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Introdução

Este artigo se propõe a fazer uma breve análise, por revisão bibliográfica e uma 
entrevista semi-estruturada, à luz dos preceitos da filósofa política Hannah Arendt acerca do 
espaço público como visibilidade, manifestação de liberdade e em contrapartida, os problemas 
enfrentados pelas pessoas em situação de rua, os direitos e as políticas públicas existentes para 
melhorarem essa situação.

Primeiramente, cumpre-se ressaltar o conceito de espaço público e privado, em uma 
breve comparação arentiana com a Grécia antiga e como ambos eram distintos e com o tempo 
foram se integrando, uma vez que após a junção do privado ao público, tem a necessidade de 
criar o aspecto social, fazendo uma crítica sobre como as necessidades do ser humano moldam 
a sociedade, mostrando a relevância da esfera pública para a fala, pluralidade de idéias, para a 
criação do mundo comum, da singularidade de cada um, do homem político e a importância do 
espaço público para a democracia e o exercício dos direitos humanos, que possui como essência 
o direito a ter direitos. 

Em seguida analisaremos o conceito de pessoa em situação de rua, através do Decreto 
Lei 7.053/09 que institui a Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê 
Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento e a questão da invisibilidade de direitos e 
garantias existentes na Constituição Federal de 1988. Traremos dados estatísticos conforme o 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), pelo Ministério de Desenvolvimento Social 
e Combate à Fome, sobre o perfil traçado da pessoa em situação de rua no Brasil, os principais 
motivos para estarem nessa situação, quais as situações que sofrem mais descriminação, entre 
outros dados, juntamente com questões pontuais da exclusão social de Hannah Arendt. 

Para finalizar, abordamos a questão da população de rua na cidade de Montes Claros/
MG, que assim como em âmbito nacional, apresenta falhas na implementação das políticas 
públicas, o que ressalta a ajuda pelas ONGs e Instituições religiosas que buscam amenizar os 
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problemas dessas pessoas em extrema vulnerabilidade, através de doações, comida, roupas, 
lar temporário, cobertores entre outras necessidades. Entretanto, mesmo com a construção do 
Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro POP), o 
Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREASII), a Pastoral do Povo de 
Rua e o Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH), não se consegue amparar todos 
os que precisam dessa ajuda, sendo necessário que exista maior eficiência das políticas públicas 
na cidade. 

Nesse sentido, foram realizadas algumas perguntas para o Coordenador da Pastoral 
do Povo de Rua, o Sr. Rafael Caíres e para o Sr. Felipe Soares Amaral, agente do Centro de 
Referência em Direitos Humanos sobre quais seriam as possibilidades de solução para esse 
problema de invisibilidade das pessoas em situação de rua a serem implantadas pelas políticas 
públicas e pela a sociedade. Portanto, foi utilizada a técnica de entrevista em pesquisa qualitativa 
e revisão bibliográfica para analisar o espaço público por meio das discussões feitas por Hannah 
Arendt e a questão da invisibilidade da população em situação de rua.

O espaço público sob a ótica da hannah arendt

De início, conforme aponta Fernandes (2014) é necessário analisar a criação do espaço 
público e do privado na antiguidade, o que leva a análise para a Grécia antiga, onde existia uma 
clara separação da vida privada e a vida pública que dava fundamento para o antigo pensamento 
político. Para Hannah Arendt, a criação da Cidade- Estado e do espaço público somente foi 
possível com a existência do privado, do lar, da representação da família o que supria as 
necessidades vitais, principalmente para que o homem, que possuía total poder coercitivo na 
família, pudesse apossar-se das suas funções na política. 

Hannah Arendt concorda ao tratar do poder do homem da família “paterfamilias” que 
possuía um poder maior do que os que possuíam o poder tirânico,vejamos;

“(...) O “dominus” reinava na casa onde mantinha seus escravos e 
seus familiares; e isto não porque o poder do dirigente da cidade fosse 
igualado e controlado pela combinação dos poderes dos chefes de 
família, mas porque o domínio absoluto e inconteste e a esfera política 
propriamente dita era mutuamente exclusivas. (ARENDT, 2007, p.36).

 Nesse sentido, de acordo com Fernandes (2014) a polis (cidade-estado), era um espaço 
político em que havia o exercício de liberdade, onde existia uma igualdade entre os homens 
através do discurso da ação, como direitos iguais, que poucos os tinham, apenas aqueles que 
pertenciam ao mesmo grupo político, o que excluía as mulheres, os escravos, todos os não-
gregos, entre outras classes menos abastardas de trabalhadores. Hannah destaca a importância 
da esfera privada para a criação da polis, pois somente existiu a esfera pública às custas da 
família e do lar, as quais supriam suas necessidades e carências.
 Concorda o autor Richard Sennett (2003), ao tratar da exclusão existente na esfera 
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pública, os comparam com corpos frios. As mulheres e os escravos eram lentos de raciocínio 
e incapazes de se expressar, pois o corpo frio absorveria menos calor e não seria rápido nas 
respostas. Por esse motivo, ficavam confinados ao espaço doméstico e não expunham nudez, 
muito menos tinham voz na cidade. “A polis era o espaço onde os cidadãos livres apareciam, 
tornavam-se visíveis, públicos. Transcendiam a privacidade do lar; diferente dos escravos, das 
mulheres e das crianças; esses, privados da publicidade” (XAVIER; SILVA, 2015, p.231).

Nesse seguimento, Silva (2017) explica que para Hannah, o espaço público na sua 
obra A Condição Humana, possui algumas características; não é um espaço específico, uma 
localização física, e sim um espaço de ação, onde o homem atua através da comunicação com 
seus pares, com isonomia e em uma relação democrática, onde se debate assuntos políticos, não 
havendo discussão sobre os assuntos da esfera privada. 
 Na modernidade, o abismo existente entre a esfera pública e privada foi desconstituído, 
“(...) no mundo moderno, as duas esferas constantemente recaem uma sobre a outra, como 
ondas no perene fluir do próprio processo da vida.” (ARENDT, 2007, p.42).
 Segundo Fernandes (2014), foi com o surgimento da sociedade na modernidade que 
misturou os limites entre o público e o privado, alterando seus significados na vida dos cidadãos, 
tornando-os quase inidentificáveis.  O privado não seria mais a privação, mas sim relacionado 
à intimidade, criando uma relação próxima entre o social e o íntimo. Assim como a Hannah 
Arendt, o Richard Sennett concorda que houve o esvaziamento da esfera pública e um progresso 
relevante na esfera privada, e assim criou-se um desequilíbrio no final do século XVIII, que se 
firmou no século XIX com o advento do capitalismo industrial, colocando a família e demais 
questões privadas como um porto de segurança do espaço público, considerando assim, a vida 
pública moralmente inferior. “A esfera pública é, então, capturada pela esfera do labor, de 
modo que a política termina por esvaziar-se e deteriorar-se diante da assunção da necessidade, 
ocasionando a perda de sentido da política”. (SILVA, 2017, p.125).
 Dessa maneira, houve uma dissolução da esfera pública, surgindo o social, ou seja, os 
interesses da vida privada ganham uma extensão pública, sendo a consequência da submersão 
do público e do privado na dimensão do social, a necessidade passa a ser o centro da questão 
política, “a esfera pública, [...] se tornou um função da esfera privada, e a esfera privada, [...] se 
tornou a única preocupação comum que restou” (ARENDT, 2007, p. 85).

Portanto, sobre o espaço público na era moderna, a sociedade se torna massificada, 
gerando um homem individualista, solitário, em concepções extremas e anti-humanas criando 
uma idéia de privação. O que resulta na incapacidade serem livres, podendo ser uma das causas 
do surgimento do totalitarismo, sendo uma forma de governo de dominação de massas, baseada 
no terror e na ideologia. Para Hannah, a principal preocupação da destituição da esfera pública 
seria a forma que iria repercutir na política. (Silva, 2017). Analisemos

 
Com a perda do senso comum, através do qual os homens podem fazer 
uma experiência significativa com a realidade, é a própria capacidade de 
pensamento que se vê comprometida. Sem a referência a uma realidade 
que se põe como evidência e critério de objetividade, o pensamento 
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tenderá a se reduzir a uma operação lógica, em que cada coisa pode ser 
deduzida da outra a partir de alguma premissa que “pode se prevalecer 
de uma fiabilidade independente do mundo e do outro. (TELLES, 1990, 
p.33 apud ARENDT, 1980, p.74.)

O espaço público, conforme Xavier e Silva (2015) citando Hannah, possui três 
tópicos, primeiramente, o espaço público é constituído pela visibilidade, para as aparências, 
onde a autora elucida no subcapítulo “A esfera pública: O comum” é aquilo que pode ser visto 
e ouvido por todos, que gera uma divulgação, a aparência seria o reflexo da realidade. Ou seja, 
ser ouvido, ver e ouvir são características do espaço público, o que diverge do espaço político 
que possui uma existência incerta e obscura. Público é o que aparece, o que garante o que é 
verdadeiro. Vejamos,

A presença de que os outros vêem o que vemos, e ouvem o que 
ouvimos, garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos; e 
embora a intimidade de uma vida privada plenamente desenvolvida, 
tal como jamais se conheceu antes do surgimento da era moderna e do 
concomitante declínio da esfera pública, sempre intensifica e enriquece 
grandemente toda a escala de emoções subjetivas e sentimentos 
privados, esta intensificação sempre ocorre às custas da garantia da 
realidade do mundo e dos homens. (ARENDT, 2007, p.60)

 
 Nesse sentido, continuam Xavier e Silva (2015), a comunicabilidade, a visibilidade 
e a aparência são elementos que dão a publicidade no espaço público, onde Hannah destaca 
que não há lugar para coisas irrelevantes, não que tudo que seja privado seja irrelevante, pois 
podem existir coisas expressivas na esfera privada, como amor ou a felicidade, entretanto, o 
espaço público não consegue abarcá-las, sendo necessárias a aparência e a relevância para que 
se permaneça na esfera pública.
 Nesse ponto, a autora trata do mundo comum como produto humano, uma vez que, o 
espaço público é comum a todas as pessoas, sendo uma construção feita pelos humanos, não se 
tratando do labor, da terra, mas ao contrário, trata das relações entre os homens, o que possui 
diferenças para cada um, sendo um mundo comum que pressupõe durabilidade. Isto é, não é 
construído apenas para uma época, uma geração, é um mundo que transcende a mortalidade dos 
homens de uma geração. “Só a existência de uma esfera pública e a subseqüente transformação 
do mundo em uma comunidade de coisas que reúne os homens e estabelece uma relação entre 
eles depende inteiramente da permanência” (ARENDT, 2007, p. 64).
 Hannah Arendt (2007) mostra a relevância na preocupação com a imortalidade, sendo 
uma das dimensões fundamentais do espaço público. Sem ela há uma perda no significado da 
esfera pública no mundo comum, com a ascensão do status social, perde-se a característica da 
permanência, da durabilidade das coisas comuns do homem, e ligado diretamente a interesses 
monetários, que para a autora compromete a liberdade existente na esfera pública, “(...) talvez o 
maior indício do desaparecimento da esfera pública na era moderna seja a quase completa perda 
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de uma autêntica preocupação com a imortalidade” (ARENDT, 2007, p. 65).
 Em um outro aspecto Xavier e Silva (2015) apontam como Hannah trata do espaço 
público como um espaço da palavra e da ação, a esfera pública se torna o lugar da pluralidade 
humana, esclarece a autora 

[...] Somente quando as coisas podem ser vistas por muitas pessoas, 
numa variedade de aspectos sem mudar de identidade, de sorte que 
os que estão à sua volta sabem que vêem o mesmo na mais completa 
diversidade, pode a realidade do mundo manifestar-se de maneira real e 
fidedigna (ARENDT 2007, p. 67) 

 Dessa maneira, há uma pluralidade de perspectivas, sendo como um lugar de dissenso, 
onde há a formação do discurso de diferenças, pela singularidade de cada ser humano, entretanto, 
há a igualdade na esfera pública e serve para criar vínculos entre as gerações passadas e futuras. 
“Se não fossem diferentes, se cada ser humano não diferisse de todos os que existiam, existem 
ou virão a existir, os homens não precisariam do discurso ou da ação para se fazerem entender 
(ARENDT, 2007, p. 188).
 À vista disso, a construção do mundo comum possui uma dimensão valorativa, que 
possui critérios para discernir o que é relevante e o que não é relevante no espaço público, 
para que haja uma orientação aos homens no mundo caracterizado pela pluralidade de pessoas. 
Vejamos,

“A esfera do comunicável traz em si inscrito um princípio de 
discriminação, enquanto critério de relevância, importância e pertinência. 
Principio que constrói as fronteiras de um “público universal”, lócus de 
“todas as opiniões possíveis” e que é constituído por aqueles que são 
capazes de julgamento. (TELLES, 1990, p.35)

 Nesse seguimento, Arendt (2007)  mostra a importância do discurso e das diferenças 
no espaço público, sendo necessários para existir a ação humana, uma vez que, para Hannah, 
viver é estar entre os homens, se mostrar através das palavras e atos. Nesse sentido, a autora 
declara que a ação possui dois sentidos, o primeiro é de iniciativa, de começar algo, e o outro é 
no sentido de governar, de realizar alguma coisa, que para ela o novo é um milagre, a mudança 
de comportamento, de uma ação que traz mudanças na esfera pública. A presença dos outros é 
essencial para existir a pluralidade no mundo comum que é o espaço público. “Arendt nos diz 
que não há saída que não seja a política em uma sociedade democrática, e que é preciso que 
estejamos engajados na esfera pública e imbuídos de espírito cívico para o exercício da ação” 
(SILVA, 2017, p.131).

A invisibilidade das pessoas em situação de rua

Ao analisar o espaço público pelos conceitos da autora Hannah Arendt é possível 
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perceber que uma das suas características é a visibilidade, é ser visto, ouvido, possuir sua 
essência singular dentro de uma pluralidade de pessoas, entretanto, há no espaço público 
pessoas que são invisíveis de notoriedade, de direitos e garantias. Um dos casos são as pessoas 
em situação de rua, que possuem a esfera pública como o seu lar, na rua, e por conta disso 
“(...) sofrem um processo de debilitação física e mental, especialmente pelo uso do álcool e 
das drogas, pela alimentação deficitária, pela exposição e pela vulnerabilidade à violência” 
(RODRIGUES, p.17, 2015). 

No decreto 7.053/2009, que Institui a Política Nacional para a População em Situação 
de Rua, no art.1º parágrafo único, tem como o conceito, 

(...) 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.

Conforme a autora Luciana Marin Ribas (2015), é difícil trazer o conceito e tratar de 
forma integral do problema ao estudo da pobreza. Sendo fragmentadas, com estatísticas que na 
maioria das vezes buscam atender um interesse político ou são mal interpretadas. Assim, “(...) 
não são capazes de “situar o homem na sociedade global à qual pertence, porquanto a pobreza 
não é apenas uma categoria econômica, mas também uma categoria política acima de tudo” 
(RIBAS, 2015, p.184 apud MILTON SANTOS, 2009, pp. 18).

Segundo Hannah Arendt (2007), a exclusão social se dá por meio de duas vertentes, pelo 
isolamento e pela solidão. O isolamento como a incapacidade da ação de forma conjunta e a 
solidão como um sentimento de não pertencimento ao mundo, que tem como conseqüência a 
invisibilidade, marginalização, deixando-os descartáveis e sem voz no espaço público. Ou seja, 
as pessoas em situação de rua são limitadas pela busca pela sobrevivência, sendo excluídas do 
grupo de pessoas que possuem dignidade. Escorel (1993) diz que:

Num tratamento filosófico muito particular Arendt relaciona a 
emergência desses seres humanos em grandes quantidades que não 
pertencem a nenhuma “comunidade” e que são inteiramente dispensáveis 
como seres produtivos e políticos, com a passagem do fenômeno do 
isolamento para o da solidão. (ESCOREL, 1993, p.52).

O Brasil, conforme Ribas (2015) possui uma pobreza estrutural, sendo uma dívida social, 
não local, mas globalizada, há uma neutralidade enquanto a pobreza existente, a sociedade não 
se preocupa em erradicá-la, trazendo um elevado índice de desigualdade social, onde muitos 
vivem em extrema miséria. Esse é o caso das pessoas que vivem em situação de rua, e é nessa 
pobreza estrutural que se tornam invisíveis para a sociedade e Estado, fazendo parte do cenário 
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da cidade, sem garantias e direitos inerentes a dignidade da pessoa humana.
 Infelizmente, no Brasil há uma dificuldade dos órgãos de pesquisa de conseguir abranger 
todos os locais para colocar em números, a quantidade de pessoas que vivem em situação de 
rua.  Assim, as estatísticas desse problema são pouco consolidadas, vejamos,

A primeira e única pesquisa ampla sobre a população de rua foi realizada 
entre 2007 e 2008 pelo Ministério do Desenvolvimento Social (agora 
transformado em secretaria vinculada ao Ministério da Cidadania), mas 
não atingiu todo o território nacional. Avaliou um público composto 
por pessoas com 18 anos completos ou mais e abrangeu 71 cidades, 
sendo 48 municípios com mais de 300 mil habitantes e 23 capitais. 
Foram detectados 31,9 mil adultos em situação de rua. Somando-se os 
resultados de pesquisas feitas à parte em São Paulo, Belo Horizonte e 
Recife, o contingente se elevou a 44 mil.(SASSE; OLIVEIRA, 2019, 
p.01)

 
 Nesse segmento, conforme o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) a 
população em situação de Rua no Brasil aponta que em 2015, o país tinha 101.854 pessoas 
em situação de rua. Com a crise econômica, aumento de desemprego, esse gráfico com certeza 
aumentou. Na rua, além da carência de recursos, há também a exclusão social, que coloca tais 
pessoas como a escória da sociedade.
  Ressalta-se que outro aspecto relevante que deve se considerar é qual o motivo que 
levam as pessoas a viver nessa situação, “As três principais causas apontadas nessa pesquisa 
são: o desentendimento com familiares (42%), demissão do trabalho (16,1%) e problemas com 
a justiça (6,6%) (RIBAS, 2015, p.187).
 Uma pesquisa realizada em 2008, pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 
à Fome, traçou um perfil das pessoas que vivem em situação de rua, com 35% possuem problemas 
com álcool ou drogas, 29,1% têm desavenças com parentes, 29,8% por causa do desemprego 
e 5,6% deram outros motivos. A pesquisa traçou um perfil socioeconômico das pessoas em 
situação de rua, que 82% são homens, 53% têm entre 22 e 44 anos, 67% são pardos ou negros e 
52,6% ganham entre R$ 20 e R$80 reais por semana. Sobre a formação escolar, 74% sabem ler 
e escrever e 95% não estudavam quando fizeram a pesquisa, sendo que 70.9% exercem alguma 
atividade remunerada, sendo uma das principais atividades, catar lixo (SASSE; OLIVEIRA, 
2019).
 Dessa maneira, por conta de tais resultados drásticos é necessário tornar essas pessoas 
que estão em situação de rua visíveis aos olhos da sociedade, trazendo novamente a condição 
da dignidade da pessoa humana, informando-as dos seus direitos e garantias previstas pela 
Constituição Federal de 1988, para que se torne possível traçar um caminho eficaz para a 
pobreza estrutural do Brasil. (RIBAS, 2015, p.186).

Nesse sentido, o Decreto 7.053/2009 foi um grande avanço para os direitos e garantias 
das pessoas em situação de rua, pois instituiu a Política Nacional para a População em Situação 
de Rua e seu Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, trazendo no seu 
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artigo 5ª os princípios como o respeito à dignidade a pessoa humana, direito à convivência 
familiar e comunitária, valorização e respeito à vida e cidadania, atendimento humanizado e 
universalizado e respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, 
gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com deficiência. 

Entretanto, com a ineficácia das políticas públicas, o trabalho de Organizações Não 
Governamentais (ONGs) e das Instituições Religiosas ganha destaque, uma vez que apresentam 
ações práticas atuando por meio de doações, distribuição de roupas, alimentos, cobertores, além 
de abrigos temporários. Mesmo com essa atuação, as referidas entidades ainda se mostram 
despreparadas para compreender toda essa população, pois apenas tentam amenizar essas 
necessidades, não conseguem resolver a causa principal do problema que deferia ser feito pelo 
executivo através das políticas públicas e da conscientização da sociedade (RIBAS, 2015, 
p.186).

A população em situação de rua em Montes Claros/MG

 Em Montes Claros, conforme o jornal O Norte de Minas, Freitas (2018) declara que a 
população em situação de rua praticamente dobrou, e está estimada em 500 pessoas, sendo que 
muitas delas são dependentes de álcool, utilizando do espaço público como lares improvisados. 
A estimativa foi confirmada pelas associações com trabalhos voltados às pessoas em situação 
de rua e pelas ONGs. 
 No mesmo sentido, no jornal Gazeta Norte Mineira, Ribeiro (2018) afirma que estão 
em andamento às obras da Nova Casa de Passagem que vai servir para o acolhimento dessas 
pessoas em situação de rua, tendo capacidade de abrigar 50 pessoas para passarem a noite, onde 
serão disponibilizados banho, alimentação e estrutura para pernoite. O jornal também informou 
que existe o Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro 
POP), que oferece local para permanência de dia, com refeições diárias, atendimento psicológico, 
entre outros serviços. A Prefeitura de Montes Claros, visando atender essa população inaugurou 
o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREASII), que vai disponibilizar 
vários atendimentos para pessoas e famílias que se encontram em vulnerabilidade social. 
Entretanto, mesmo com tais medidas, não resolvem os problemas das pessoas em situação de 
rua. As obras realizadas não conseguem atender a todos os necessitados, alguns não conseguem 
ter acesso pela distância do abrigo e os mesmos possuem falhas na aplicação dessas políticas 
públicas.

 Nesse sentido, na busca de analisar como funciona na prática essa ajuda à população em 
situação de rua, foram elaboradas perguntas para pessoas que trabalham com essa realidade, e 
ao perguntar sobre qual é a principal causa de sofrimento, o problema das pessoas em situação 
de rua se deu pela falta de oportunidade de emprego, de melhorias de vida, de dignidade e 
vergonha por estar nessa situação vulnerável. Vejamos,

Eu acredito que seja a falta de oportunidades, e através dessa falta 
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de oportunidade vem acarretando outros problemas, por exemplo, a 
pessoa não tem uma oportunidade de trabalho formal e com isso ela 
vai ter que trabalhar na reciclagem, lavando carros, e isso gera um 
desconforto, porque ela não consegue sair das ruas, pelo fato de ser 
caro.  Em Montes Claros mesmo, uma pensão no Centro é R$ 350,00 
reais e para uma pessoa que vive na rua adquirir esse valor com 
reciclagem, tirando o gasto com vício que a maioria tem, fica inviável. 
A questão da saúde também, a questão de estar vulnerável a variadas 
contaminações na rua, gera vários problemas de saúde, além das 
drogas e álcool. O Consultório de Rua “quebra o galho”, ameniza, 
se a pessoa tem diabete, mas são em poucos casos que resolvem a 
situação. Outro detalhe é o paliativo, a falta de políticas públicas para 
lançar para essas pessoas um local para abrigo, um local de passagem 
e através dele conseguiriam se inserir novamente na sociedade, porque 
talvez assim teriam um resultado diferente. Há outra barreira também, 
a pós-alta hospitalar, que pra onde vão as pessoas que acabaram de 
fazer algum procedimento cirúrgico ou que precisam de uma ajuda 
após sair do hospital, para evitar alguma infecção. Hoje tem a Casa 
do Pastor, Casa de Acolhimento Amor e Vida que ajuda bastante essas 
pessoas com pós- alta, mas não dá para acolher todos que necessitam. 
(RAFAEL CAIRES, Coordenador da Pastoral do Povo de Rua de 
Montes Claros- MG).

   
O maior medo é não retornar para a casa, não ter mais um lar na vida, 
não saber da família, se um dia irá se reunir com a família. (FELIPE 
SOARES AMARAL, Agente de Ação Social do Centro de Referência 
em Direitos Humanos- CRDH Norte)

Ao ser perguntado sobre o que o Estado, por meio das políticas públicas, e a sociedade 
poderiam fazer para que essas pessoas em situação de rua ganhem mais visibilidade para garantir 
seus direitos inerentes à dignidade da pessoa humana, 

Para as pessoas em situação de rua, eles não querem ter visibilidade 
perante a sociedade, pois quando estão em situação de rua, é uma 
condição subumana que tem algo por trás que fez ir para a rua, por isso 
muitas vezes não querem ser vistos pela sociedade, ficam escondidos, 
não querem falar com a gente, com a pastoral e não gostam de fotos, 
de maneira em geral. Apesar de muitas políticas existirem, não são 
implementadas mesmo com uma demanda grande, e tornar as políticas 
públicas mais acessíveis para essa população, por exemplo, o Centro 
Pop é na periferia, distante do local onde a maioria das pessoas em 
situação de rua está, como na rodoviária, mercado, e para se deslocarem 
fica difícil. E fomentar aos técnicos uma formação permanente com 
relação a essa temática e despertar a necessidade de implementar as 
ações que são de responsabilidades desses técnicos, existem equipes 
técnicas formadas que por vez deixam o serviço a desejar ou não 
publicizam as ações que eles fazem. (FELIPE SOARES AMARAL, 
Agente de Ação Social do Centro de Referência em Direitos Humanos- 
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CRDH Norte)

Lutamos para que existam lugares para essas pessoas morarem, um 
alojamento, uma casa de acolhimento para que a pessoa tente se erguer, 
se inserir novamente na sociedade, parece que tem uma lei 2 ou 3% as 
pessoas de empresa privada têm para oferecer emprego, a solução seria 
dar oportunidade para essas pessoas em trabalhos, mesmo que sejam 
informais e uma moradia. Se a pessoa tem um local para tomar banho, 
dormir, ela vai ter uma aparência melhor, tanto que muitas pessoas 
usam drogas para esconder do sofrimento, do frio. A maioria das 
pessoas não está na rua porque querem, mas se torna um ciclo vicioso, 
muitas vezes desencadeia pelo desentendimento familiar, desemprego e 
muita das vezes se escondem por trás das drogas. (RAFAEL CAIRES, 
Coordenador da Pastoral do Povo de Rua de Montes Claros- MG).

Assim, concorda o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, através da 
pesquisa realizada em 2008 que há uma discriminação social perante essas pessoas em situação 
de rua, principalmente quando sofrem algum tipo de impedimento de acesso ou realização de 
alguma atividade, sendo de 31,8 % ao entrar em um estabelecimento comercial, 31,3% ao entrar 
em um shopping Center, 29,8% ao entrar em um transporte público entre outros, o que dificulta 
a reinserção social da pessoa em situação de rua na sociedade. A falta de moradia, alimentação, 
vestimenta, saúde e a marginalização e estigmatização pela sociedade impossibilita alguma 
mudança para esse problema. Nesse sentido, a Defensoria Pública busca proteger os direitos 
humanos da pessoa que vive na rua, “baseado no que chama de “direito de existir”, o defensor 
prega  adoção de políticas setoriais, uma vez que o cidadão não precisa apenas de moradia, mas 
de saúde, educação, cultura e lazer para ter cidadania plena” (SASSE; OLIVEIRA, 2019, p.1).

    Assim, para Hannah Arendt, o isolamento do indivíduo acaba com a sua importância, 
com sua voz no espaço público, retirando-o a sua dignidade juntamente com seus direitos 
inerentes à pessoa humana. O ser humano sozinho, excluído e marginalizado pela sociedade, 
“fica despido da própria dignidade humana, justamente porque nada do que ele faça ou deixe de 
fazer terá importância. Seus atos não atingirão o resto da comunidade humana e passarão como 
se não tivessem existido (BRITO 2006, apud ARENDT, p.330).

Portanto, conforme Lafer (1997), Hannah Arendt reforça que a igualdade, a dignidade 
humana e o direito a ter direitos, são exercidos através da cidadania, sendo a capacidade de agir 
em conjunto, e se constrói pela convivência coletiva, o acesso ao espaço público, o direito de 
pertencimento a algum lugar, permitindo que exista o mundo comum, reafirmando os direitos 
humanos, baseando-se na idéia Kantiana do ser humano ter direito a hospitalidade universal.

Deste modo, para a autora Luciana Marin Ribas (2015), deve haver uma somatória 
de esforços da Defensoria Pública, do Ministério Público, do Poder Judiciário, e das políticas 
públicas (executivo e legislativo) com a finalidade de expandir a assistência necessária para 
a população em situação de rua, para que o Decreto nº 7.053/2013 tenha eficiência na sua 
aplicação.
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Assim,é indispensável que se tenha uma conjugação de ações dos poderes Legislativo, 
Judiciário e Executivo, por meio da União, dos Estados e Municípios, além das instituições 
e ONGs que visem a efetivação dos direitos da população em situação de rua. “É na falta 
desse trabalho integrado e conjunto que a política nacional para a população em situação de 
rua sucumbe às boas intenções. E é para sanar essa falta que o Poder Judiciário, devidamente 
estimulado, pode e deve intervir.” (GRINOVER, 2016, p.17).

Conclusão

Conclui-se que por meio dos ensinamentos da autora Hannah Arendt é possível perceber 
o espaço público como ambiente de visibilidade, de pluralidade, de diferenças, onde há 
liberdade, que o homem exerce a sua essência através do diálogo entre homens, criando debates 
pelas diferenças e singularidades e vínculos políticos, sociais, pelas semelhanças entre alguns 
indivíduos. É através da esfera pública que o homem consegue visibilidade e voz para exercer 
os seus direitos como cidadão político para que permita a ação acontecer, buscando mudanças 
para os problemas existentes na sociedade.

Entretanto, o espaço público não integra todas as pessoas. Desde a Grécia antiga o 
espaço público excluía mulheres, escravos, imigrantes entre outros. No Estado moderno não é 
diferente, mesmo em um Estado Democrático de Direito garantido pela Constituição Federal de 
1988. Há uma parcela relevante de pessoas que não possui voz ativa na esfera pública, que não 
possui os direitos elencados na Carta Magna, principalmente a dignidade da pessoa humana. 
Esse é o caso da população em situação de rua.

As pessoas que vivem em situação de rua são estigmatizadas pela sociedade, 
marginalizadas e excluídas de direitos e garantias. São invisíveis pela maioria da comunidade, 
e principalmente pelo Estado na aplicação de políticas públicas que visam melhorar essa 
drástica situação. São raras as pesquisas realizadas para obter informações e estatísticas sobre 
a população em situação de rua no Brasil, com muitos dados alterados por interesse político o 
que dificulta a realização de ações públicas para alcançar a todos que necessitam. 

Montes Claros conforme o jornal Grande Minas possui aproximadamente 400 pessoas 
em situação de rua, estatística que só cresce, e ainda assim possui extrema carência na aplicação 
de políticas públicas voltada a essas pessoas. Conforme a entrevista realizada pelo Coordenador 
da Pastoral do Povo de Rua, Rafael Caires, a falta de oportunidade de ter um emprego, mesmo 
que irregular e a falta de um local de passagem, para acolher as pessoas em situação de rua são 
duas das principais causas de sofrimento, visto que desencadeiam outras fatores. O agente do 
Centro de Referência de Direitos Humanos, Felipe Amaral, diz que mesmo existindo muitas 
políticas, elas não são implementadas, o que as torna ineficazes.

Dessa maneira, deve existir uma junção dos poderes Legislativo, Judiciário e Executivo 
para agir com as instituições e ONGs que trabalham diretamente com essas pessoas, buscando 
efetivar o Decreto Lei nº 7.053/2009, para que melhore a situação de miséria, extrema 
vulnerabilidade das pessoas em situação de rua.
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