
ANÁLISE -POLÍTICO- EDUCACIONAL DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
NO MUNICÍPIO DE MARINGÁ

Cleiton Dias de Paula  1  ; Márcia de Souza2

1Acadêmico do Curso de Letras Português/Inglês, Centro Universitário de Maringá – UNICESUMAR. PIC-UniCesumar.
cleiton-diaspaula@hotmail.com

2Orientadora, Mestranda em Ciências Sociais, Coordenadora do Curso de Graduação em Gestão das Organizações do Terceiro Setor e Graduação em
Políticas Públicas, UNICESUMAR 
marcia.souza@unicesumar.edu.br

RESUMO
Este trabalho apresenta reflexões trazidas pelo Projeto de Pesquisa de Iniciação Científica realizada na Graduação do
curso de Letras, e sua temática é a Educação da Pessoa em Situação de Rua, tendo como contextualização nossa
sociedade contemporânea e suas relações com o mundo do trabalho e exclusão dessa população por conta da falta de
escolaridade. O estudo está respaldo nas atuais políticas públicas da Educação e também do Serviço Social, e pretende
responder a questões acerca da existência de suporte educacional  e se há efetividade em tais  serviços à referida
população. Os procedimentos metodológicos adotados serão: pesquisa bibliográfica e análise documental. Espera-se
que esta pesquisa possa colaborar com o desenvolvimento científico e social, que contribua com a defesa de direitos de
mais pessoas nesta condição.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Social;  Educação de Jovens e Adultos;  Educação para População de Alto Risco e
Complexidade.

1 INTRODUÇÃO

Atualmente é perceptível o grande número de pessoas que fazem das ruas seus espaços de
vida e convivência social.  Esse público que,  geralmente,  é  negligenciado acaba entrando nesta
situação por diversos fatores, dentre os quais, o rompimento de vínculos familiares, abandono, morte
de pessoas que eram seus únicos contatos,  perda financeira  e  de  bens,  de  trabalho,  doenças
psíquicas, alcoolismo, e até desastres que podem tirar sua condição de moradia – como o exemplo
da cidade de Mariana, em Minas Gerais, que pode também ter sido fator gerador dessa condição
para muitos indivíduos. 

Além destes pontos, é muito importante considerar essa problemática como consequência da
globalização, que por si só exclui determinadas camadas sociais, gerando desigualdade, falta de
garantias para grande parte da população, má distribuição de renda, entre outros.

Contribuindo com as análises aqui propostas, Motta (2005) cita o contexto e as características
dessa população de rua e Bauman (1997), apresenta uma leitura sobre o mundo atual, no qual
pessoas,  por  conta  da  desigualdade  no  contexto  econômico,  privadas  dos  bens  de  consumo,
sofreriam de uma total falta de estrutura, e ainda segundo autor, os últimos 30 anos, foram decisivos
para uma nova mudança das características atuais do trabalho na sociedade ocidental, “o capital já
se tornou a encarnação da flexibilidade. [...] Sem empregos, há pouco espaço para a vida vivida
como projeto, para planejamento de longo prazo e esperanças de longo alcance” (BAUMAN, 1997,
p. 49).

E, ainda de acordo com Bauman (1998), tratando da responsabilidade em relação ao outro,
percebe-se que haveria um comportamento moral que surge da condição de proximidade, pois as
estratégias de manutenção da distância social refreiam o impulso de julgar o sofrimento do outro
como algo que nos diz respeito.
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A revisão bibliográfica e a análise documental que aqui tratamos, está permeada por uma
análise  interdisciplinar  acerca  da  Educação  de  Jovens  e  Adultos,  tratando  especificamente  do
público de pessoas em situação de rua do município de Maringá.

Objetivamos compreender por meio da análise de documentos pertinentes a este público, da
revisão das políticas públicas a eles destinados e por meio de uma revisão bibliográfica, quais os
reflexos  que  a  educação  formal  pode  gerar  sob  essa  população  e  quais  os  fatores  sociais  e
econômicos são característicos à uma pessoa que se mantém submetida à esta condição. Outra
indagação motivadora é quanto à eficácia e eficiência das políticas educacionais de Estado e as
ações da política de assistência social que lhes são ofertadas para a superação da situação de rua.
Nesse contexto, teremos a possibilidade de suscitar empiricamente, as deficiências político sociais e
educacionais que versam a respeito deste público.

Como contribuição à academia e à sociedade vê-se a possibilidade de apoiar as propostas de
reinserção social e diminuição da situação de risco e vulnerabilidade.  Como parte do processo de
construção acadêmica, por meio do referencial teórico, aprofundaremos o conceito sobre o Estado
de bem-estar social, conforme ESPING-ANDERSEN (1991) e das políticas de garantia de direito.
Também serão bases as Políticas Públicas Nacionais para Pessoa em Situação de Rua, a LDB – Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, focando na Educação de Jovens e Adultos.

Estes cidadãos em situação de rua, estão estigmatizados e em muitos casos são quase que
como invisíveis integrantes da sociedade, por isso torna-se relevante a discussão, frente a situação
de exclusão à qual estes indivíduos são submetidos. Em uma perspectiva interacionista, estamos
apoiados no projeto de bases educacionais de Paulo Freire,  num processo de compreensão da
educação da população de baixo poder aquisitivo.

Suscitaremos um olhar sob a análise da atual situação educacional de pessoa em situação de
rua  no  município  de  Maringá,  seja  ela  população  em  trânsito  ou  institucionalizada,  de  nível
educacional  e  distorção  idade  x  série  em  adolescentes  e  adultos  nesta  situação  de  extrema
vulnerabilidade, e as implicações trazidas pela falta ou alfabetização em idade inadequada.

2 MATERIAL E MÉTODOS

O estudo de caso está relacionado a análise da causalidade da existência de pessoas em
situação de rua,  a se desenvolver no período de agosto a dezembro de 2017 no município de
Maringá no Paraná. Como processo metodológico qualitativo desenvolveremos revisão bibliográfica
e análise documental de dados do Centro Pop - Centro de Referência Especializado para Pessoas
em  Situação  de  Rua  de  Maringá.  As  informações  coletadas  serão  compiladas  e  utilizadas  no
processo de análise e compreensão dos aspectos relacionados a escolaridade desses indivíduos. 

Faremos um esforço em quantificar essa população, com base na análise documental e esse
processo quantitativo,  subsidiará,  por  análise de variáveis  (número,  idade,  gênero escolaridade)
subsidiarão a análise de distorção idade x série do processo educacional desse público em questão.

3 RESULTADOS ESPERADOS

 Contribuir com o processo de revisão bibliográfica sobre a temática;
 Oferecer  subsídio  de avaliação às políticas públicas de educação e assistência social  de

atenção à referida população;
 Apoiar a defesa e a garantia de direitos de grupos sociais quanto ao acesso de políticas

públicas de atenção à alta complexidade; 
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 Contribuir com as reflexões quanto as adversidades enfrentadas no processo da educacional
formal, para a formação de professores, educadores sociais e pesquisadores interessados
por este contexto. 
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