
Carta da População em Situação de Rua 

I Oficina Estadual sobre Moradia e População em Situação de Rua 

 

Nós, População em situação de Rua do Estado do Paraná, reunidos na I 

Oficina Estadual sobre Moradia e População em Situação de Rua, realizada no 

dia 18 de maio de 2011, em Curitiba-PR, reafirmamos a importância da luta 

desse segmento contra a desigualdade e discriminação; ratificando nosso 

compromisso na reivindicação persistente pela afirmação de direitos e pela 

busca de condições que viabilizem o acesso às políticas públicas.  

Em sintonia com a Política Nacional para População em Situação de 

Rua, regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.053/2009, compreendemos 

como fundamental o acesso à moradia digna e a concretização do direito à 

cidade, na medida em que correspondem a instrumentos indispensáveis para 

efetivação da cidadania plena.  

Ressaltamos, entretanto, que a discussão das modalidades de moradia 

para a população em situação de rua não se esgota simplesmente na 

reivindicação por habitações individuais. Ao contrário, a diversidade de 

situações e as diferenças de grau de organização e autonomia dos setores da 

população em situação de rua, demandam a estruturação de um fluxo de 

políticas públicas com soluções distintas e adequadas a cada circunstância – 

desde o processo de saída da rua até o momento de acomodação definitiva em 

moradia individual. 

Nesse sentido, o primeiro passo para uma abordagem séria e integral do 

problema é a identificação, em âmbito estadual e municipal, da tipologia de 

necessidades dessa população, bem como a realização de diagnóstico 

quantitativo e territorialmente distribuído de suas especificidades, resultante 

num panorama geral concreto, o qual permita a incorporação institucional 

dessas demandas e a intervenção qualificada do Estado, nos moldes de ações 

nacionais já existentes. 

No caso dos membros da população de rua em situação crônica – com 

vínculos sociais frágeis e dependência de álcool/drogas – propõe-se sejam 

acolhidos por casas transitórias, com acompanhamento profissional voltado à 

saúde física e mental até o momento de sua recuperação. Já para os setores 

da população que estão em fase de transição, de estabilização e conquista da 

autonomia, existe a possibilidade de moradia em repúblicas, ou seja, 



habitações compartilhadas coletivamente e assessoradas por técnicos 

especializados para a organização inicial. 

Para aquelas pessoas em situação de rua que já possuem maior nível de 

organização e estabilidade, com acesso a trabalho e renda, há a indicação das 

moradias individuais, obtidas por diversas formas como locação social, 

aquisição em programas habitacionais, etc. A locação social aqui mencionada 

se refere à produção de casas e apartamentos de propriedade do poder 

público, para serem disponibilizados à população, fixando-se o valor de 

aluguel em função da capacidade de renda de cada um. A utilização da 

locação social deverá perdurar até a estabilização mínima da renda que 

viabilize o acesso a um programa habitacional para aquisição de uma 

habitação definitiva.  

Por fim, é preciso mencionar que a concretização do direito à existência 

digna da população em situação de rua só será possível com implementação 

de políticas públicas intersetoriais, que atuem coordenadamente na garantia 

de direitos sociais como atenção à saúde, assistência social, trabalho, 

segurança pública e moradia. Nessa perspectiva, identificamos a urgência de 

uma agenda estadual sobre a temática, bem como de uma Política Estadual 

para População em Situação de Rua, para que se possa avançar no debate 

também no Paraná. 

Desde já, portanto, o Movimento Nacional da População em Situação de 

Rua coloca-se como ator dessa organização e mobilização popular e 

interlocutor do Poder Público na construção de respostas efetivas a essas 

reivindicações. Seguiremos lutando, na certeza de que uma sociedade mais 

justa e igualitária é possível e necessária. 

 

Curitiba, 18 de maio de 2011. 
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