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Linha 02: Tutelas à efetivação dos direitos transindividuais 
 
O trabalho trata-se da reflexão da situação de homens, mulheres, crianças e 

idosos em situação de rua, ou seja, situação de vulnerabilidade social no 
município de Porto Alegre. Essa pesquisa teve como objetivo geral a exposição 
da realidade cotidiana destas pessoas que dormem e vivem nas ruas e os 

mecanismos utilizados pela Prefeitura para garantir, pelo menos, direitos 
fundamentais resguardados pela Constituição Federal Brasileira. Propõe-se a 
analisar a estrutura das instituições porto-alegrenses, junto ao município, além 

de situações fáticas que marcaram a história e a vida de diversas pessoas. 
Trata-se de um grupo de pessoas distintas entre si, que carecem de direitos 
comuns, e que se encontram nessa situação por diferentes motivos. Desta 

forma, visa-se identificar os direitos fundamentais de pessoas em situação de 
rua em Porto Alegre, e se estes direitos estão sendo garantidos pelos 
mecanismos de assistência social municipais e pelas atividades da própria 

Prefeitura. A metodologia utilizada foi uma construção de análises 
bibliográficas, legislações, notícias de situações fáticas, e dados estatísticos do 
Município de Porto Alegre. Ademais, os direitos fundamentais, encontrados na 

Constituição Federal, acompanharam todas as partes da pesquisa, 
principalmente quando se referem a resguarda desses direitos pelas 
instituições públicas - vinculados à assistência social municipal. Contatou-se 

que é necessário um novo olhar sobre a situação dessas pessoas, em razão de 
sua heterogeneidade e os estigmas que carregam, para que, assim, possa-se 
atentar às suas necessidades primordiais para promover a emancipação social 

desses sujeitos.  
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