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Resumo  

  

O presente projeto buscará discutir as políticas públicas voltadas à população em 

situação de rua na cidade de São Paulo, tratando especificamente de um centro de serviços 

conhecido como Complexo Boracea, estabelecido em 2003 pela prefeita Marta Suplicy. 

 O trabalho parte do pressuposto de que em meados da década de 80, a população de 

rua surgiu como tema a ser debatido e politizado, e tornou-se uma questão pública a ser 

resolvida por meio do Estado e de políticas públicas. Na cidade de São Paulo, além do 

marco jurídico estabelecido pela Lei de Atenção à População de Rua (lei municipal 12.316, 

de 16 de abril de 1997) e sua posterior regulamentação (Decreto 40.232, de 2 de Janeiro de 

2001), houve em âmbito nacional a edição da Política Nacional para Inclusão Social da 

População de Rua por meio do Decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009, incorporado no 

ano de 2013 à política municipal da capital paulista. 

 Tendo em vista a população em situação de rua na cidade de São Paulo, esse 

trabalho buscará analisar, como objetivo geral, a atual configuração dos serviços voltados 

especificamente para a população em situação de rua - como Centros de Acolhida 

(“albergues”), Centros de Convivência e Tendas, dentre outros – e, como objetivo 

específico, o Complexo Boracea. 

 O serviço prestado pelos albergues sempre se mostrou central dentro da estrutura 

dos serviços voltados à população de rua. Dessa forma, a descrição de um dos 

equipamentos especificamente criados para atender a população em situação de rua 

colabora para a análise das políticas públicas municipais para essa população, sendo 

possível se tecer algumas conclusões sobre a atual rede de serviços públicos voltados às 

pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo. 

Palavras-chave: população em situação de rua; política social; assistência social; 

albergues; gestão pública. 

 

 

 



 

 

Abstract 

 

This dissertation analyses the social policies aimed at homeless people in the city of 

São Paulo, focusing on one particular shelter known as Boracea Complex, stablished in 

2003 by the mayor Marta Suplicy. 

This work assumes that in the 80’s, homeless people emerged as a theme to be 

debated in the public arena, and that demanded the attention of the State and the 

formulation of specific social policies. In the city of São Paulo, there are two legal statues 

directed to the homeless people: Municipal Law n. 12.316 of 1997 and Municipal Decree 

n. 40.232 of 2001. Nationally, the decree n. 7053 of 2009 regulates the National Social 

Policy for the inclusion of homeless people, incorporated in the city of São Paulo only in 

2013. 

The evolution and configuration of the services towards the homeless people ill be 

analysed, specifically shelters and community centers. Nevertheless, the main focus will be 

the description of the services stablished in the Boracea Complex, since its opening.  

 The shelters and community centers have always been a central aspect in the 

services towards homeless people. That is way the description of this particular Complex  

is helpful in the analysis of the social policies towards this group of people, making it 

possible to draw some conclusions about the current programms and services for this group 

of people.  

 

Keywords: homeless people; social policy; social assistence; shelters; public 

administration. 
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1. INTRODUÇÃO 

  

O cenário urbano tem suas marcas, principalmente em grandes capitais como a 

cidade de São Paulo; nas ruas, há também pessoas, que se utilizavam do espaço público 

urbano para desenvolver suas atividades cotidianas e mesmo privadas. Vivem na rua e da 

rua, e na capital paulista já constituem quase 15 mil pessoas.  

 Em que pese a presença diária de pessoas vivendo na rua, o cotidiano dessa parte da 

população é pouco conhecido e explorado, e suas vidas se mantêm na invisibilidade. Pouco 

se sabe, no senso comum, quem são essas pessoas, da onde veem, e porquê fatalidade da 

vida se encontram em tal situação, e em boa parte do tempo, sequer se há interesse. 

Quando surgem como tema, aparecem como alvo de opiniões ambíguas: de um lado, há 

quem busque mitigar a situação de penúria na qual tais indivíduos se encontram, 

procurando agir de forma caridosa, oferecendo alimentos e roupas. Contudo, há aqueles 

que, por intermédio de diversas iniciativas, tentam manter tais pessoas em situações de 

exclusão cada vez maior, impedindo sua livre circulação e até mesmo a utilização de 

espaços públicos em suas práticas cotidianas.
1
  

Algo semelhante pode ser dito em relação à elaboração legislativa. Ao mesmo 

tempo em que há projetos de lei que buscam garantir os direitos dessa população e 

concretizar seu status de cidadãos, há iniciativas de lei que se mostram claramente 

preconceituosas e violadoras de direitos. O mesmo ocorre no veículos midiáticos, que 

oscilam em veicular notícias em defesa dos direitos dessas pessoas, mas em outros 

momentos disseminam ideias estigmatizantes e preconceituosas.
2
 

 No início do ano de 2012, a temática envolvendo a população em situação de rua 

ganhou grande repercussão como decorrência das operações realizadas na área conhecida 

como “Cracolândia”, localizada no Centro da Cidade de São Paulo. A operação voltava-se 

primordialmente para a retirada dos usuários de crack da região e para posterior 

encaminhamento a tratamento médico. Contudo, foram ferrenhas as críticas de 

organizações de direitos humanos em face da abordagem policial utilizada, das violações 

                                                 
1
 São comuns os exemplos da conhecida “arquitetura anti-mendigo”, com cercamento de praças e 

marquises, construção de bancos de cimento que impeçam a sua utilização para dormir e rampas 

embaixo de pontes, com claro objetivo de impedir que tais pessoas se utilizem desses espaços públicos.  
2
 Além do processo legislativo, os veículos midiáticos também apresentam discursos que vão nas duas 

direções. Para uma análise mais detalhada, ver GIORGETTI, Camila. Poder e contrapoder: imprensa e 

morador de rua em São Paulo e Paris. São Paulo: Fapesp/EDUC, 2007; GIORGETTI, Camila. 

Moradores de rua: uma questão social? São Paulo: Fapesp, Educ, 2010.  
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de direitos humanos dos usuários de droga, devido ao cerceamento de suas liberdades de 

locomoção. A operação na Cracolândia fez ressurgir também um tema latente no que se 

refere ao combate ao uso de drogas: a internação compulsória das pessoas consideradas 

“viciadas”, gerando, como consequência, o questionamento sobre as alternativas de 

políticas públicas para essas pessoas. 

 A População em Situação de Rua se mostra como a expressão radical da questão 

social. No Brasil, o preconceito existente e a tendência à naturalização do fenômeno são 

reforçados e se fazem acompanhar da quase inexistência de dados e informações científicas 

sobre o assunto, além das poucas políticas públicas efetivas para enfrentar o problema.
3
  

 Desde muito tempo, moradores de rua vem sendo ajudados por meio do auxílio 

privado, seja por meio da igreja ou mesmo pela ajuda comunitária. Esse auxílio, voluntário 

e contingencial, sempre ocorreu por meio de oferecimento de comida, roupas e abrigo, ou 

mesmo ajuda espiritual. Só recentemente, a partir do final da década de 80, houve uma 

alteração em tal paradigma de auxílio, sendo compreendida a necessidade de formulação 

de uma política pública específica para esses indivíduos, estruturando-se, por 

consequência, uma rede de serviços públicos – paralelo ao auxílio privado, que continuou a 

ser prestado – de forma a garantir direitos e buscar a satisfação de suas necessidades 

básicas.  

Na cidade de São Paulo, a Lei de Atenção à População em Situação de Rua 

estabelece como obrigação do poder público municipal – por intermédio da Secretaria de 

Assistência Social - a prestação de atendimento a essas pessoas. Porém, há uma 

particularidade: os serviços e programas criados poderão ser prestados diretamente pelo 

poder público ou por contratos e convênios com entidades sem fins lucrativos. Em São 

Paulo, a grande maioria dos serviços assistenciais decorrem de convênios celebrados entre 

a Prefeitura e associações civis.  

No início da formulação de políticas públicas para os moradores de rua, os 

primeiros serviços criados foram os Centros de Convivência e os Albergues, 

proporcionando possibilidades de convivência, garantindo-se também a acolhida no 

período noturno, alimentação e banho. Até hoje, os albergues (ou centros de acolhida) 

mantêm-se como uma das principais formas de serviços voltados para a população de rua.  

 

                                                 
3
 Política Nacional para Inclusão da População de Rua. Brasília/DF. 2008. p. 4. 
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Dentre todos os serviços previstos, são diversos os centros de acolhida existentes, 

que às vezes atuam em face à população de rua com programas que não se restringem à 

pernoite e alimentação, podendo também ofertar cursos e atividades de convivência. Nesse 

contexto, o Complexo Boracea, localizado no centro de São Paulo, foi elencado como 

objeto específico desta pesquisa. Primeiramente, o local se mostra privilegiado tanto em 

termos da grande variedade de serviços quanto em número de usuários atendidos. O espaço 

também recebe considerável investimento mensal por parte da Prefeitura de São Paulo. 

Ademais, desde sua abertura em 2003, foi alvo de opiniões ambíguas: ao mesmo tempo 

que fora premiado como iniciativa de grande sucesso em termos de atendimento à 

População em Situação de Rua, pois promovia atividades voltadas à reinserção social, foi 

objeto também de diversas críticas, sendo considerado grande e caro.  

Nesse sentido, e pelos motivos acima mencionados, o Complexo Boracea apresenta 

características interessantes para a realização de um estudo de caso sobre políticas públicas 

voltadas à população de rua na cidade de São Paulo. 

Para a análise do Complexo Boracea, partiu-se da revisão bibliográfica, com foco 

em situar a questão das políticas sociais no Brasil, voltando-se de forma específica para as 

políticas criadas no âmbito da assistência social. No mais, procedeu-se à análise de obras 

voltadas especificamente para o tema população em situação de rua, além de notícias de 

jornal.  

Ademais, buscou-se analisar leis e documentos públicos, principalmente aqueles 

produzidos em âmbito municipal, tendo em vista que os serviços voltados à população em 

situação de rua são de competência primordialmente dos municípios. Dessa forma, o objeto 

de pesquisa foi formado a partir do cruzamento e interligações entre discursos e textos que 

se revolvem ao redor do objeto de pesquisa
4
.  

Assim, o que se pretende por meio dessa dissertação é se proceder à descrição de 

um equipamento público voltado especificamente à população em situação de rua, 

analisando a evolução dos serviços prestados e dos convênios celebrados entre poder 

público e entidades sem fins lucrativos. Por meio da descrição do centro de acolhida acima 

indicado, se terá por intenção analisar, na medida do possível, a evolução, dentro da cidade 

de São Paulo, da política pública voltada a esta população, notando-se especificamente, a 

alteração e o aumento dos serviços fornecidos.  

                                                 
4
 DESLAURIERS, Jean-Pierre; KÉRISIT, Michèle. O delineamento da pesquisa qualitativa. p. 135. 
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Dessa forma, a partir da descrição deste centro de serviços, será possível se tecer 

algumas considerações sobre a atual rede de serviços públicos voltados à população em 

situação de rua na cidade de São Paulo.  

Por fim, buscar-se-á também analisar o papel do Direito dentro de uma política 

pública recém instituída, ponderando se o arcabouço jurídico criado foi capaz de auxiliar 

na garantia de direitos, no desenvolvimento de programas e na prestação de serviços.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O presente projeto buscou analisar a política pública voltada à população em 

situação de rua na cidade de São Paulo, procedendo-se ao estudo de caso de um complexo 

de serviços localizado na região central da capital: o Complexo Boracea.  

No primeiro capítulo, foram traçados delineamentos gerais sobre a população em 

situação de rua, e sua visibilidade social. Nesse capítulo introdutório, também se discorreu 

sobre as formas pelas quais a população em situação de rua vem sendo auxiliada, 

indicando que além do auxílio prestado pela sociedade civil e por entidades privadas, 

algumas delas ligadas à igreja, surgiu há algumas décadas a percepção da necessidade de se 

formular políticas públicas por meio do Estado, com objetivo de prestação de serviços a 

essa população. Nesse contexto, situou-se o objetivo central do trabalho: a análise 

específica de um serviço público sócio assistencial voltado para a população em situação 

de rua na cidade de São Paulo. 

No segundo capítulo, buscou-se analisar, de maneira breve, a alteração histórica da 

função do Estado, que se viu obrigado a intervir na sociedade e atuar sobre problemas 

sociais. Procurou-se também, ainda que de forma concisa, discutir a evolução da política 

social dentro da América Latina. Ao final do capítulo, passou-se à descrição das bases 

gerais da política social dentro do Brasil, discutindo-se, em seguida e de modo específico, 

as funções e atribuições da política assistencial no contexto nacional, assim como os 

marcos constitucionais e legais da assistência social no Brasil. 

Pela descrição feita, pode-se perceber que, a partir da Constituição Federal de 1988, 

a Assistência Social se edifica como direito e não mais como favor ou doação, sendo 

inaugurada uma nova fase em termos de política social. Com a nova ordem constitucional, 

a política sócio assistencial passa a ter origem pública e surge como integrante do sistema 

da Seguridade Social. 

Tendo por base a Constituição Federal, são editadas diversas normas que dão 

enfoque à descentralização da política sócio assistencial, pregando, ao mesmo tempo, a 

necessidade de articulação entre as três esferas de governo, de forma a integrar o sistema 

da Assistência Social de forma orgânica. Esse conjunto de normas buscou reforçar a 

necessidade de uma gestão pactuada entre governos federal, estadual e municipal, 
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rejeitando ações fragmentadas, muito comuns no passado. Mediante novos instrumentos, 

buscou-se também uniformizar, aprimorar e ampliar os serviços da assistência social em 

todo o país, procurando conjugar as atividades da assistência às demais políticas públicas.  

O novo arcabouço legal criado também vai no sentido de inserir a participação da 

sociedade civil dentro do plano de execução e fiscalização das políticas sociais. Dessa 

forma, ao mesmo tempo em que entidades civis são convidadas a participar do controle e 

gestão das políticas assistenciais, também serão responsáveis pela execução e pela 

prestação final do serviços sócio assistenciais.  

No terceiro capítulo, procedeu-se à análise da população em situação de rua como 

uma questão social nascida somente em tempos recentes, surgindo, daí, a necessidade de 

atuação do Estado, que deverá intervir por meio de políticas públicas específicas. Contudo, 

para que possa desenvolver políticas públicas adequadas, o Estado deverá conhecer o perfil 

das pessoas em situação de rua, motivo pelo qual se passou à análise das principais 

características dessas pessoas, concluindo-se se tratar de um grupo marcado por uma série 

de vulnerabilidades. Após, iniciou-se uma exposição de uma tipologia das formas pelas 

quais a sociedade responde, em seu cotidiano, à presença dos moradores de rua. Ao final 

deste capítulo, foram trazidos dados sobre os serviços públicos voltados para a população 

de rua, e um breve panorama da evolução dos serviços prestados. 

A partir da pesquisa realizada, pode-se observar que a cidade de São Paulo, ao 

longo das últimas décadas, vem acumulado experiências que possibilitaram a estruturação 

de um política de atendimento à população em situação de rua. A associação do 

conhecimento obtido por meio de entidades civis, em conjunto com as iniciativas do poder 

público, deram origem à atual rede de serviços voltada a essa população, que cresce em 

serviços e vagas e vem diversificando os programas desenvolvidos, adquirindo novas 

funções e procedimentos. Sob a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 

e Assistência Social, o arcabouço jurídico criado permitiu o desenvolvimento de diversos  

serviços, com a participação de muitas associações civis envolvidas, intercalando saberes e 

se conectando em uma rede com consistência razoável. 

Processo iniciado na década de 90, através das primeiras casas de convivência e 

albergues, a rede assistencial voltada à população em situação de rua é referência no país, e 

o conjunto de práticas, bem ou mal sucedidas, se tornou um modelo. Nota-se também que, 



126 

 

ao mesmo tempo em que essa rede conveniada vem crescendo e evoluindo, a quantidade 

de pessoas em situação de rua também cresce.  

A análise das políticas públicas voltadas para a população de rua mostrou também 

um novo arranjo na forma de prestação de serviços públicos: em que pese haver serviços 

que são prestados diretamente pelo Estado, em São Paulo, a maior parte desses são 

prestados como decorrências de convênios ou parcerias, celebrados com entidades sem fins 

lucrativos. 

No quinto capítulo, realizou-se um estudo de caso, analisando a estrutura e 

evolução de um dos serviços da rede conveniada à SMADS/Prefeitura de São Paulo.  

O estudo de caso realizado indicou que o Projeto Oficina Boracea, iniciado como 

um projeto modelo para a recuperação da vida de moradores de rua, acabou se tornando 

um albergue comum, ou seja, voltado somente para a satisfação de necessidades cotidianas, 

como pernoite, alimentação e higiene. Para se utilizar da tipologia desenvolvida por Snow 

e Anderson, a rede de serviços criada no Projeto Boracea era de perfil restaurativo, mas em 

grande parte, devido à ampla quantidade de mudanças quanto ao projeto original, acabou 

se tornando de perfil acodomodativo.  

O projeto Oficina Boracea foi inaugurado como sendo o maior equipamento dentro 

do Programa Acolher: Reconstruindo Vidas. O público-alvo do Boracea eram as pessoas 

em situação de rua, em especial os catadores de materiais recicláveis, sendo o foco do 

projeto o resgate da autonomia, a reinserção social e a cultura de direitos. Para tanto, eram 

previstos diversos serviços, dentre eles atividades culturais, esportivas, assim como cursos 

de capacitação profissional. Diversas associações, através de convênios celebrados com a 

SMADS, participavam do Projeto, e a gestão era mista, realizada conjuntamente pelas 

entidades civis e pelo poder público. 

Com a saída da Prefeita Marta Suplicy e da Secretaria Aldaíza Sposati, algumas 

alterações começaram a se sentir e o projeto original passou a ser completamente 

modificado. O modelo inovador – ao menos no que toca ao arranjo institucional do serviço 

– terminou por se tornar uma política de governo, e não de Estado. Pode-se notar ainda a 

grande falta de continuidade tanto na prestação de serviços específicos, como nos 

convênios celebrados com certas entidades.  
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 Primeiramente, alguns convênios voltados para capacitação profissional e o 

convívio não foram renovados, o que gerou tanto uma perda em termos de atividades 

voltadas ao desenvolvimento da autonomia – tendo em vista a existência de projetos de 

economia solidária e capacitação profissional – como também ocasionou uma falta de 

continuidade no serviço prestado. O núcleo de atendimentos aos catadores de materiais 

recicláveis, tão importante no início do Projeto e por ser voltado à autonomia, também foi 

retirado do local.  

A partir de 2006, o Projeto passou então a ser gerido sem a participação direta do 

poder público, que somente fazia supervisão, e em vez da prestação de serviços por 

diversas entidades, a SMADS decidiu centralizar a responsabilidade pelo Projeto Boracea 

em somente uma entidade: o Instituto Cirineu. Contudo, essa organização, após um ano de 

duração, teve seu convênio rescindindo. Na época, a Secretaria de Assistência Social 

informou que o número de denúncias contra o Projeto havia aumentado muito nos últimos 

tempos e que a entidade que prestava os serviços seria substituída pela Associação APOIO, 

o que efetivamente ocorreu.  

A partir do final de 2008, aumentou-se a capacidade do Complexo Boracea, com a 

celebração de novos convênios voltados principalmente para a acolhida - como convênios 

específicos voltados para idosos e pessoas convalescentes – e para o atendimento de 

necessidades diárias, como alimentação, banho e lavagem de roupa – como o convênio de 

atenção urbana e espaço de convivência. Desde sua criação, o Projeto Boracea já acolhia 

mais pessoas que o recomendado pela Lei de Atenção à População de Rua (lei municipal 

12.316/1997), variando entre 400 a 600 pessoas. Todavia, atualmente, o espaço expandiu 

em muito a quantidade de vagas voltadas para a acolhida, contando hoje com mais de mil 

vagas. Infelizmente, o Complexo Boracea não é o único serviço voltado à população de rua 

com capacidade para mais de 100 pessoas, o que revela uma tendência da rede de serviços 

a possuir espaços com grandes dimensões, sendo reiterado o descumprimento à Lei 12.316 

e as diretivas lá previstas. 

Ademais, os novos convênios celebrados – e que ainda se mantêm vigentes - 

somente reiteraram o perfil acomodativo da nova configuração do Complexo Boracea, sem 

inserção específica no que toca à capacitação profissional. Ao mesmo tempo, houve ao 

menos a iniciativa em garantir serviços de saúde, com a criação do AMA Boracea e da 

UBS Boracea. 
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Em realidade, a falta de articulação entre as diversas políticas sociais é uma 

tendência no que toca aos serviços voltados à população de rua, que atuam, quase que 

exclusivamente, em serviços sócio assistenciais como atendimentos, obtenção de 

documentos e acolhida. Há pouca articulação externa entre a assistência e as demais 

políticas sociais que, no caso da população em situação de rua, representam, na grande 

maioria das vezes, a única saída para uma vida autônoma.  

Percebe-se, portanto que, em termos institucionais, ainda não houve a criação de 

protocolos e estratégias entre as várias secretarias, com o objetivo de alcançar uma política 

social unificada.
385

 Esses aspectos precisarão ser revistos de forma a buscar a garantia de 

uma maior efetividade dos direitos sociais dessa população. 

Ao mesmo tempo, notou-se que o arcabouço jurídico desenvolvido, tanto em 

âmbito nacional como municipal, associados à criação de instrumentos e serviços voltados 

à população em situação de rua no âmbito da assistência social, representou um ganho em 

termos de construção de políticas públicas para essa população. A partir da Lei de Atenção 

da População de Rua, editada em 1997, e com as posteriores regulamentações dela 

decorrentes, o sistema jurídico tem colaborado, ao menos, para a inserção dessa temática 

na arena do direito público, permitindo a discussão, questionamento e aprimoramento de 

práticas voltadas à garantia de direitos da população em situação de rua.  

Dessa forma, quando comparado ao cenário anterior, marcado pela atuação 

primordialmente voluntarista de instituições religiosas, sem qualquer compromisso com 

continuidade do serviços prestados, ou mesmo vinculação com a noção de direitos, a 

formulação jurídica e a institucionalização por meio do direito público inaugurou um novo 

patamar de atuação, com normas que instituem deveres e responsabilidades, permitindo o 

controle tanto por parte do Estado como pela sociedade civil, sempre embasado pela noção 

de garantia de direitos e promoção da cidadania. 

                                                 
385

  RAMOS, Ana Márcia Fornaziero. Potencialidades e desafios nas parcerias entre a secretaria municipal de 

assistência Social e desenvolvimento social e as entidades sociais na cidade de São Paulo: um estudo dos 

serviços voltados para a população em situação de rua. (...) p. 172. 
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