e a
pobreza (o prejuízo de alguém para arcar com as necessidades da vida que
permitem que um padrão mínimo de vida) (CLEVELAND, 2020).
Todas estas demandas deveriam ser objeto de políticas públicas
prioritárias eficazes na medida em que a falta de moradia é um problema político,
fortalecido pelo modelo econômico do capital. O fato de indivíduos e famílias não
terem moradia e viverem nas ruas ou em abrigos põe em xeque o funcionamento
básico da rede de segurança social, e isto mostra que algo de profundamente errado
está a acontecer com as prioridades políticas e econômicas do país.
Mais fácil, porém, para o discurso dominante, é atribuir aos próprios
moradores de rua a responsabilidade por sua própria situação, seja por seu

27
aparente comportamento disfuncional, pelas escolhas aberrantes que faz — como o
escolher a rua como morada; resultado supostamente devido a sua “falta de ética”
no trabalho. Dentro desse quadro de visões contrastantes sobre a falta de moradia,
surgem os debates sobre a importância do problema dos moradores de rua, as
razões pelas quais estes perdem suas moradias, qual a melhor maneira de ajudálos, assim como quem deve ser classificado como tal.
Entretanto, afora este discurso vazio, evidencia-se muito mais sua
estética “feia”, seu lugar deslocado no ambiente urbano privado e seu suposto
desamor pelo trabalho, do que a vontade social e política de entender por que de
fato a falta de moradia ocorre, que variáveis demográficas estão envolvidas na
produção e manutenção desse grupo social, e que tipos de políticas públicas
poderiam ser implementadas para reinserir socialmente estas pessoas considerando
três eixos importantes: saúde, renda e habitação.
1.5 O QUE SÃO POLÍTICAS PÚBLICAS
Apesar de a literatura especializada entender que “política pública” é
uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público, não existe consenso
sobre sua definição. Por este motivo, existem o que denominamos “nós conceituais”.
Em primeira instância, um “nó conceitual” diz respeito à divergência entre correntes
conceituais.
No campo da Política Pública, existem duas principais correntes. Na
primeira delas, as “políticas públicas” são interpretadas como monopólios estatais.
Neste sentido, o que determina se uma política é pública ou não, é a personalidade
jurídica do ator protagonista (o Estado). Tal abordagem é definida “estatista” ou
“estado cêntrica”. Em contrapartida, há a abordagem “multicêntrica” ou “policêntrica”,
a qual entende que além da existência dos atores estatais, existem também os
privados, como as organizações não governamentais (ONGs), as Organizações da
Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPIS) e as redes de políticas públicas.
Resumidamente, toda a política será adjetivada de pública caso o
problema a ser enfrentado seja público (LIMA, 2012). Segundo DYE (1972), política
pública é aquilo que os governos escolhem ou não fazer. Tal concepção faz com
que “omissão” e “negligência” também sejam interpretadas como políticas públicas.
Em oposição, SECCHI (2019) entende que situações de omissão ou negligência
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governamental, devem ser consideradas “falta de inserção de problemas na agenda
formal”, não “políticas públicas”.
Há ainda, um nó conceitual que diz respeito aos posicionamentos
teóricos

que

entendem

políticas

públicas

somente

como

“macrodiretrizes

estratégicas”. Ou seja, um conjunto de programas, os quais deixam as diretrizes de
nível intermediário e operacional no campo operativo. Dessa forma, tais ações não
podem ser consideradas políticas públicas quando alocadas individualmente
(COMPARATO, 1997).
Outrossim, o conceito “problema público” é muito importante para o
estudo das Políticas Públicas e pode ser entendido como a diferença entre uma
situação atual e outra ideal/possível (SJÖBLOM, 1984). Importante, conforme DIAS
(2019), todo problema público é uma construção social, por isso, no início, adquire
certa generalidade. Somente após determinado intervalo de tempo, é reconhecido
socialmente e tornar-se-á parte da agenda política. Assim, para ser entendido como
parte de uma agenda política e, consequente, como possível política pública, o
problema público deve que ser reconhecido socialmente pelas mais diversas esferas
da sociedade.
1.6 JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS
No presente trabalho, intencionamos, a partir da apuração de dados
envolvendo moradores de rua, publicados pela Polícia Civil, contribuir para o
desenvolvimento social da cidade de Franca, na medida em que a reinserção e
capacitação desta população na sociedade, fomenta o desenvolvimento econômico,
além de retirá-las das situações de vulnerabilidade social em que se encontram.
Segundo KAMMERSGAARD (2020), dentre as diversas estratificações sociais, a
população em situação de rua é uma das mais discriminadas, pois à percepção dos
demais membros da sociedade, ocupam os espaços públicos como se fossem
privados (KAMMERSGAARD, 2020). Ademais, o envolvimento desta população com
a criminalidade e a drogadição, é fato de notória importância, pois moldam suas
relações (BYQVIST; OLSSON, 1998). Por tanto, no presente estudo, forneceremos
uma análise focada em uma abordagem teórico-metodológica — assumindo um
ponto de vista global com base em discrepâncias regionais — direcionada àqueles
que estão em situação de risco físico e social na cidade de Franca - São Paulo,

29
Brasil, caracterizados como moradores de rua. A relevância do tema justifica-se com
base nas consequências sociais do problema, que se agravam na medida em que a
população em situação de rua é frequentemente associada ao uso de drogas,
violência e crime. Esse equívoco é intensificado considerando que diversas
instâncias da sociedade não aprovam a implementação de projetos sociais voltados
à saúde e ao cuidado desta população na medida em que acreditam que tal fator
pode promover o aumento das taxas de mendicância e da criminalidade; falsamente
atribuída à migração de indivíduos sem-teto.
1.6.1 Objetivos gerais
Intenciona-se, a partir da apuração de dados publicados pela Polícia
Civil, aumentar o conhecimento das causas, o porquê da manutenção, assim como
das necessidades deste segmento populacional, marginalizado das políticas sociais.
Consequentemente, apresentar-se-á um programa de política nacional para a
população em situação de rua, o qual conterá sugestões de mudanças legislativas
para a melhoria da qualidade de vida daqueles que se enquadram ao público
segregado.
1.6.2 Objetivos específicos
Fazer um levantamento dos registros de ocorrência nas delegacias de
Polícia Civil da cidade de Franca envolvendo moradores de rua no segmento
temporal de 2020, fazer uma análise sistemática das características dos moradores
de rua com base nas informações presentes nestes relatórios e discutir estes dados
à luz do materialismo histórico-dialético, fundamentação teórica utilizada para
nossos propósitos.
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2 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente estudo aborda alguns aspectos de um problema pouco
pesquisado e mal compreendido que é a vida em situação de rua; assim como os
incômodos sociais e problemas legais comumente atribuídos à presença desse
grupo social em espaços públicos.
Trata-se de um estudo exploratório, indutivo e transversal, que utiliza
um método de pesquisa qualitativo. A amostra utilizada foi retirada da população de
indivíduos sem-teto que habitam as ruas da cidade de Franca, no estado de São
Paulo.
O materialismo histórico-dialético foi utilizado como pano de fundo para
nossos propósitos, uma vez que assumimos a priori que os problemas atribuídos à
este segmento social, assim como o absoluto desprezo pelo seu sofrimento, se
espelha na sua relação com a ideologia burguesa, assim como em sua posição
dentro do modelo do capital; principalmente considerando transversalidades
relacionadas à sua historicidade, construção e, contradição, que se expressam em
processos de violência social, incluindo danos morais, emocionais e físicos, e a
negação do acesso aos seus direitos constitucionais.
Para isso, oferecemos um estudo unificado e reflexivo, em uma base
ontológica, onde os sem-teto vivem dentro de um processo de exclusão, cuja
marginalização é acentuada no contexto das drogas e da criminalidade.
Embora a amostra utilizada para construir nossa narrativa seja oriunda
dos moradores de rua de Franca que, de alguma forma, foram legalmente inseridos
no contexto policial, nosso foco principal está relacionado à universalidade dos fatos
relacionados às questões do morador de rua no que diz respeito à sua
desvalorização social, a atribuição criminal de suas atividades, sua relação com os
meios de consumo e posição de classe, a discriminação racial e a ausência de
políticas públicas efetivas e ativas.
2.1 FONTES DE DADOS E PERMISSÕES
A pesquisa de dados foi realizada por meio de acesso autorizado a
boletins de ocorrência decorrentes de registro de moradores sem-teto na delegacia
de Franca no ano de 2020. A coleta de dados foi realizada por meio de dois
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mecanismos diferentes, em diferentes unidades policiais, todas estabelecidas na
cidade de Franca e subordinadas à Delegacia Seccional de Franca, como a seguir: a
Delegacia de Investigações sobre Drogas Entorpecentes, Delegacias da 1ª, 2ª, 3ª, 4ª
e 5ª Delegacias de Polícia, e a Delegacia de Defesa da Mulher. Além disso, foram
utilizados registros do DETECTA — um sistema inteligente de monitoramento que
combina vários bancos de dados com o uso de câmeras.
Foram realizadas buscas em arquivos físicos e digitais de relatórios de
prisões e boletins de ocorrência de crimes já registrados sobre eventos policiais com
prisões, e em outros boletins de ocorrência e documentos relevantes para a
atividade da polícia judiciária.
Este sistema integra digitalmente informações entre todas as
delegacias. O período do ano de 2020 foi analisado em todas as unidades policiais
de Franca e as palavras "sem-teto" ou "andarilho" foram aplicadas ao inquérito,
resultando nas ocorrências levantadas e utilizadas como amostra para nosso
estudo.
Conforme informado acima, foi obtida uma autorização prévia para a
utilização dos dados da Delegacia Seccional de Franca, na pessoa do delegado
responsável, através do despacho nº 01/2021 emitido sob a tutela da Secretaria de
Segurança Pública de São Paulo, Polícia Civil de São Paulo e Da Polícia Judiciária
do Interior de São Paulo – DEINTER 3.
Assim como expressamente observado, os autores são responsáveis
por

seguir

rigorosamente

todas

as

diretrizes

éticas

comprometendo-se

principalmente a manter em segredo a identidade das pessoas listadas nos
arquivos.
Foi elaborada uma matriz com a produção e sistematização das nove
categorias por eixo analítico: sexo, cor da pele, idade, estado civil, escolaridade,
lugar de origem, atividade, tipo de incidente e envolvimento com abuso de drogas.
2.2 LEVANTAMENTO DAS OCORRÊNCIAS POLICIAIS (JANEIRO A DEZEMBRO
DE 2020)
Foram levantados dados que demonstraram a quantidade de vezes
que os termos “população em situação de rua” e “andarilho”, apareciam nas
ocorrências policiais, entre os meses de janeiro e dezembro de 2020. Assim,
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verificou-se a correlação entre “estar em situação de rua” e ser designado como
praticante de “atos criminais”, como descrito abaixo:
a. Total de boletins de ocorrência e termos circunstanciados registrados: no período
de 6 meses: registrados 405 boletins de ocorrência e 48 termos circunstanciados.
Contagem feita segundo o Livro de Registro Digital de Ocorrência (Livro nº 07).
b. Total registrado por porte de entorpecentes: foram 48 termos circunstanciados e
74 boletins de ocorrência registrados por Porte. Contagem feita segundo o Livro nº
07, de Registro Digital de Ocorrência e pelo Livro nº 08, de Registro de Termos
Circunstanciados.
c. Total registrado por tráfico de entorpecentes: foram 299 boletins de ocorrência
registrados por tráfico. Nenhum termo circunstanciado foi registrado por este motivo.
Contagem feita segundo o Livro de Registro Digital de Ocorrência (nº 07).
d. Quantidade de investigados por porte de entorpecentes, que se autodeclarou
morador em situação de rua: nenhum investigado por porte de entorpecentes se
autodeclarou morador de rua. Contagem feita segundo o Livro nº 08, de Registro de
Termos Circunstanciados e baseada na consulta dos termos circunstanciados
registrados no Sistema de Inquérito Policial.
e. Quantidade de investigados por tráfico de entorpecentes que se autodeclarou
morador em situação de rua (inclusive os autuados em flagrante delito): oito
investigados por tráfico de entorpecentes se autodeclararam moradores de rua, o
que corresponde a 3% do total registrado nos boletins de ocorrência por tráfico de
drogas. Consulta feita segundo os Livros nº 54, nº 55 e nº 56 do Registro de
Inquérito Policial.
2.3 DA OMISSÃO DA PESQUISA QUANTO AO LEVANTAMENTO DE CRIMES
SOFRIDOS PELA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Nosso estudo abrangeu questões relacionadas aos crimes sofridos
pela população em situação de rua. Isto é importante de ser informado na medida
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em que se nota a extrema relação entre “ser morador” de rua e “vítima da
criminalidade”. Por certo, este grupo social sofre, sem dúvida muito mais violência do
que de fato executa.
Tal informação é relevante para a elaboração e implementação de
políticas públicas adequadas, que visem dar assistência psicossocial às pessoas em
situação de vulnerabilidade devendo, no entanto, ser objeto de estudo específico.
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3 RESULTADOS
No total, trinta e um (31) arquivos foram recuperados das fontes de
dados que analisadas. Destes, oito arquivos eram relacionados a atividades
criminosas que foram declaradas como “ocorrência de autoria desconhecida”,
embora atribuídas a morador(es) de rua, por testemunhas. Portanto, vinte e três (23)
arquivos foram efetivamente utilizados.
No geral, considerando seu perfil biopsicossocial, os indivíduos em
situação de rua presos, envolvidos em relatos policiais são do sexo masculino (91%)
e brancos (48%) — seguido por homens pardos (22%) e pretos (30%), na sua
totalidade com idade entre 20 e 40 anos (Figura 4).
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Figura 4. A figura descreve o percentual da população em situação de rua com
registro na Delegacia de Franca conforme atestado por arquivos físicos e digitais de
boletins de prisão e ocorrência ou crimes. Três categorias são apresentadas: cor da
pele, gênero e idade. Os dados foram estratificados a partir de 23 amostras que
atenderam aos nossos critérios.

Em sua maioria, são indivíduos solteiros (91%), desempregados (65%)
e, com exceção daqueles cuja escolaridade não foi declarada (57%), com baixo
nível de escolaridade — até a primeira série (39%), na sua maior parte oriundos da
própria cidade de Franca (43%) ou de alguma outra cidade do estado de São Paulo
(39%) (Figura 5).
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Os homens brancos formam a maioria dos usuários de drogas (38%);
mas também a população principal (ver Tabela 1 – ANEXO A), com pardos e negros
alcançando 31% cada. Entre as substâncias abusadas, o crack foi o mais
experimentado (13%), seguido pelo álcool (9%) e pela cannabis (9%). Nove por
cento dos moradores de rua declararam utilizar a associação cannabis/cocaína, e os
outros 9% álcool/crack. Um indivíduo admitiu o uso de maconha/cocaína/crack, e um
se declarou como multiusuário. Um indivíduo alegou não usar drogas (Figura 6).
Considerando a atividade criminal, furto (35%) e tráfico de drogas
(30%) foram as principais ocorrências. Embora em 39% dos casos o envolvimento
com o uso de drogas não tenha sido declarado, 57% eram usuários de drogas e
30% dessa população eram usuários de drogas presos por tráfico.
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Figura 5. A figura descreve o percentual da população em situação de rua com registro
na Delegacia de Franca conforme atestado por arquivos físicos e digitais de boletins de
prisão e ocorrência ou crimes. Quatro categorias são apresentadas: estado civil,
escolaridade, lugar de origem e ocupação. Assim como outros critérios, na ausência do
grau de escolaridade nos relatórios, atribuímos a essa informação a denominação de
“não declarada”. A coluna “São Paulo” indica a população em situação de rua oriunda de
outras cidades do estado que não Franca. Os dados foram estratificados a partir de 23
arquivos de pessoas em situação de rua que atenderam aos nossos critérios.
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Figura 6. A figura descreve o percentual da população em situação de rua com registro
na Delegacia de Franca conforme atestado por arquivos físicos e digitais de boletins de
prisão e ocorrência ou crimes. Duas categorias são apresentadas: uso de drogas, por
etnia, e porcentagem geral de uso de drogas. Na ausência desta informação nos
relatórios, atribuímos o caráter de não declarado. Os dados foram estratificados de 23
arquivos de pessoas em situação de rua que atenderam aos nossos critérios.
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Figura 7. A figura descreve o percentual da população em situação de rua com registro
na Delegacia de Franca conforme atestado por arquivos físicos e digitais de boletins de
prisão e ocorrência ou crimes. À direita, as ocorrências estão classificadas em cinco
categorias: roubo, ameaça, trânsito, morte, entre outras. Os relatos de incidência
relacionados a drogas são mostrados pela etnia (centro) e pela porcentagem de usuários
de drogas, traficantes e usuários de drogas e traficantes (esquerda). Os dados foram
estratificados de 23 arquivos de pessoas em situação de rua que atenderam aos nossos
critérios.

Foram encontrados quatro (04) casos de morte nas ruas (17% dos
arquivos envolvendo a população em situação de rua), todos relacionados de
alguma forma ao abuso de drogas (Figura 7).
Finalmente, a amostra total dos sem-teto foi comparada com a
população total da cidade de Franca para estabelecer os percentuais médios de
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relatórios policiais considerando a questão étnica. Embora os brancos sejam a
maioria da população franca (70%), seguido por pardos (24%) e pretos (6%), a
população negra desabrigada é de longe a mais segregada nas ruas (30%).
A análise de correlação aplicada a esses dados estima que a ausência
de moradia está notavelmente contaminada pela cor da pele (R2=0,6) (Figura 8).
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Figura 8. O número correlaciona o percentual da população total de Franca (topo)
questionada contra a amostra total da população em situação de rua (inferior),
considerando a questão étnica. A amostra representa os boletins de ocorrência de
pessoas em situação de rua que foram internadas na Delegacia de Franca, conforme
informado por arquivos físicos e digitais de boletins de prisão e boletins de ocorrência ou
boletins de ocorrência. Os dados foram estratificados de 23 arquivos de pessoas em
situação de rua que atenderam aos nossos critérios. Uma estimativa de tendência linear
após a análise de regressão (R2) é demonstrada para determinar a significância das
diferenças no conjunto de dados para o fator categórico do estudo.
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4 DISCUSSÃO
4.1 A POPULAÇÃO DE RUA, A SOCIEDADE E O ESTADO
A conceituação de morador de rua pode ser concebida como aquele
que vive sob condições severas resultantes da falta de acesso a moradias
minimamente adequadas (AMORE, 2013). Essa suposição faz um paralelo estrito
com o que tem sido chamado de critério de "ausência forçada", um conceito
fortemente associado à pobreza e à privação material (LANSLEY & MACK, 2015).
No entanto, mais do que apenas representar um corolário envolvendo
um indivíduo que não tem uma moradia fixa, regular e adequada, ou estar em local
público ou privado não projetado para ele, ou normalmente utilizado como
acomodações regulares para dormir, a população sem-teto abrange uma condição
de desligamento da sociedade caracterizada pela ausência ou atenuação dos
vínculos filiais e afetivos que interconectam as pessoas a uma rede de estruturas
sociais (TIPPLE & SPEAK, 2005).
A enorme gama de pessoas que vivem nas ruas é diversa,
considerando suas origens, aí incluídos andarilhos, desempregados, exilados,
refugiados, mendigos, pedintes, e indivíduos oriundos dos sistemas judiciário e
psiquiátrico, dentre outros.
No Brasil, deve-se ressaltar também a presença dos chamados
'trecheiros', pessoas que se deslocam, cidade após cidade, na maioria das vezes
caminhando nas estradas, pegando carona ou viajando com passagens de viagem
concedidas por entidades assistenciais (ESPÓSITO & JUSTO, 2019). No entanto,
embora tenha se mostrado difícil um termo único e universal que englobe a
concepção de morador de rua, em alguns países, incluindo o Brasil,
[…] o estado de sem-teto, conforme definido localmente, impede algumas
pessoas de se beneficiarem de direitos de que outras gozam e essas
pessoas são, talvez perversamente, algumas dos indivíduos mais
claramente identificadas como sem-teto. Aqueles que vivem literalmente
nas ruas são os menos propensos a ter suas necessidades habitacionais
atendidas e os mais propensos a serem considerados ilegais" (TIPPLE,
2005, 345).
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Do universo dos sem-teto, a maioria dos grupos minoritários
experimenta situações de rua a taxas mais altas, um problema em grande parte
relacionado ao racismo histórico e estrutural de longa data. Nos EUA, 2,5 milhões de
pessoas são conhecidas como sem-teto (FAZEL, GEDDES & KUSHEL, 2014).
Desse universo, 40% são negros, embora estes componham apenas
13,5% da população geral (HENRY, 2018). Em outra estudo, verificou-se que os
afro-americanos representam 13% da população global, mas respondem por 40% da
população sem-teto na América do Norte e mais de 50% das famílias sem-teto com
crianças, um desequilíbrio que não foi melhorado ao longo do tempo (NATIONAL
ALLIANCE TO END HOMELESSNESS, 2020).
Em Franca, Brasil, o estudo censitário de 2011, realizado sob a
orientação da Secretaria de Ação Social da Prefeitura de Franca analisou o perfil
geral da população em situação de rua na cidade (FRANCA, 2012) por meio de
levantamento aplicado a 156 indivíduos. Pardos, brancos e negros, foram os mais
prevalentes, nesta ordem. Estes são majoritariamente homens solteiros, entre 25 e
59 anos, com escolaridade até o 1º grau, com experiência prévia através no sistema
penitenciário, principalmente por roubo e tráfico de drogas.
Portanto, embora este levantamento remonte ao ano de 2011, se
assemelha bastante com os dados coletados dos relatórios policiais utilizados em
nosso estudo. Isso mostra que o discurso da população de rua no que diz respeito à
sua experiência com a polícia e o sistema judiciário, no mais das vezes decorrentes
do desemprego, violência física e moral, negligência social e política, preconceito e
fome, dentre outras fatores, são verdadeiras e alinhadas com sua real condição.
Além disso, exceto por poucas discrepâncias, esse perfil social é
semelhante ao estudo de BARATA et al. (2015) — que analisou as características
sociodemográficas de 251 moradores de rua residentes nas ruas do centro de São
Paulo, além de outros estudos em outros países analisando populações similares
(HWANG et al., 2009; PALEPU et al, 2012; MOSES, 2018).
Num relance, é intrigante que os homens brancos constituam os
principais estratos da população em situação de rua em Franca, considerando o que
tem sido argumentado acima. No entanto, vale ressaltar que, embora o número de
negros em Franca atinja pouco mais de 6% da população total, com a população de
brancos compreendendo quase 67% (IBGE, 2010), eles também respondem por
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30% da população em situação de rua na cidade. Juntos, esses resultados
destacam uma característica comum do fenômeno da falta de moradia reforçando a
proposta de que, nas sociedades capitalistas, a experiência de viver nas ruas
compartilha uma base estrutural semelhante, na qual a incapacidade de consumir,
sua relação com os meios de produção, e sua origem étnica e posição de classe
estão no enraizamento de sua estigmatização e segregação.
A falta de moradia tem sido reconhecida há muito tempo como um
fenômeno onipresente, principalmente resultante da pobreza nos países e
desenvolvidos e em desenvolvimento (SPRINGER, 2000). O aumento da população
sem-teto em todo o mundo reflete a ausência de necessidades humanas básicas na
sociedade capitalista moderna, um indicativo do declínio do estado de bem-estar
social que se estrutura de forma paralela à ascensão das estratégias econômicas
neoliberais (TEEPLE 1995). Na verdade,
A implementação do modelo capitalista neoliberal no Brasil modificou e
tornou mais explícitas as relações de classe. Por um lado, esse modelo
econômico pôde ser implementado porque se adequava aos interesses de
vários segmentos da burguesia e da classe média alta, embora o fizesse de
forma desigual e enganando uma parcela da classe média baixa, dos
camponeses e da classe trabalhadora. Por outro lado, sua implementação
teve repercussões na composição dessas classes e segmentos, e seu peso
relativo na economia e na sociedade em geral e nas interações políticas de
forças viáveis no país. Aqui reside um dos segredos da força do
neoliberalismo no Brasil: quando consideramos toda a complexidade das
relações de classe atuais, podemos entender por que a hegemonia
neoliberal é possível apesar da insatisfação de segmentos da burguesia
com a economia política e apesar das consequências sociais destrutivas do
neoliberalismo." (BOITO & RESENDE, 2007, 115).

Do ponto de vista teórico, as sociedades têm a responsabilidade de
fornecer aos seus cidadãos moradias adequadas e acessíveis. Além de outras
necessidades, é obrigatório oferecer bons cuidados de saúde, e emprego
significativo e estável bem remunerado.
Portanto, acabar com a falta de moradia não é apenas fazer justiça
considerando o que a Magna Carta normativa do país afirma, mas trata-se
principalmente da criação de uma sociedade humana verdadeiramente democrática,
oposta à barbárie manifestada através do aumento das desigualdades sociais e da
violência econômica e política.
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Como observado por ENGELS (1935), uma vez que as relações sociais
são pressionadas pela lei de valor, as necessidades da sociedade capitalista, na
figura da burguesia, influenciarão profundamente as normas sociais e a moral.
Assim, mais do que unicamente a desapropriação de salários e moradia devido a
retrocessos econômicos, a falta de moradia retrata o papel do capitalismo em sua
criação e perpetuação.
Afinal, como dito por MARCUSE (1988), a falta de moradia não é
resultado da quebra do capitalismo, se não seu contrário, o reflexo de seu intenso
funcionamento fora do sistema, como se espera que seja. Não há capitalismo sem
pobreza nem pobreza sem desapropriação. O capitalismo, assim como sua forma
neoliberal perversa, é o pai do sofrimento, da fome, dos sem-teto e das doenças.
4.2 POPULAÇÃO DE RUA, A VIOLÊNCIA E AS DROGAS
Na cidade de São Paulo, Brasil, um levantamento de 2019 apontou
que, além de diversas lesões físicas e outras doenças relacionadas, 30% da
população em situação de rua apresenta transtorno mental, sendo a depressão a
mais relatada. Além disso, 60% da amostra de sem-teto reclamou de assédio,
agressão verbal e humilhação por parte de pessoas comuns. Quase 60% afirmam
brigar para se defender, ou mesmo serem espancados, por comerciantes locais,
segurança de lojas ou traficantes de drogas (QUALITEST, 2019).
As últimas estimativas da Aliança Nacional para Acabar com a Falta de
Moradia na América do Norte sugerem que aproximadamente 35% dos sem-teto luta
contra algum tipo de transtorno induzido por drogas, e quase 26% lutam contra
alguma forma de doença mental.
O abuso de substâncias é quase prevalente entre a população semteto e a dependência química é uma das causas para a moradia de rua. Os
transtornos induzidos por drogas de abuso afetam fortemente a qualidade de vida e
são responsáveis pela perturbação do equilíbrio familiar e social, além de perda de
emprego e moradia.
Ainda, um estudo de 2008 que buscou determinar as causas da falta
de moradia mostrou que o abuso de drogas foi a razão mais proeminente para
adultos solteiros, sendo o abuso de substâncias mencionado em 12% das cidades
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como uma das três principais causas de desabrigamento para famílias (NATIONAL
COLITION FOR HOMELESSNESS, 2009).
De fato, dois terços dos sem-teto relatam que o álcool e outras drogas
foram uma das principais razões para sua perda de moradia (DIDENKO &
PANKRATZ, 2007). Por outro lado, uma vez que a falta de moradia age como um
estressor incondicionado e pode facilitar o uso de drogas (CHARTOFF &
CARLEZON Jr, 2014), em muitas situações o abuso de substâncias é resultado da
própria perda da moradia, e não sua causa (JOHNSON & CHAMBERLAIN, 2008).
Dados de nossa pesquisa reforçam todas essas suposições. De fato,
56% da população em situação de rua estudada eram usuários de drogas. Desta
amostra, 46% eram usuários de drogas, mas também traficantes.
As razões para o envolvimento no tráfico de drogas estão longe do
escopo deste estudo, uma vez que compilamos dados de terceiros sem acesso
direto ao discurso do morador de rua. No entanto, o ponto principal a ser
considerado é que a falta de moradia e o envolvimento com drogas andam lado a
lado. A falta de moradia aumenta a probabilidade de abuso de substâncias e
dependência, e o abuso de substâncias e dependência de drogas contribuem para a
falta de moradia.
A difícil condição de viver na rua, lutando contra os problemas de
saúde e o isolamento dos entes queridos pode criar um estado físico e emocional
altamente estressante e pode facilitar o desenvolvimento de condições psiquiátricas
em resposta a esse estilo de vida severo e ameaçador. No entanto, um ponto crítico
a ser considerado é porque o uso e abuso de drogas, assim como sua
comercialização por moradores de rua, é mais ofensivo e condenável pela
população em geral do que as atividades conhecidas e muito bem remuneradas
relacionadas com drogas da classe média branca. Em outras palavras, como a
situação do abuso e dependência, assim como o tráfico de drogas são vistos pela
sociedade civil quando ocorre nos espaços protegidos, bem nutridos e confortáveis
da classe média e alta branca, em vez de no mundo faminto, pobre, desesperado e
sem abrigo da população sem-teto? Obviamente as atividades são as mesmas, mas
os infratores são bastante diferentes. Isso significa que a criminalização das
atividades relacionadas às drogas efetuadas por moradores de rua é fortemente
influenciada por outras razões que não o uso e tráfico de drogas por si só.
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Dados da cidade de Franca, destacam que o tráfico de drogas
representa a maioria dos arquivos policiais nos quais estão envolvidas pessoas
negras em situação de rua. Em pesquisa já citada em outros pontos deste relatório
(Franca, 2012), 62% da amostra de pessoas em situação de rua de Franca se
declarou escolarizado até a 1ª série com quase 70% desta amostra composta por
pardos ou negros. Embora os dados étnicos não tenham sido cruzados com os
níveis educacionais, parece evidente que esse estrato é o mais afetado pelos baixos
níveis de escolaridade. Nesse contexto, o uso de drogas — que atenua a fome e
alivia o sofrimento físico e mental — e o tráfico de drogas, surgem como meios de
subsistência que permitem condições de sobrevida, garantindo aos sem-teto algum
tipo de ganho. Portanto, uma questão ecoa novamente,
O que acontece quando os traficantes não são pobres, pretos e
desesperados que sofrem qualquer evidente desvantagem estrutural? Os
problemas com drogas que envolvem brancos de classe média são
sensatamente compreendidos em termos de alienação social, desvios
subculturais, ou de interesse racional? Vale ressaltar que esse tipo
privilegiado de comércio ilegal é estatisticamente predominante. A classe
média branca usa drogas nas mesmas taxas que os outros (pelo menos), e
tendem a obter suas drogas de pessoas como eles. Abordar o tráfico de
classe média é vital para entender nosso "problema das drogas" de forma
mais geral." (CRAWFORD, 2020).

Por estas razões, o abuso de drogas tem sido reconhecido como um
símbolo vívido, bem como um mero sintoma, de uma doença maior resultante de
dinâmicas mais profundas de marginalização social e alienação (BOURGOIS, 2002).
Não obstante, os moradores de rua, além de severamente criminalizados por
prejudicar com a circulação do capital, ofendendo o "sentido estético" dos
consumidores, têm sua marginalização agora intensificada pela falsa crença de que
a violência social é acentuada por sua presença em espaços de consumo.
Assim, o que antes era um problema social se transforma em uma
questão criminal. Esse equívoco tem sido frequentemente contraposto, uma vez que
apenas uma minoria de moradores de rua se envolverá em algum tipo de crime. Na
verdade, a falta de moradia é um fator fortemente relacionado à probabilidade de o
morador de rua sofrer algum tipo de violência (FAZEL, GEDDES & KUSHEL, 2014).
Em outras palavras, a população de rua é muito mais vítima que indutora de
violência social.
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Considerando o total de boletins de ocorrência ocorridos no ano de
2020 na região de Franca, apenas 31 foram atribuídos a pessoas em situação de
rua (0,54% do total de 5.365 boletins de ocorrência). Importante, no mais das vezes,
as leis têm inclusive criminalizado o que para muitos são apenas comportamentos
que sustentam a vida.
Como exemplo, em resposta às críticas sociais levantadas após um
vídeo compartilhado na mídia mostrando autoridades locais retirando colchões e
barracas pertencentes a moradores de rua no centro de São Paulo, a Prefeitura
explicou que, conforme o Decreto nº 59.246/20, a população em situação de rua
pode ter coisas pessoais, só não pode mantê-las em locais públicos. À primeira
vista, esse pronunciamento é bastante desconcertante considerando que revela uma
visão tendenciosa, além de uma completa falta de competência e conhecimento das
questões relacionadas a esse segmento social absolutamente marginalizado. Causa
espanto que tal afirmação tenha vindo de uma agência governamental que
necessariamente deveria ser resoluta na gestão desse problema.
Embora estejamos citando um caso relacionado à cidade de São
Paulo, a ausência de cuidados efetivos ou práticas com o objetivo de lidar com o
sofrimento da população em situação de rua é quase universal, principalmente em
grandes e médias cidades ricas dos países capitalistas. Invariavelmente, nesses
países, houve um aumento nas leis que criminalizam a população de rua, além de
diversas proibições, como a citada acima.
Como exemplo, semelhante ao observado no Brasil, nos países
europeus, para minimizar a visibilidade dos moradores de rua, houve um aumento
profundo na punição, na coerção, e na atividade repressora do estado sobre suas
ações, com o pleno objetivo de expulsá-los dos espaços públicos (EVANGELISTA &
JONES, 2013). Uma vez que esta exclusão é a causa e efeito final do capitalismo, a
legitimidade do preconceito e da exclusão social estará obviamente relacionada à
estratificação social onde o "ter" define o "ser".
Portanto, as pessoas passam a ser definidas de acordo com sua
capacidade de adquirir “coisas”. Como observa SOUZA (2005), a disseminação
desses critérios perpetua o preconceito, a humilhação, a marginalização e a
exclusão da população em situação de rua. Nesse contexto, embora a tragédia dos
sem-teto tenha sido há muito "implementada" nas sociedades capitalistas, e a
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estigmatização criminal desse segmento social emerja como subproduto da
estrutura desse sistema econômico, os estudos sobre o tema ainda são escassos.
4.3 A POPULAÇÃO DE RUA: LEGISLAÇÃO E DIREITOS
Teoricamente, a legislação brasileira que contempla os direitos dos
sem-teto no Brasil baseia-se na existência de dois documentos principais: a Política
Nacional de Inclusão Social da População em Situação de Rua (de maio de 2008) e
o Decreto 7.053), (de dezembro de 2009) (BRASIL, 2009), que institui a Polícia
Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de
Monitoramento e Monitoramento e prevê outras medidas. Esses documentos visam
orientar a construção e implementação de políticas públicas voltadas para um
segmento da sociedade, historicamente fora das prioridades do poder público. As
propostas contempladas pelo documento da Política Nacional visam abranger
questões essenciais relativas a essa parcela da população que faz das ruas seu
principal espaço de sobrevivência e ordem de suas identidades, e que partilham a
característica de estabelecer no espaço público da rua seu espaço de relações
privadas, o que as caracteriza como "população em situação de rua". No geral,
esses documentos destacam a promoção e a garantia da cidadania e dos direitos
humanos, a manutenção do respeito à dignidade do ser humano — além de seus
direitos sociais, políticos, econômicos e culturais — o direito de aceito nos espaços
públicos e privados, à inserção e permanência nos espaços municipais sem
discriminação por suas escolhas, aparência pessoal ou condição, e a supressão de
qualquer tipo de violência, estigmatização e criminalização desta população por sua
condição.
Por isso, as políticas públicas voltadas para o problema da falta de
moradia devem ser fundamentadas em tais diretrizes. Na prática, no entanto, a vida
real nos grandes centros é justamente oposta. Ao lado da violência da sociedade
civil, há uma clara e inequívoca ação das agências de aplicação da lei no combate
aos moradores de rua que resulta na violação e restrição de seu direito fundamental
de ir e vir. Na verdade, a violência estrutural contra pessoas em situação de rua é
historicamente uma praga na maioria das cidades brasileiras (CHETWYND, 2004;
SANDY, 2014; ROSA & BRÊTAS, 2015; de SOUZA, OLIVEIRA, CHAGAS &
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CARVALHO, 2016; MENDES, 2017), principalmente nos últimos anos (SOARES,
2020).
Há várias razões para a enorme discrepância entre o que está atribuído
nos documentos legais e no discurso da sociedade civil, e o que tem sido de fato
realizado

pelos

representantes

dos

órgãos

governamentais.

Esta

visão

preconceituosa e estigmatizante da sociedade civil está francamente apoiada
naquilo que Marx chamou de “superficialidade da economia política burguesa”
(MARX, 1993), onde o ponto de vista estético impõe um rótulo ao morador de rua.
Ao longo dessa forma de estigmatização, os sem-teto devem ser retirados do
espaço público porque simplesmente não se apresentam agradáveis ao olhar e não
merecendo, portanto, um lugar no espaço de consumo. E esta não é simplesmente
uma questão relacionada a falta da capacidade de consumo, mas, como alegado por
WALBY & LIPPERT (2012), a população de rua deve ser dispersada porque sua
aparência

pessoal

se

identifica

com

um

estrato

social

economicamente

desvalorizado, que deve ser socialmente evitado e que, por tais razões, se revela
fora de seu próprio escopo.
4.3.1 Políticas públicas para a população em situação de rua
Dentro da legislação do Governo Federal, existem resoluções que
visam amenizar os problemas enfrentados pela população em situação de rua.
Como exemplo, podemos mencionar a Política Nacional para a População em
Situação de Rua (PNPR), instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de
2009, a qual garante
[…] o atendimento humanizado e universalizado; e o respeito às condições
sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, gênero,
orientação sexual e religiosa.” (BRASIL, 2009).

Tal política é voltada para determinado segmento da sociedade, que
historicamente esteve à margem das decisões tomadas pelos poderes públicos
(Executivo, Legislativo e Judiciário). Portanto, é resultado de políticas elaboradas
pelo Grupo de Trabalho Interministerial, instituído pelo Decreto s/n, de 25 de outubro
de 2006, composto pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome
(MDSCF), Ministério das Cidades (MC), Ministério da Educação (MEC), Ministério da
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Saúde (MS), Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), Ministério da Justiça e
Segurança Pública (MJSP), Secretaria Especial de Direitos Humanos (SEDH) e
Defensoria Pública da União (DPU), além de possuir participação de representantes
da sociedade civil organizada.
Nesta política, explanam-se os fatores que propiciam a manutenção da
população em situação de rua. Assim, em seu documento, há a secção intitulada
“caracterização da população em situação de rua”, a qual descreve o perfil das
pessoas em situação de rua, suas necessidades e problemáticas.
Além disso, os princípios e diretrizes norteadores da ação pública para
a população em situação de rua são delineados por diversas ações que conformam
uma agenda mínima estruturada, com ações estratégicas, sob a coordenação de
setores determinados. As propostas contempladas por esta política nacional têm por
objetivo abarcar questões essenciais concernentes à parcela da população que faz
das ruas seu espaço principal de sobrevivência e construção de identidade. Dessa
forma, as ruas tornam-se o lugar em que tais indivíduos constroem suas relações
privadas, ocasionando uma dualidade entre o público e privado. Cabe a reflexão: o
que delimita o fim do ambiente público e início do ambiente privado?
O modelo de política nacional proposto pelo PNPR, faz parte do
esforço de estabelecer diretrizes e rumos que possibilitem a reintegração destas
pessoas às redes familiares e comunitárias. Além de garantir o acesso pleno aos
direitos dos cidadãos brasileiros e às oportunidades de desenvolvimento social,
considerando as relações e significados próprios produzidos pela vivência do espaço
público, delimitado aqui, como “rua”. Para tanto, é necessário o protagonismo das
pessoas em situação de rua para a efetivação deste processo.
Além disso, a legislação brasileira vigente reconhece e preconiza a
família como lugar essencial e privilegiado para o desenvolvimento integral dos
indivíduos. A Constituição Federal estabelece que a “[...] família é a base da
sociedade.” (Art. 226). O conceito de família, porém, vem passando por um
interessante processo de ressignificação, o qual sempre encontra espaço nas
discussões político-eleitorais:
[…] a família nuclear tradicional, herança da família patriarcal brasileira,
deixa de ser o modelo hegemônico e outras formas de organização familiar,
inclusive com expressão histórica, passam a ser reconhecidas,
evidenciando que a família não é estática e que suas funções de proteção e
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socialização podem ser exercidas nos mais diversos arranjos familiares e
contextos socioculturais, refutando-se, assim, qualquer ideia preconcebida
de modelo familiar “normal”. (BRASIL, 2006, p. 29)

Ademais, o Decreto n. 7.053 de 23 de dezembro de 2009, que institui a
PNPR, define a população de rua, como:
Considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo
que possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos
ou fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os
logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de
sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de
acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória (BRASIL,
2009).

Prevê-se

ainda,

que

a

PNPR

será

implementada

de

forma

descentralizada e articulada, entre a União e os demais entes federativos, por meio
de instrumento próprio. Tal instrumento de adesão, definirá as atribuições e as
responsabilidades a serem compartilhadas entre os entes da Federação que
aderirem à PNPR. Deverão ser instituídos comitês gestores intersetoriais, integrados
por representantes das áreas relacionadas ao atendimento da população em
situação de rua, com a participação de fóruns, movimentos e entidades
representativas desse segmento da população.
Presume-se possibilidade do Poder Executivo Federal, estabelecer
convênios com entidades públicas e privadas para o desenvolvimento e a execução
de projetos que beneficiem a população em situação de rua e estejam de acordo
com os princípios, diretrizes e objetivos que orientam a Política Nacional para a
População em Situação de Rua.
Dentre estas diretrizes estão: a promoção dos direitos civis, políticos,
econômicos, sociais, culturais, ambientais e a responsabilidade do poder público
pela sua elaboração e financiamento; a articulação das políticas públicas federais,
estaduais, municipais e do Distrito Federal; a integração das políticas públicas em
cada nível de governo e a integração dos esforços do poder público e da sociedade
civil para sua execução; a participação da sociedade civil, por meio de entidades,
fóruns e organizações da população em situação de rua, na elaboração,
acompanhamento e monitoramento das políticas públicas; o incentivo e apoio à
organização da população em situação de rua e à sua participação nas diversas
instâncias de formulação, controle social, monitoramento e avaliação das políticas
públicas; o respeito às singularidades de cada território e ao aproveitamento das
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potencialidades e recursos locais e regionais na elaboração, desenvolvimento,
acompanhamento e monitoramento das políticas públicas; a implantação e
ampliação das ações educativas destinadas à superação do preconceito, além da
capacitação dos servidores públicos para melhoria da qualidade e respeito no
atendimento da população em situação de rua e a democratização do acesso aos
espaços e serviços públicos.
No que concerne os objetivos da PNPR: assegurar o acesso
simplificado e seguro aos serviços e programas que integram as políticas públicas
de saúde, educação, previdência, assistência social, moradia, segurança, cultura,
esporte, lazer, trabalho e renda; garantir a formação e capacitação permanente de
profissionais e gestores para atuação no desenvolvimento de políticas públicas
intersetoriais, transversais e intergovernamentais, direcionadas às pessoas em
situação de rua; instituir a contagem oficial da população em situação de rua;
produzir, sistematizar e disseminar dados e indicadores sociais, econômicos e
culturais sobre a rede existente de cobertura de serviços públicos à população em
situação de rua; desenvolver ações educativas permanentes que contribuam para a
formação de cultura, respeito, ética e solidariedade, entre a população em situação
de rua e os demais grupos sociais, de modo a resguardar a observância aos direitos
humanos; incentivar a pesquisa, a produção e a divulgação de conhecimentos sobre
a população em situação de rua, contemplando a diversidade humana em toda a
sua amplitude étnico-racial, sexual, de gênero e geracional, nas diversas áreas do
conhecimento; implantar centros de defesa dos direitos humanos para a população
em situação de rua; incentivar a criação, divulgação e disponibilização de canais de
comunicação para o recebimento de denúncias de violência contra a população em
situação de rua, bem como de sugestões para o aperfeiçoamento e melhoria das
políticas públicas voltadas para este segmento; proporcionar o acesso das pessoas
em situação de rua aos benefícios previdenciários e assistenciais e aos programas
de transferência de renda, na forma da legislação específica; criar meios de
articulação entre o SUAS e o SUS, para qualificar a oferta de serviços; adotar
padrões básicos de qualidade, segurança e conforto, na estruturação e
reestruturação dos serviços de acolhimento temporários; implementar centros de
referência especializados para atendimento da população em situação de rua, no
âmbito da proteção social especial do SUAS; implementar ações de segurança
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alimentar e nutricional suficientes para proporcionar o acesso permanente à
alimentação de qualidade pela população em situação; e disponibilizar programas de
qualificação profissional para as pessoas em situação de rua, com o objetivo de
propiciar o seu acesso ao mercado de trabalho.
Ademais, é previsto que a Secretaria Especial dos Direitos Humanos
(SEDH), instituirá o Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos para a
População em Situação de Rua e dos Catadores de Materiais Recicláveis (CNDDH),
destinado a promover e defender seus direitos, com as atribuições de divulgar e
incentivar a criação de serviços, programas e canais de comunicação para
denúncias de maus tratos e para o recebimento de sugestões para políticas voltadas
à população em situação de rua. Garantirá, além disso, o anonimato dos
denunciantes, apoiará a criação de centros de defesa dos direitos humanos para
população em situação de rua, em âmbito local, produzirá e divulgará
conhecimentos sobre o tema da população em situação de rua, contemplando a
diversidade humana em toda a sua amplitude étnico-racial, sexual, de gênero e
geracional. Divulgará indicadores sociais, econômicos e culturais sobre a população
em situação de rua, com o intuito de subsidiar as políticas públicas, além de
pesquisar e acompanhar os processos instaurados, as decisões e as punições
aplicadas aos acusados de crimes contra a população em situação de rua.
Em 1993, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), que regulamentou os Artigos 203 e 204 da Constituição Federal. Na
ocasião, a assistência social foi reconhecida como política pública, dever do Estado
e direito do cidadão, além de servir para a garantia da universalização dos direitos
sociais.

Posteriormente,

a

LOAS

recebeu

alteração

para

a

inclusão

da

obrigatoriedade na formulação de programas de amparo à população em situação
de rua, por meio da Lei n. 11.258, de 30 de dezembro de 2005.
De acordo com a nova legislação, o poder público municipal passou a
ter a tarefa de manter serviços e programas de atenção à população em situação de
rua, garantindo padrões básicos de dignidade e não-violência, na concretização de
“mínimos sociais” (conceito vago previsto na LOAS), que diz respeito à provisão de
uma vida mínima e aos direitos de cidadania, como: saúde, educação, moradia,
trabalho e lazer.
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Partindo do pressuposto de que as pessoas em situação de rua têm
por direito constitucional serem consideradas cidadãos plenos, as políticas públicas
que as contemplam, devem ser pensadas sob perspectiva interdisciplinar e integral,
removendo da assistência social a responsabilidade exclusiva pelo atendimento a
este segmento.
Dada a heterogeneidade e multiplicidade da população em situação de
rua, é de grande importância perceber as intersecções entre esta política e os
planos de política e marcos legais, tais como o Estatuto do Idoso (EI), o Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA), a Política Nacional para Promoção da Igualdade
Racial (PNPIR), o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres (PNPM) e o Estatuto
do Portador de Deficiência (EPD).
Outrossim, a Constituição Federal de 1988 estabelece, em seu Artigo
5, a igualdade de todos os cidadãos brasileiros perante a lei e a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. No artigo 6, lêse que “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”.
Finalmente, a política proposta estrutura-se em dois eixos principais: o
primeiro, relativo à verticalidade federativa, conjuga as ações municipais, estaduais
e federais, que devem trabalhar em complementaridade para atender às demandas
da população. O segundo eixo diz respeito à interdisciplinaridade e intersetorialidade
na atuação para a população em situação de rua. São imprescindíveis os trabalhos
conjuntos das diversas pastas governamentais, além de instituições ou de
movimentos da sociedade civil organizada.
Políticas públicas são as ações governamentais estrategicamente
desenvolvidas para atingir finalidades específicas, voltadas ao interesse público.
A Lei n. 8.742, de 1993, instituiu a Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), a qual define “assistência social” como uma política de seguridade social,
direito do cidadão e dever do Estado.
O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) é um sistema público
não contributivo, descentralizado e participativo, que tem por função a gestão e
organização da oferta de serviços, programas, projetos e benefícios da política de
assistência social em todo o território nacional. Além disso, o sistema de proteção

52
social subdivide-se em três níveis – os quais contemplam situações sociais de graus
distintos –, são: a proteção social básica, a proteção social especial de média
complexidade e a proteção social especial de alta complexidade.
Em geral, os casos que contemplam a população em situação de rua
são de “proteção social de alta complexidade”, cujo objetivo primordial é contribuir
na prevenção e reparação de situações que envolvam risco pessoal e social, como:
a violência doméstica, a fragilização emocional e o rompimento de vínculos com os
familiares. Ademais, a proteção social especial de alta complexidade tem como
objetivo ofertar serviços especializados, fornecendo segurança para os indivíduos e
as famílias acolhidas, pois geralmente, a população em situação de rua é afastada
do núcleo familiar e comunitário.
Portanto, são necessários serviços de acolhimento institucional, como
o serviço de acolhimento em república, o serviço de acolhimento em família e o
serviço de proteção em situações de calamidades públicas. Assim, conforme a
tipificação nacional de serviços socioassistenciais, a partir da resolução 109, de
novembro de 2009, instituída pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS)
(BRASIL, 2009), constituem unidades para a oferta de serviços especializados, no
âmbito da proteção social especial de média complexidade, os órgãos: Centro de
Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência
Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP).
4.3.2 População de rua e cadastro único para programas sociais (CadÚnico)
A inclusão das pessoas em situação de rua no Cadastro Único para
Programas Sociais (CadÚnico), documento que facilita a inclusão do cidadão
brasileiro, em situação de vulnerabilidade social, aos programas sociais fomentados
pelo Governo Federal, é imprescindível para o acesso à rede de serviços
socioassistenciais, além de corroborar a captação de dados e produção de
informações que contribuem para o aprimoramento das políticas públicas brasileiras.
Instituído pelo Decreto 6.135, de 26 de junho de 2007, o CadÚnico é
um instrumento de coleta de dados, que tem por objetivo identificar e caracterizar as
famílias brasileiras em situação de vulnerabilidade social. Portanto, tal ferramenta
faz parte do planejamento de políticas públicas.

53
Assim, o cadastro da população em situação de rua no CadÚnico,
devido às suas particularidades, demanda uma operacionalização elaborada por
parte do Governo Federal. Dessa forma, faz-se necessário o trabalho articulado,
entre diversas áreas gestoras do serviço social, na funcionalidade da República
Federativa do Brasil.
Sabe-se que o documento fundamental para o exercício da cidadania,
é a certidão de nascimento. Somente com a inscrição de cidadania, em um cartório
de registro civil, é possível agendar a retirada dos demais documentos, como
Carteira de Identidade, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Título de Eleitor e Carteira
de Trabalho.
De acordo com o Código Civil (2002), o Artigo 16, prevê que todos têm
direito ao nome, compreendido pelo prenome e sobrenome. Desse modo, sob posse
exclusiva da documentação civil básica, a população de rua terá acesso aos
programas sociais do Governo Federal, Estadual e Municipal. Faz-se necessário,
portanto, por parte do Estado, garantir que tais indivíduos estejam com a
documentação devidamente arranjada.
Vale ressaltar que para seu pleno exercício da cidadania, a população
de rua deve ter acesso a políticas de saúde ligadas também a rede secundária,
incluindo o acesso aos CAPS-AD (BRASIL (2004), na medida em que o abuso e
dependência de substâncias percorre transversalmente toda essa população já que
o uso e abuso de drogas, assim como outros transtornos mentais, são fatores
fortemente relacionados a condição de vida nas ruas (MENDES, RONZANI &
PAIVA, 2019).
Como exemplo, nossos dados mostram que, da amostra coletada na
cidade de Franca, 57% dos moradores admitiram usar drogas; este número tende a
aumentar acentuadamente na medida em que esta informação não consta em
outros 39% dos relatórios analisados (não declarados).]
4.3.3 Inovações legislativas: inclusão ou segregação?
As

políticas

públicas

sobre

drogas,

por

este

ser

um

tema

multidisciplinar, engloba legislações de todas as esferas governamentais (federal,
distrital, estadual e municipal). Recentemente, houve duas modificações, uma na
esfera da Federação e outra no Governo do Estado de São Paulo. A primeira, trata-
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se da Lei 13.840 (BRASIL, 2019), de 5 de junho de 2019, a qual alterou as Leis n.
11.343, de 23 de agosto de 2006 (ANEXO B); n. 7.560, de 19 de dezembro de 1986;
n. 9.250, de 26 de dezembro de 1995; n. 9.532, de 10 de dezembro de 1997; n.
8.981, de 20 de janeiro de 1995; n. 8.315, de 23 de dezembro de 1991; n. 8.706, de
14 de setembro de 1993; n. 8.069, de 13 de julho de 1990, n. 9.394, de 20 de
dezembro de 1996 e n. 9.503, de 23 de setembro de 1997. Além de modificar os
Decretos n. 4.048, de 22 de janeiro de 1942; n. 8.621, de 10 de janeiro de 1946 e n.
5.452, de 1 de maio de 1943. Tais modificações tiveram o intuito de reformular o
Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas (SISNAD) (ANEXO B), as
condições de atenção aos dependentes de drogas e tratar do financiamento das
políticas sobre drogas. Na prática, houve facilidade na internação compulsória de
dependentes químicos.
Em contrapartida, a Lei Estadual n. 17.183, de 18 de outubro de 2019,
teve origem no Projeto de Lei n. 783, de 2019, do Deputado Heni Ozi Cukier (NOVO)
e institui a Política Estadual sobre Drogas. O projeto apresentava princípios,
diretrizes, previsão de termos de cooperação e a criação do Fundo Estadual
Antidrogas (FUNEAD). O Artigo 1°. desta Lei, demonstra interesse na prevenção,
reabilitação psicossocial e reinserção social dos usuários de álcool e drogas. Além
disso, dá atenção especial àqueles que se encontram em situação de risco.
Ademais, menciona a questão da repressão criminal e aponta o caminho da
cooperação intergovernamental, da sociedade civil e das organizações não
governamentais.
No entanto, tem sido demonstrado que, sob o pretexto do cuidado e
prevenção ao seu uso, as autoridades brasileiras vêm infringindo violações de
direitos humanos em larga escala no ensejo de cumprir as leis sobre drogas.
Entretanto, isto apenas revela a ação dos interesses econômicos, moldando a
política sobre drogas sob a retórica de proteção à saúde (BOITEUX, 2015).
Outrossim, os princípios da citada lei estão previstos no artigo 2, subdividido em seis
tópicos e no artigo 4, o qual aponta que a política será estruturada a partir de 5
eixos, respeitando as respectivas etapas e diretrizes.
É válido evidenciar que o governador do estado de São Paulo
promulgou a Lei n. 17.183, de 18 de outubro de 2019 (SÃO PAULO, 2019), contudo
vetou todos os artigos relacionados à previsão de termos de cooperação e a criação
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do FUNEAD. Os vetos foram totais, dos artigos 5 até 13. Houve, ainda, veto parcial
no projeto de Lei, através da mensagem n. 100/2019, do Senhor Governador do
Estado de São Paulo, João Doria, quem registrou a existência de políticas públicas
em andamento através do Decreto n. 61.674, de 2 de dezembro de 2015 (SÃO
PAULO, 2015), aquele que dispõe do “Programa Recomeço: uma vida sem drogas”,
e do Decreto n. 62.603, de 31 de março de 2017 (SÃO PAULO, 2017), que trata da
organização e das atribuições da Coordenadoria de Políticas sobre Drogas do
Estado de São Paulo (COED), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Social.
Ademais indicou, sem apresentar nome e legislação, a existência de
um “Programa Estadual de Políticas de Saúde sobre Álcool e Drogas”, o qual
supostamente visa a redução do consumo nocivo de álcool e drogas (como o crack).
O governador, alegou ainda, que havia a participação de setores do Governo, de
maneira articulada e integrada, com o objetivo de estabelecer e conduzir estratégias
de prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e reinserção social das pessoas
afetadas pelo consumo das substâncias nocivas.
Por fim, devido aos diversos vetos sofridos, conclui-se que a Lei foi
“aleijada” e o fundo que financiaria diversas ações por ela previstas, não se
encarregou por patrociná-la. Pode-se dizer que a proposta legislativa foi abarcada
pela agenda formal do poder Executivo. No entanto, na tipologia de GUSTAFSSON
(1983) essa lei acabou se tornando uma política meramente simbólica, como quase
todas no âmbito da população de rua.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho, verificamos que a população em situação de rua
apresenta diversas demandas críticas no que diz respeito ao exercício de sua
cidadania. Uma ação eficaz na resolução, ou, pelo menos, minimização, do
problema, deve se pautar numa abordagem multidisciplinar para a elaboração de
políticas públicas que agrupem, as diversas esferas de atuação estatal e,
principalmente, da sociedade civil; o que certamente ocasiona um problema de
implementação em grande escala.
Torna-se necessário, ainda, analisar as verbas públicas endereçadas
aos aparelhos sociais que têm a população em situação de rua como público. Em
Franca, há o Centro Pop (FRANCA, 2017) e os Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), que são instrumentos imprescindíveis para o atendimento da população em
situação de rua na qual a prevalência da dependência química é muito alta.
Deve-se discutir, ainda, a necessidade, viabilidade, e moralidade da
internação compulsória, prevista pela inovação legislativa do Governo Federal. Vale
refletir o que mantém a criação de leis que, do ponto de vista teórico, apresentam
grande capacidade para se implementadas na prática reincorporar aos moradores
de rua senão sua plena cidadania pelo menos parte de sua autonomia e respeito é o
desejo da sociedade organizada, e instruída, particularmente neste momento de
neoliberalismo desenfreado no qual a existência individual está plenamente
condicionada à produção e ao consumo.
Em nosso estudo, tomando como base uma amostra de moradores de
rua da cidade de Franca inseridos no sistema policial, admitimos que as ações do
estado se adéquam as necessidades burguesas e do capital, na medida em que a
aprovação social das leis por ele advogadas é condição necessária para sua
implementação. Isto mostra uma franca dissociação entre discurso e prática, tanto
na sociedade civil quanto nas esferas estatais, dissociação esta que é marcada
pelos interesses econômicos que sustentam este momento mais intenso de limpeza
e gentrificação urbanas.
Igualmente, dentro de um contexto prático com base na dificuldade em
realizar a pesquisa e visando fomentar o aprimoramento de políticas públicas no
campo da segurança pública, contatamos o Delegado de Polícia gestor pelo projeto
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do Inquérito Policial e Registro Digital de Ocorrência eletrônicos visando a inclusão
de campo próprio quando da elaboração de registros no tocante a ser a parte
envolvida na ocorrência pessoa em situação de rua, possibilitando desta forma
utilizar a Delegacia de Polícia como receptor de ricos dados estatísticos que podem
ser utilizados na elaboração de políticas públicas para essa população tão
hipossuficiente de cidadania.
Recentemente ocorreu a instalação na cidade de Franca de uma
Central de Polícia Judiciária no prédio do antigo Fórum Estadual, fazendo com que
ocupassem o mesmo espaço o 1°., 2°., 3°., 4°., e 5°. Distritos Policiais, o Plantão
Policial permanente (24 horas) da Delegacia Seccional de Polícia e futuramente o
NECRIM que é o núcleo especial de composição criminal afeto a delitos chamados
de menor potencial ofensivo e que possibilitam a composição entre as partes e
igualmente a DIG e DISE que são delegacias especializadas em crime organizado e
tráfico de drogas.
Considerando essa nova disposição de trabalho com repercussão em
logística e processos de trabalho, pleiteamos junto a Delegacia Seccional de Polícia
de Franca, na pessoa de seu gestor a realização de tratativas junto a municipalidade
visando a cessão de uma sala para a Secretaria Municipal de Promoção Social e
consequente parceria para ser instalado um posto avançado desta Secretaria na
Central de Polícia Judiciária.
Tal medida possibilitaria igualmente uma imediata ação de casos com
repercussão na seara da assistência social que fossem apresentados em quaisquer
dessas unidades policiais aglutinadas, além de ações integradas e melhor
elaboração de políticas públicas no âmbito municipal.
Por fim, para um tema tão complexo como verificamos que é o da
população em situação de rua, imprescindível uma abordagem multidisciplinar dos
diversos órgãos para senão resolver ao menos minorar tal problema público tão
grave.
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ANEXO A – Solicitação
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ANEXO B – Deferimento
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ANEXO C (Tabela 1)

N (Total)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

M

Gênero
F Outros

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Cor

Idade

Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Branco
Pardo
Pardo
Pardo
Pardo
Pardo
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto
Preto

46
40
42
39
34
53
58
22
25
30
34
55
33
29
33
28
34
47
21
22
39
32
56

Solteiro

Estado Civil
Casado
Outros

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Escolaridade

Origem

Atividade

Ocorrência

?
?
?
?
Até o 2º Grau
?
?
Até o 1º Grau
Até o 1º Grau
?
Até o 1º Grau
Até o 1º Grau
Até o 1º Grau
?
?
?
Até o 1º Grau
?
Até o 1º Grau
Até o 1º Grau
Até o 1º Grau
?
?

Contagem/MG
Franca/SP
Franca/SP
S.J. Barra/SP
Franca/SP
Franca/SP
S.J. Bela Vista/SP
Franca/SP
Lorena/SP
Osasco/SP
Ribeirão Preto/SP
Itirapuã/SP
Franca/SP
Palmares/PE
Delfinópolis/MG
Guariba/SP
Franca/SP
Osasco/SP
Franca/SP
Franca/SP
S.S.Paraíso/MG
Franca/SP
Cristais Paulista/SP

Aposentado
Desempregado
?
?
Manicure
?
Desempregado/Motorista
Desempregado
Desempregado
Desempregado
Desempregado
Desempregado/Pedreiro
?
Desempregado/Agricultor
Desempregado
Desempregado
Desempregado
Desempregado/Chaveiro
Desempregado
Estudante
Desempregado
Desempregado/Serviços Gerais
?

Roubo
Ameaça
Outros
Outros
Roubo
Morte (?)
Ameaça
Tráfico
Tráfico
Roubo
Roubo
Morte (?)
Roubo
Morte (?)
Outros
Roubo
Roubo
Tráfico
Tráfico
Tráfico
Tráfico
Tráfico
Morte (?)

Sim

Uso de drogas
Não

Não declarado
x

Maconha/Cocaína
x
Crack
x
Álcool
x
Maconha/Cocaína/Crack
Maconha
x
x
Álcool
Crack
Álcool/Crack
Crack
x
x
x
Mconha
Maconha/Cocaína
Multiusuário
Álcool/Crack
x

N (por grupo)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

Tabela 1. A tabela apresenta o resumo dos dados obtidos a partir das 23 amostras coletadas do sistema policial de Franca.
Foram utilizadas 9 variáveis a saber: Gênero, Cor da Pele, Idade, Grau de Escolaridade, Cidade de Origem, Atividade, Tipo de
Ocorrência, e uso de drogas. Informações não presentes nos relatórios policiais aparecem como “Não declarado”. O sinal (?)
presente ao lado da palavra morte no quesito ocorrência designa a natureza simples desta, não estando, portanto, relacionada a
homicídio. No mais das vezes se refere à morte do morador de rua, provavelmente relacionada ao uso de drogas.
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ANEXO D – Lei N. 11.343, de agosto de 2006

I – A prevenção do uso indevido, a atenção e a reinserção social de
usuários e dependentes de drogas.
II – A repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas.
§ 1º Entende-se por SISNAD, o conjunto ordenado de princípios, regras,
critérios e recursos materiais e humanos que envolvem as políticas, planos,
programas, ações e projetos sobre drogas, incluindo-se nele, por adesão, os
Sistemas de Políticas Públicas sobre Drogas dos Estados, Distrito Federal e
Municípios. (Incluído pela Lei nº 13.840, de 2019)
§ 2º O SISNAD atuará em articulação com o Sistema Único de Saúde
(SUS), e com o Sistema Único de Assistência Social (SUAS). (Incluído pela Lei nº
13.840, de 2019)
Por fim, são seus objetivos, conforme o artigo 5º:
I – Contribuir para a inclusão social do cidadão, visando torná-lo menos
vulnerável a assumir comportamentos de risco para o uso indevido de drogas, seu
tráfico ilícito e outros comportamentos correlacionados;
II – Promover a construção e a socialização do conhecimento sobre drogas
no país.
III – Promover a integração entre as políticas de prevenção do uso indevido,
atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de repressão
à sua produção não autorizada e ao tráfico ilícito e as políticas públicas setoriais
dos órgãos do Poder Executivo da União, Distrito Federal, Estados e Municípios.
IV – Assegurar as condições para a coordenação, a integração e a
articulação das atividades de que trata o art. 3º desta Lei.
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ANEXO E – Princípios do SISNAD

I – O respeito aos direitos fundamentais da pessoa humana, especialmente
quanto à sua autonomia e à sua liberdade;
II – O respeito à diversidade e às especificidades populacionais existentes;
III – A promoção dos valores éticos, culturais e de cidadania do povo
brasileiro, reconhecendo-os como fatores de proteção para o uso indevido de
drogas e outros comportamentos correlacionados;
IV – A promoção de consensos nacionais, de ampla participação social, para
o estabelecimento dos fundamentos e estratégias do SISNAD;
V – A promoção da responsabilidade compartilhada entre Estado e
sociedade, reconhecendo a importância da participação social nas atividades do
SISNAD;
VI – O reconhecimento da intersetorialidade dos fatores correlacionados com
o uso indevido de drogas, com a sua produção não autorizada e o seu tráfico
ilícito;
VII – A integração das estratégias nacionais e internacionais de prevenção
do uso indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de
drogas e de repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito;
VIII - a articulação com os órgãos do Ministério Público e dos Poderes
Legislativo e Judiciário visando à cooperação mútua nas atividades do SISNAD;
IX – A adoção de abordagem multidisciplinar que reconheça a
interdependência e a natureza complementar das atividades de prevenção do uso
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas,
repressão da produção não autorizada e do tráfico ilícito de drogas;
X – A observância do equilíbrio entre as atividades de prevenção do uso
indevido, atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas e de
repressão à sua produção não autorizada e ao seu tráfico ilícito, visando a
garantir a estabilidade e o bem-estar social;
XI – A observância às orientações e normas emanadas do Conselho
Nacional Antidrogas (CONAD).

75

ANEXO F – Lei n. 13.849, de 25 de junho de 2019
I – Promover a interdisciplinaridade e integração dos programas, ações,
atividades e projetos dos órgãos e entidades públicas e privadas nas áreas de
saúde, educação, trabalho, assistência social, previdência social, habitação,
cultura, desporto e lazer, visando à prevenção do uso de drogas, atenção e
reinserção social dos usuários ou dependentes de drogas;
II – Viabilizar a ampla participação social na formulação, implementação e
avaliação das políticas sobre drogas;
III – Priorizar programas, ações, atividades e projetos articulados com os
estabelecimentos de ensino, com a sociedade e com a família para a prevenção
do uso de drogas;
IV – Ampliar as alternativas de inserção social e econômica do usuário ou
dependente de drogas, promovendo programas que priorizem a melhoria de sua
escolarização e a qualificação profissional;
V – Promover o acesso do usuário ou dependente de drogas a todos os
serviços públicos;
VI – Estabelecer diretrizes para garantir a efetividade dos programas,
ações e projetos das políticas sobre drogas;
VII – Fomentar a criação de serviço de atendimento telefônico com
orientações e informações para apoio aos usuários ou dependentes de
drogas;
VIII – Articular programas, ações e projetos de incentivo ao emprego, renda
e capacitação para o trabalho, com objetivo de promover a inserção profissional
da pessoa que haja cumprido o plano individual de atendimento nas fases de
tratamento ou acolhimento;
IX – Promover formas coletivas de organização para o trabalho, redes de
economia solidária e o cooperativismo, como forma de promover autonomia ao
usuário ou dependente de drogas egresso de tratamento ou acolhimento,
observando-se as especificidades regionais;
X – Propor a formulação de políticas públicas que conduzam à efetivação
das diretrizes e princípios previstos no art. 22;
XI – Articular as instâncias de saúde, assistência social e de justiça no
enfrentamento ao abuso de drogas; e
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XII – Promover estudos e avaliação dos resultados das políticas sobre
drogas
§ 1º O plano de que trata o caput terá duração de 5 (cinco) anos, a contar
de sua aprovação.
§ 2º O poder público deverá dar a mais ampla divulgação ao conteúdo do
Plano Nacional de Políticas sobre Drogas.
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ABSTRACT
In Brazil, little has been discussed about the homeless population's welfare, rights,
and policies, although this social segment has increased in number due to the reproduction
of populations facing extreme poverty. This absence is even worrying considering that the
violence against the homeless population promoted by bourgeois society and city officials
is vertically increasing in state capitals and largest cities. In the present study, we will
provide analysis with a theoretical-methodological approach directed to those who are in
situations of physical and social harassment in the city of Franca, São Paulo, Brasil. This
information will help us to assume a global standpoint based on regional discrepancies
considering that homelessness is directly related to poverty, and poverty is misconceivedly
associated with drug use, violence, and crime. In any case, behind these ailments are
strongly related to capitalism. This is intensified considering that several instances of the
bourgeois society do not approve the implementation of social projects addressing health
and care of the homeless population which are believed to promote the increase of begging
rates and crime.

80

1. INTRODUCTION
Among the various social segments, the homeless population is certainly one of
the most discriminated as, in the light of society’s common sense, they occupy public
spaces as if they were private. (Kammersgaard, 2020). Their involvement with crime and
drug addiction, whether licit or illicit, is also an extremely important fact, as far as their
interrelations are considered a worldwide public problem (Byqvist and Olsson, 1998;
Byqvist, 1999; Guimarães et al., 2017).
The homeless population carries with them the trinomial expressed by the term
exclusion, which means expulsion, uprooting, and deprivation. According to the definition
of social scientists such as Alcock (1997) and Castel (1998), social exclusion is related to
an extreme situation of rupture of familiar and affective relationships, in addition to the
whole or partial rupture with the labor market and effective social participation. Thus,
homeless people can be characterized as victims of exclusionary social, political, and
economic processes (Martins, 1994). As Silva (2006) points out, several species of
motivating factors of the existence of homeless people are commonly enumerated, such as
structural factors (lack of housing, lack of work and income, economic and institutional
changes of strong social impact, etc.), biographical factors (alcoholism, drug addiction,
disruptions of family ties, mental illness, loss of all assets, etc.), in addition to mass and/or
natural disasters (floods, fires, earthquake, etc.). Still, according to the author, it is a
multifaceted phenomenon that cannot be explained from a univocal and monocausal
perspective. There are multiple causes of going to the street, as well as the realities of the
homeless population. On the other hand, the stigmatizing views of civil society about the
homeless population, which used to be restricted to the attention-taking of welfare,
paternalistic, authoritarian, and "social hygiene", could not account for the complex
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process of reintegration of these people into the logics of the family, work, housing, health,
and many other spheres which they are apart.
According to the United Nations (2013), the homeless situation is a serious social
problem, with disastrous consequences on the lives of millions of people in the world. In
Brazil, until the year 2019, the number of homeless families increased from initials 7.000
in 2012 up to 118.000, an increase of 1600 percent (Cortizo, 2019). Those who are
dedicated to studying homeless populations generally agree that city officials, to attract
wealth, covertly encourage homeless criminalization in order to promote cleanse and urban
gentrification. The control and maintenance of this “social order” are in charge of the
police department, city officials, and the overall legal system. As an example, consider the
instructive text of Gerrard & Farrugia (2015), where the authors comment:
“… There is not a more lamentable sight in the city of
Sydney than to witness the numbers of squalid,
miserable creatures that are marched daily in custody
of the police from the different lockups in the city, to be
adjudicated upon at the police courts. A portion of
these are liable to punishment under the Vagrant Act,
as houseless and homeless poor, who are sentenced for
no crime but their poverty to such punishment as a
bench of magistrates may think proper to award.”
Although the example above detached the reality of Sydney, a very full-blown
and the most populous city in Australia, and one of the most livable cities in the world, it
also represents the reality of several urbanized cities of the five continents, which must
show themselves “as an innovative, exciting, creative, and safe place to visit or live and,
importantly, to play and consume in” (Henningan, 2018; Harvey, 2001). Therefore,
prejudice and criminalization of the homeless population are on the basis that they insult
aesthetics, they violate bourgeois ideals, and they harm the circulation of capital by
“offend” the sense of potential consumers (Mair, 1986). In Brazil, the most populous
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country of Latin America and once considered the 8th economy of the world (not anymore)
the increase in the homeless population seems to be achieving alarming proportions.
Although Brazil does not have official data on the amount of homeless population —
despite the periodic demographic census — the homeless population remains invisible in
population counts as census data are collected from housing and conventional family and
the lack of a fixed residence and the high mobility of this population in the big cities make
this task extremely difficult. This is another important breach in the way in which the
homeless population is perceived by the other elements of urban society. Besides the lack
of a home, and the inability to consume and embellish themselves, they inevitably housing
areas of the public domain, breaking the pact of appropriate behaviors to be produced in
the public and private environments (Henningan, 2018). Therefore, one of the focus of
analysis on the homeless population problem must be centered on their inability to
consume in a world in which social relationship is mostly based on it. Also, to strengthen
such control on the homeless cleanse and gentrification — considering the view of
historical materialism (Marx, 1887) anchored on the interconnection between wealth and
poverty — industrialized nations have increased poverty penalization, underpinned by the
upsurging neoliberal social and economic guidelines (Garland, 2001).
In Brazil, little has been discussed about the homeless population's welfare, rights,
and policies, although this social segment has increased in number due to the reproduction
of populations facing extreme poverty — marked by social, economic, and political
inequality — a very important aspect that tends to fragilize society’s democracy (Freitas &
Mecena, 2012). This absence is even worrying considering that the violence against the
homeless population is vertically increasing in state capitals and largest cities, as Rio de
Janeiro and São Paulo (see Chetwind, 2004; Chu, 2004; Fox, 2019; Petrov, 2019;
Fernandes, 2021). Therefore, aside from the history of offending, robbery, sexual
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harassment, and more recently succumbing to COVID-19 (Savarese & Polastria, 2020;
Araujo & Benassatto, 2020), homeless people are vulnerable to verbal and physical abuse,
and violence organized by the persecutory action of bourgeoisie capitalist and law
enforcement agencies. Homeless dangerousness ’perception is also enhanced by two
factors closely related to the precariousness of street life: drug addiction and mental
disease. Indeed, some scholars have claimed homelessness not a consequence of poverty
but rather rooted in mental illness, chronic alcoholism, drug addiction, and often the
interaction of all three (Kelling & Coles, 1996).
The growth of the homeless population is not a phenomenon ubiquitous just for the
largest Brazilian urban cities. The political changes and economic transitions guided
following the democratic overthrow of 2016 favored the rising of poverty and inequality
due to their direct influence on income distribution. Considering data from 2018, about 23
million people were living below the poverty threshold, meaning an increase of 33% in
four years (Neri, 2018). The financing of federal transfers income through the
implementation of the Bolsa Família program in Brazil (Governo Federal, 2004), resulted
in a massive reduction in poverty, inequality, and hunger, reaching 25% among
beneficiaries under extreme poverty conditions (BCG Foundation, 2019). Conversely, the
dramatic breakdown of social politics and the provision of financial assistance, including
the Bolsa Familia program, promoted in the last four years of the current government,
resulted in a consequent impoverishment of families previously supported by these
government policies, including municipalities that coparticipate with federal agencies
helping to partially absorb the full impact economic expenses on the federal budget.
Among these municipalities, is the city of Franca.
Franca is a west urban town from the state of São Paulo with a population
estimation of 356,000 inhabitants, and a high human development index (HDI = 0.780).
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The population is composed of 163,200 women and 155,400 males with two-thirds age
distributed over the 20 to 60-years old
(https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/franca/panorama). Among other places of the richest
state of São Paulo, Franca is a medium well-urbanized, and industrialized city, with a
mixed economy mainly based on both livestock-related commodities and the footwear
manufacturers, wholesalers, and retailers (Hanley & Lopes, 2017). However, although the
high HDI, Franca also presents an elevated Gini coefficient (0.46 for the year 2010) that
indicates a higher income concentration (Ministério da Saúde, 2010). It is important to
grasp such information considering that, at the local level, housing insecurity and
homelessness are poverty-related problems (the impairment of someone to afford the
necessities of life that allow people to have a minimum standard of living) (Cleveland,
2020).
In the present study, we will provide analysis with a theoretical-methodological
approach — assuming a global standpoint based on regional discrepancies — directed to
those who are in situations of physical and social risk in the city of Franca, São Paulo,
Brasil. The relevance of the theme is justified based on the social consequences of the
problem, which are aggravated to the extent that the homeless population is frequently
associated with drug use, violence, and crime. This misconception is intensified
considering that several instances of the society do not approve the implementation of
social projects addressing health and care of the homeless population which are believed to
promote the increase of begging rates and crime; falsely attributed to homeless migration.

2. METHODS
The present study addresses some aspects of the under-researched and
misconceived problem of homeless living, as well as the social nuisances and legal

85

problems commonly attributed to the presence of this social stratum in public spaces. This
is an exploratory, inductive, and cross-sectional study, that uses a qualitative research
method. The target population is the homeless living in the streets of Franca. The dialectic
materialism was used as the background for our purposes given that we assume in advance
that the “devaluation” of the homeless population mirrors their relationship with the
bourgeoisie ideology and their position within capitalism: mainly considering
transversalities related to social historicity, construction and, contradiction, which are
expressed in processes of social violence, including moral, emotional and physical harms,
and the denying access to their constitutional rights. Hence, we offer a unified and
reflexive study on an ontological basis where the homeless living within a process of
exclusion, whose marginalization is accentuated in the contexts of drugs and crime.
Although the data sample used to construct our narrative belongs to homeless people of
Franca who someway were enrolled in police incidents, our main point is related to the
universality of the facts related to the homeless person's issues regarding their social
devaluation, their relationship with the means of consumption and class position, the racial
discrimination, and the absence of effective, and active, public policies.
Data sources and permissions
Data research was performed through authorized access to police reports resulting
from homeless enrollment in the police station of Franca in the year 2020. Data collection
was carried out through two different mechanisms and also with different police units, all
established in the city of Franca and subordinate to the Franca Sectional Police Station, as
follows: The Police Station for Investigations on Narcotic Drugs, Police Stations of the 1st,
2nd, 3rd, 4th and 5t Police Districts, and the Women’s Defense Police Station. Besides,
records from DETECTA — an intelligent monitoring system combining several databases
with the use of cameras —were used. Searches were carried out in physical and digital files
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of arrest reports and crime or incident reports that record data on police events, issues
police reports, and prepares documents relevant to the activity of the judiciary police. This
system digitally integrates information between all police stations. The period of 2020 was
applied to all police units in Franca and the words ‘homeless’ or ‘wanderer’ were applied
to the survey, resulting in the occurrences raised and used as the object of our study. As
informed above, prior authorization for the research was obtained from the Franca
Sectional Delegate through the dispatch number 01/2021 issued under the guardianship of
the Public Security Secretariat of São Paulo, Civil Police of São Paulo, and the São Paulo
Interior Judiciary Police Department – DEINTER 3. Just as expressly observed, the authors
are responsible for strictly following all the ethical guidelines mainly commit themselves
to keep in secret the identity of the people listed in the files. An analytical matrix was
prepared with the production and systematization of the nine categories by analytical axis:
gender, skin, age, civil status, schooling, origin, activity, type of incident, and involvement
with drug abuse.

2. RESULTS
A total of thirty-one files were retrieved from the data sources we used. From these,
eight files were related to criminal activities that were stated as ‘occurrence of unknown
authorship’; although attributed to homeless people by witnesses. Therefore, 23 files were
effectively used. Overall, considering their biopsychosocial profile, homeless subjects
arrested, involving in crime, or incident reports are white (91%) males (48%) — followed
by Brown (22%) and Black (30%) men — most were between 20-40 years old (Figure 1).
They are single in the majority (91%), unemployed (65%), and, except for those whose
schooling was undeclared (57%), with a low level of education — up to first grade (39%),
most from the city of Franca (43%) or from somewhere of the state of São Paulo (39%)
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(Figure 2). White males were the majority of drug users (38%); but also, the major
population (see Table 1), with browns and blacks achieving 31% each (Figure 3). Among
abused substances, crack was the most frequently experienced (13%), followed by alcohol
(9%), and cannabis (9%). Nine percent of the homeless people declare use currently the
association cannabis/cocaine, and the other 9% alcohol/crack. One individual claims the
use of cannabis/cocaine/crack, and one declares himself as a multiuser. One man claimed
not to use drugs (Figure 3). Considering the criminal activity, pilferage (35%) and drug
trafficking (30%) were the main occurrences. Although in 39% of the cases drug use
involvement was not declared, 57% were drug users and 30% of this population were drug
users and drug dealers. We found 4 cases of death in the streets (17% of the files involving
the homeless population), all of them related in some way to drug abuse (Figure 4).
Finally, the total sample of the homeless people was challenged against the total population
of Franca city to establish the mean percentages of police reports considering the ethnic
issue. Although White people are the majority of the Franca population (70%), following
by Browns (24%) and Blacks (6%) (https://sidra.ibge.gov.br/Tabela/3175#), the Black
homeless population is by far the most segregated in streets (30%). Correlation analysis
applied to this data estimates that the rate of homelessness is notably contaminated by the
color of skin (R2=0.6) (Figure 5).

2. DISCUSSION
Homelessness conceptualization can be conceived as living under harsh housing
conditions resulting from the lack of access to minimally adequate housing (Amore, 2013).
This assumption strictly parallels what has been called the ‘enforced lack’ criterion, a
concept strongly associated with poverty and material deprivation (Lansley & Mack,
2015). However, more than just representing a corollary involving an individual who lacks
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a fixed, regular, and adequate housing, or standing in public or private place not designed
for, or ordinarily used as, regular sleeping accommodations, homelessness encompass a
condition of detachment from the society characterized by the absence or attenuation of the
affiliative bonds that link settled persons to a network of interconnected social structures
(Tipple & Speak, 2005).
The huge range of people who are in the streets are miscellaneous and include
immigrants, wanders, unemployed, exiled, refugees, beggars, and people from the judiciary
and psychiatry systems, among others. In Brazil, it should also be emphasized the presence
of so-called ‘trecheiros’, people that move around, city after city, most often walking on
the roads, hitchhiking, or traveling with travel passes granted by assistant entities (Espósito
& Justo, 2019). However, although it has been proving difficult a single and universal term
that encompasses the conception of homeless, in some countries including Brazil,
…the state of homelessness, as locally defined, removes
people from benefiting from rights that others enjoy and these
are, perversely perhaps, some of the people most clearly
identified as homeless. Those living quite literally on the
streets are the very ones least likely to have their housing
needs addressed and the most likely to be considered illegal
(Tiple, 2005, 345).
From the homelessness universe, most minority groups experience street situations
at higher rates, a problem largely related to long-standing historical and structural racism.
In the USA, 2.5 million people are reputed to be homeless (Fazel, Geddes & Kushel,
2014). From this universe, 40% are Black persons although they compose only 13.5% of
the general population (Henry, 2018). In another survey, it was found that African
Americans represent 13% of the overall population but they account for 40% of the
homeless population in North America and more than 50 percent of homeless families with
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children, an imbalance that has not been improved over time (National Alliance to End
Homelessness, 2020). In Franca, Brazil, the data census of 2011 performed under the
guidance of the Secretariat of Social Action of the Franca City Hall has examined the
overall profile of the homeless population in this city (Secretaria de Ação Social, 2011)
using a survey applied to 156 subjects. Brown, White, and Black persons were the most
prevalent, in this order. They are mostly single males, 25 to 59 aged, with education levels
up to 1st grade, with previous experience through the penitentiary system, mostly due to
theft and drug trafficking. Therefore, although this survey dates back to 2011, it looks a lot
like data from the police reports used in our study, showing that the voice of the homeless
regarding their experience with police arresting and the judiciary system, undoubtedly
resulting from unemployment, physical and moral violence, social and political neglect,
prejudice, and starvation, among other ailments, are true and in line with their real
condition. Also, except few discrepancies, this social profile is similar to the study of
Barata et al. (2015) — which aimed to analyze the sociodemographic characteristics of 251
homeless individuals living on the streets of downtown São Paulo and others worldwide, as
well (Hwang et al., 2009; Palepu et al, 2012; Moses, 2018). At a glance, it is puzzling that
white men constitute the main strata of the homeless population in Franca, considering
what has been argued above. However, it is worthy of noting that, although the number of
Black persons in Franca achieves a little more than 6% of the total population, with Whites
comprising almost 67 % (IBGE, 2010), they also respond for 30% of the homeless
population in this city. Together, these results highlight a common feature of the
homelessness phenomenon reinforcing the proposal that in capitalist societies, the
experience of living in streets shares a similar structural basis, where their inability to
consume, their relationship with the production, their ethnic origin, and class position are
on the rooting of their stigmatization and segregation.
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Homelessness has long been recognized as a ubiquitous phenomenon, mainly
resulting from poverty in both the developed and developing worlds (Springer, 2000). The
increasing homeless population worldwide mirrors the absence of basic human needs
within modern capitalist society, indicative of the decline of the welfare state that parallels
the rise of neoliberal economic strategies (Teeple 1995). In fact,
“The implantation of the neoliberal capitalist model in Brazil
both made explicit and modified class relations. On the one
hand, this economic model could be implemented because it
suited the interests of various segments of the bourgeoisie
and of the upper middle class, although it did so unevenly
and by deceiving a portion of the lower middle class, the
peasantry, and the working class. On the other hand, its
implementation had repercussions on the composition of
these classes and segments and their relative weight in the
economy and society in general and on the political
interactions of viable forces in the country. Herein lies one of
the secrets of the strength of neoliberalism in Brazil: when
we consider all of the complexity of current class relations,
we can understand why the neoliberal hegemony is possible
despite the dissatisfaction of segments of the bourgeoisie with
the neoliberal political economy and despite the destructive
social consequences of neoliberalism.” (Boito & Resende,
2007, 115).
From the theoretical point of view, societies have a responsibility to provide their
citizens with adequate and affordable housing. Besides other needs, it is mandatory to offer
good health care and meaningful and stable well-paid employment. Therefore, ending
homelessness is not just to make justice considering what the normative country’s Magna
Carta states for, but mainly about creating a truly democratic human society, opposed to
the barbarism manifested through increasing social inequalities and economic and political
violence. As noted by Engels (1935), since social relations are pressured by the law of
value, the needs of the capitalist society, in the figure of the bourgeoisie, will deeply
influence social norms and morals. Hence, more than the single expropriation of wages and
housing due to economic setbacks, homelessness portrays the role of capitalism in its
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creation and perpetuation. After all, as stated earlier by Marcuse (1988), homelessness is
not a result of capitalism breaking down if not its opposite, the working out of the system
at full throttle, as hopes it must be. There is no capitalism without poverty and no poverty
without housing expropriation. Capitalism, as well as wicked economic neoliberalism, is
the father of suffering, starvation, homeless, and disease.
In the city of São Paulo, Brasil, a survey of 2019 pointed out that, besides several
physical injuries and other related illnesses, 30% of the homeless population present a
mental disorder, being depression the most informed. Moreover, 60% of the homeless
sample complained about harassment, verbal aggression, and humiliation by ordinary
people. Almost 60% claiming to be getting into a fight or being beaten by local merchants,
shop security, or drug dealers (Qualitest, 2019). The latest estimates from the National
Alliance to End Homelessness in north America suggest that approximately 35% of
homeless people struggle with some form of substance abuse, and nearly 26% struggle
with some form of mental illness. Substance abuse is almost prevalent among the homeless
population and addiction is a cause of homelessness. Addictive disorders strongly impact
the quality of life and are responsible for family and friend’s disruption, and job and
housing loss. Besides, a 2008 national survey sought to determine the causes of
homelessness showed that substance abuse was the most prominent cause of homelessness
for single adults, with substance abuse being mentioned in 12% of cities as one of the top
three causes of homelessness for families (National Coalition for the Homeless, 2009). As
a matter of fact, two-thirds of homeless people report that ethanol and other drugs were a
major reason for their housing loss (Didenko & Pankratz, 2007). Conversely, since
homelessness acts like an unconditioned stressor and may facilitate drug use (Chartoff &
Carlezon Jr, 2014), in many situations substance abuse is a result of homelessness rather
than a cause (Johnson & Chamberlain, 2008). Data from our research reinforces all these
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assumptions. Indeed, 56% of the homeless population under study were drug users. From
this sample, 46% were drug users but also drug dealers. The reasons for involvement in the
illegal drug trade are far from the scope of this study since we compile data from the third
party without direct access to the homeless person's speech. Nonetheless, the main point to
be considered is that homelessness and addiction go hand in hand. Homelessness increases
the probability of substance abuse and addiction, and substance abuse and addiction
contribute to homelessness. The difficult condition of living on the street, struggling with
ill-health, and the isolation from beloved ones may create a highly stressful physical and
emotional state and may facilitate the development of psychiatric conditions in response to
this harsh and life-threatened lifestyle. However, a critical point to be under consideration
is why drug use and abuse, and drug trading of homeless people is more offensive and
doomed for the general population than the well-known and very well-remunerated drugrelated activities of the white middle-class. In other words, how the situation of drug use
abuse, and drug trading and trafficking are seen by civil society when it occurs in the
protected, well-nourished, and comfortable spaces of the white middle- and upper-class
rather than in the starving, poor, desperate, and unsheltered world of the homeless
population? Obviously, activities are the same, but the offenders are fairly different. This
means that the criminalization of drug-related activities of homeless people is strongly
influenced by other reasons than drug use and trafficking by itself. Data from the city of
Franca, highlight that drug dealing represents most police files with a homeless enrollment
of Black persons. Besides, among drug users, they are also those who are more frequently
involved with drug dealing. In a survey already cited elsewhere in this report (Secretaria de
Ação Social, 2011), 62% of the sample of homeless people of Franca declared themselves
schooled as up to 1st grade with almost 70% of the sample composed of Brown or Black
people. Although ethnic data were not crossed with educational levels it seems evident that
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this stratum is the most affected by poor levels of education. In this context, drug use
attenuates starving, suffering and pain, and drug trafficking rose as a livelihood that allows
living conditions, guarantying the homeless some sort of earnings. Therefore, the question
echoes again,
“What happens when dealers are not poor, brown, desperate,
or suffering any evident structural disadvantage? Are white,
middle-class drug deals sensibly understood in terms of
social alienation, deviant or subcultures, or rational selfinterest? It is worth noting that this privileged sort of illegal
business is statistically predominant. White people take drugs
at the same rates as others (at least), and they tend to get
their drugs from people like themselves. Addressing middleclass dealing is vital to understanding our “drug problem”
more generally.” (Crawford, 2020).

Besides, drug abuse has been reputed as a vivid symbol, as well as a mere symptom, of a
bigger disease resulting from deeper dynamics of social marginalization and alienation
(Bourgois, 2002). Notwithstanding, the homeless people, besides severely criminalized
because they muck up capital circulation, by offending the "aesthetic sense” of consumers,
have their marginalization now intensified by the false belief that social violence is
accentuated by their presence in spaces of consumption. Thus, what was previously a
social problem turns into a criminal issue. This misconception has been frequently
counterpointed since only a minority of homeless people will become involved in crime,
but homelessness is reported to increase the likelihood of experiencing criminal offenses
(Fazel, Geddes & Kushel, 2014). In other words, homeless people are victims instead of
perpetrators of social violence. Considering the total of police reports occurring in the year
2020 in the region of Franca (REF) only 31 were attributed to homeless people (0.54% of
the total of 5365 police reports). Besides, laws have even criminalizing what for much are
just life-sustaining behaviors. As an example, in response to the social criticism raised after
a video shared in media showing local authorities removing mattresses and tents belonging
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to homeless people in downtown São Paulo, the City Hall explained that following Decree
No. 59246/20, the homeless population may have personal stuff, but cannot keep it in
public places. At first sight, this pronouncement is quite baffling considering that it reveals
a biased vision besides a complete lack of competence and knowledge of the issues related
to this forgotten social segment, and this coming from a government agency that
necessarily should be master in the managing of such problem. Although we are citing a
case related to the city of São Paulo, the absence of effective care or practices aiming to
deal with the homeless population's suffering is almost universal, mainly in big and
middle-size rich cities of capitalist countries. In those countries, there has been an increase
in laws criminalizing homelessness in addition to city-wide bans, like that cited above. For
instance, similar to observed in Brasil, to minimize the homeless visibility, a profound
increase in punitive and coercive, as well repressive, actions toward homeless people have
been conducted to expel them from the public spaces in European countries (Evangelista &
Jones, 2013). Since exclusion is the ultimate cause and effect of capitalism, the legitimacy
of prejudice and social exclusion will be obviously related to social stratification where the
‘to have’ defines the ‘to be’. Therefore, persons go to be defined according to their
capability to acquire stuff. As noted by Souza (2005) the dissemination of such criteria
perpetuates prejudice, humiliation, marginalization, and exclusion of the homeless
population. In this context, although homelessness tragedy has long been ‘implementing’
in capitalist societies, and the criminal stigmatization of this social segment emerges as a
by-product of the structure of this economic system, studies on this subject are scarce yet.
Theoretically, the Brazilian legislation contemplating homeless rights in Brazil is
based on the existence of two main documents: The National Policy for Social Inclusion of
the Homeless Population (dated from May 2008)
(http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/cao_civel/acoes_afirmativas/inclusaooutros/aa
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_diversos/Pol.Nacional-Morad.Rua.pdf), and the Decree 7.053), (from December 2009)
(https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2009/decreto/d7053.htm)
establishing the National Police for the Homeless Population and its Intersectoral
Monitoring and Monitoring Committee and provides other measures. These documents
aim to guide the construction and implementation of public policies oriented to a segment
of society, historically outside from the priorities of public authorities. The proposals
contemplated by the National Policy document aim to cover essential issues concerning
this portion of the population that makes the streets their main space of survival and order
of their identities, and in common have the characteristic of establishing in the public space
of the street their stage of private relations, which characterizes them as "population in
street situation". Overall, these documents stand out the promotion and guarantee of
citizenship and human rights, the maintenance of the respect for the dignity of the human
being, besides their social, political, economic, and cultural rights, the right to be welcome
to the insertion and permanence in city spaces without discrimination against for their
choices, personal appearance or condition and, the suppression of any type of violence,
stigmatization, and criminalization of homeless people. Therefore, public policies aiming
to deal with the homelessness problem shall be founded in such directives. In practice,
however, real-life in the inner city is mostly opposed. Alongside the violence of civil
society, there is a true and unequivocal action of law enforcement agencies on the combat
of homeless people through violation of rights and restraints on their right to come and go.
To tell the truth, structural violence against people in street situations is historically a
plague in most Brazilian cities (Chetwynd, 2004; Sandy, 2014; Rosa & Brêtas, 2015; de
Souza, Oliveira, Chagas & Carvalho, 2016; Mendes, 2017), chiefly in the last years
(Soares, 2020). There are several reasons for the huge discrepancy between what has been
ascribed in the legal documents and what has been done by rrepresentatives of government
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agencies. However, for sure the ‘anti-homeless way of life’ of civil society is currently
greatly supported by what Marx has called the superficiality of the bourgeois political
economy (Marx, 1993) where the aesthetic standpoint imposes a label on a homeless
person. Throughout this form of stigmatization homeless people must be removed from the
public space because they are simply poor looking and do not deserve a place in the space
of consumption. This is not simply a question of lacking the ability to acquire stuff but, as
claimed by (Walby & Lippert, 2012), homeless people must be dispersed because their
personal looking refers to a social stratum economically devaluated, that must be socially
avoided and that, for such reasons, reveals itself outside from their own space.
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TABLES, FIGURES, AND LEGENDS
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N (Total)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Gender
Male Female Other
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Skin

Age

White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
White
Brown
Brown
Brown
Brown
Brown
Black
Black
Black
Black
Black
Black
Black

46
40
42
39
34
53
58
22
25
30
34
55
33
29
33
28
34
47
21
22
39
32
56

Yes

Civil Status
No Other

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Schooling
?
?
?
?
2nd grade
?
?
1st grade
1st grade
?
1st grade
1st grade
1st grade
?
?
?
1st grade
?
1st grade
1st grade
1st grade
?
?

Origin

Activity

Contagem/MG
Retired
Franca/SP
Unemployed
Franca/SP
?
S.J. Barra/SP
?
Franca/SP
Manicure
Franca/SP
?
S.J. Bela Vista/SP
Chauffeur/Unemployed
Franca/SP
Unemployed
Lorena/SP
Unemployed
Osasco/SP
Unemployed
Ribeirão Preto/SP
Unemployed
Itirapuã/SP
Bricklayer/Unemployed
Franca/SP
?
Palmares/PE
Farmer/Unemployed
Delfinópolis/MG
Unemployed
Guariba/SP
Unemployed
Franca/SP
Unemployed
Osasco/SP
Locksmith helper/Unemployed
Franca/SP
Unemployed
Franca/SP
Student
S.S.Paraíso/MG
Unemployed
Franca/SP
General services assistant/Unemployed
Cristais Paulista/SP
?

Ocurrence
Theft
Menace
Other
Other
Theft
Death
Menace
Traffic
Traffic
Theft
Theft
Death
Theft
Death
Other
Theft
Theft
Traffic
Traffic
Traffic
Traffic
Traffic
Death

Yes

Drug User?
No

Undeclared
x

Cannabis/Cocaine
x
Crack
x
Ethanol
x
Cannabis/Cocaine/Crack
Cannabis
x
x
Ethanol
Crack
Ethanol/Crack
Crack
x
x
x
Cannabis
Cannabis/Cocaine
Multiuser
Ethanol/Crack
x

N (By group)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

Table 1. Data recording was carried out in physical and digital files of arrest reports and
crime or incident reports from police events that were admitted to the general police station
of Franca. They were organized into nine categories by analytical axis: gender, skin, age,
civil status, schooling, origin, activity, type of incident, and involvement with drug abuse.
Not all information was available in the file reports. This absence is present as undeclared.
no other kind of gender besides male and female was found. Eight files related to the
criminal

homeless

activity

were

discarded

since

they

were

not

identified.

100

Skin (%)

Gender (%)

60

Age (%)

100
90

50

80

17

70

40

60
50

30

30

13

40

20

39

30
20

10

10
0

0
White

Brown

Black

Male

Female

Other

20-30

31-40

41-50

>50

Figure 1. The figure describes the percentage of the homeless population who
were admitted to the Franca Police Station as informed by physical and digital
files of arrest reports and crime or incident reports. Three categories are showed
named: skin color, gender, and age. Data were stratified from 23 files from
homeless individuals who met our criteria.
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Civil Status (%)

Schooling (%)

80

60

70

45

50

60

40
35

40

50

30

30

40

25
20

20

30

City of origin (%)
50

15

20

10

10

10
5

0

0
Single

Married

Other

up to 1st
grade

up to 2nd Undeclared
grade

0
Franca

São Paulo

Other

Figure 2. The figure describes the percentage of the homeless population who
were admitted to the Franca Police Station as informed by physical and digital
files of arrest reports and crime or incident reports. Four categories are showed
named: civil status, schooling, city of origin, and occupation. In the absence of
educational status (schooling) in the file reports, we assign this information as
undeclared. The São Paulo column indicates the homeless population from out of
Franca but belonging to one of the cities of the state. Data were stratified from 23
files from homeless individuals who met our criteria.
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Drug used (%)

Drug Users (%)
50

Undeclared
Multiuser

40

Non-user
Cannabis/Cocaine/Crack

30

Ethanol/Crack
20

Crack
Ethanol

10

Cannabis/Cocaine
Cannabis

0
White

Brown

Black

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Figure 3. The figure describes the percentage of the homeless population who
were admitted to the Franca Police Station as informed by physical and digital
files of arrest reports and crime or incident reports. Four categories are showed
named: civil status, schooling, city of origin, and occupation. In the absence of
educational status (schooling) in the file reports, we assign this information as
undeclared. The São Paulo column indicates the homeless population from out of
Franca but belonging to one of the cities of the state. Data were stratified from 23
files

from

homeless

individuals

who

met

our

criteria.
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Ocurrence (%)

Drug-related incidence (%)

100

40

90

35

80

30

70
60

25

50

20

40

15

30

10

20

5

10
0

0
Theft

Menace

Traffic

Death

Others

White

Brown

Black

Drug user

Drug Dealer

Drug user/dealer

Figure 4. The figure describes the percentage of the homeless population who were admitted to
the Franca Police Station as informed by physical and digital files of arrest reports and crime or
incident reports. At right, criminal occurrence and incidence are ranked through five categories:
theft, menace, traffic, death, and others. Drug-related incidence reports are shown by ethnicity
(center) and the percentage of drug users, dealers, and drug users and dealers (left). Data were
stratified from 23 files from homeless individuals who met our criteria.
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Total population (%)
Black

R² = 0,9897

Brown
White
0

20

40

60

80

100

80

100

Homeless sample (%)
Black
R² = 0,5781

Brown
White
0

20

40

60

Figure 5. The figure correlates the percentage of the total
population of Franca (top) challenged against the total sample
of the homeless population (bottom), considering the ethnic
issue. Sample represents the file reports of homeless people
who were admitted to the Franca Police Station as informed by
physical and digital files of arrest reports and crime or incident
reports. Data were stratified from 23 files from homeless
individuals who met our criteria. A linear trend estimation
following regression analysis (R2) is shown to determine the
significance of differences in the data set for the categorical
factor in the study.
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