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RESUMO

Em um contexto de transformações no Brasil, percebe-se um grande contingente de pessoas vivendo em situação de rua, de “invisibilidade 
social",desrespeito. Pode-se considerar que esta expressão da questão social é fruto de um conglomerado de outras mais, tais como: a falta de 
bens e serviços nas áreas da saúde, assistência social, habitação, dentre outras Políticas Públicas para a população, gerando exclusão social, a 
população que vive em situação de rua tem sido alvo de atos de violência que expressam a barbárie que está presente na sociedade brasileira nos 
dias atuais, a subalternidade econômica, cultural e politica em que vivem grande parte da população que enfrenta a pobreza na cidade de Manaus 
é visível, o número de pessoas vivendo em situação de pobreza torna-se alarmante, pois são milhões de famílias que necessitam de maior 
responsabilidade do poder público, tornando-se necessário que as Políticas existentes consigam atender a essas famílias, pois dessa forma 
contribuirá para o combate às causas da pobreza, desempego e vulnerabilidade social. Neste sentido este estudo se propõe desvelar as 
estratégias de sobrevivência utilizadas pela população em situação de rua,  para sobreviver nos espaços públicos da cidade de Manaus, bem como 
identificar os fatores que influenciam as pessoas a viverem em situação de rua; conhecer os principais direitos sociais do contingente em situação 
de rua a partir dos dispositivos legais, Mostrar a contribuição do Serviço Social nessa área. O estudo foi elaborado com base na pesquisa de 
campo com abordagem qualitativa e quantitativa, na Associação Philippe Sócias da Comunidade Nova Aliança em Manaus/AM. O tema abordado 
é relevante e pouco explorado, podendo contribuir para a construção de novos parâmetros e subsídios teóricos e ampliar o campo de debate 
sobre o tema, bem como tornar mais visível o caso de pessoas em situação de rua, e a possível construção de estratégias para combate e 
enfrentamento desta expressão da questão social. Portanto o estudo em questão constatou que 46% dos entrevistados estão em situação de rua 
por conta do rompimento com o seu núcleo familiar, somando 90% desse publico sendo do sexo masculino.  Uma vez que essas pessoas buscam 
as ruas praças e logradouros como estratégias de sobrevivência, tornam-se presas fáceis para se envolver com o alcoolismo e uso de outras 
drogas.  Através desse estudo, certamente entende-se  que a  qualidade de vida das pessoas em situação de rua simplesmente não existe, 
levando-nos a questionar a efetividade das políticas públicas em todas as esferas do governo, seja Federal, Estadual, Distrital e Municipal. 
Finalmente, a contribuição desse objeto de pesquisa, resultou principalmente na reflexão quanto aos futuros Assistentes Sociais, no que se refere 
à questão social em suas diversas faces, precisamente em questão das pessoas em situação de rua. Ente-se que é necessário que o poder público 
assuma sua responsabilidade de não somente ampliar as políticas públicas voltadas para essa questão, mas que principalmente coloque em 
prática e fiscalize também as políticas existentes e em vigor.
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