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RESUMO 

 
O presente trabalho tem como título: " Serviço Social no SUAS: jovens em situação de rua”, 
entendendo que sua intervenção tem impactos sobre os direitos da juventude de rua. Aponta não só 
para os direitos desses jovens, mas também para o que vem sendo desenvolvido para a 
implementação da Política de Assistência Social na inserção desses direitos sociais. Outro aspecto é 
o contexto ético político no projeto profissional do Assistente Social que articula a ética e os direitos 
humanos na defesa dos jovens em situação de rua.  
PALAVRAS-CHAVE: Serviço Social; Ética; Direitos Humanos; Jovens; Situação de Rua. 

 

 
 

ABSTRACT 
 

The present work has as its title:"SOCIAL SERVICE IN SUAS: Youth in Situation of 

Street",understanding that its intervention has impacts on the rights of street youth. It is pointed not only to 

the rights of these young people, but also to what has been developed for the implementation of the 

SocialAssistance Policy in the insertion of these social rights. Another aspect is the political ethical context 

in the professional project of the Social Worker that articulates ethics and human rights in defense of the 

young in street situations. 
KEY-WORDS: Social Work; Ethic; Human rights; Young; Street situation. 
 
 

 
 

I  INTRODUÇÃO 
 

 

A população em situação de rua se caracteriza como um grupo composto 

por pessoas de diferentes realidades, etnias, gêneros, culturas e idades, tendo como 

generalidade a pobreza extrema. Em que o decreto
1
 que versa sobre o conceito de 

população em situação de rua no Brasil, deve também conduzir ao entendimento do 
 
 
 
 

1 Segundo, o Decreto Federal nº 7.053/2009 determina, em seu a art. 1º, o Conceito 
Jurídico de População em Situação de Rua: [...] 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. 

 

 

contexto desses jovens e a proteção social que lhes cabe, em razão de que esses 

percorrem situações vulneráveis de ordem econômica e social, que diante a essa 
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condição passam a utilizar os logradouros públicos, unidade de acolhimento, praças, 

lixões e túneis como moradia e sustento. 
 

Desse modo, é importante destacar que para os jovens em situação de rua é 

salutar a intervenção do/a Assistente Social para atuar em um contexto ético e 

articulador dos direitos humanos. 

 

 

Serviço Social e a População Jovem em Situação de Rua. 
 

 

O Código de Ética Profissional para Barroco (2009) demanda da 

intervenção profissional, da moral e da ética com base nos valores, na filosofia e/ou em 

teorias sociais, com reflexões e teorização no contexto da ética profissional no âmbito 

do trabalho. Por esse procedimento através das teorias sociais na concepção da 

sociedade, tem como eixo, as normas da intervenção profissional: 

 

A ética profissional se objetiva como ação moral, através da prática 
profissional, como normatização de deveres e valores, através do código 
de Ética Profissional, como teorização ética, através das filosofias e 
teorias que fundamentam sua intervenção e reflexão e como ação ético-
político [...] (Ibidem, 2009, p.12). 

 

Para Simões (2009), também apresenta sobre: 
 

A moral do trabalho é um sistema de regras usuais de conduta que 
emerge em todas as formas de organização de trabalho; mas a ética 
profissional é especifica de certa profissão modernas, cuja natureza social 
determina a exigência em uma codificação formal de conduta (p.508). 

 

Os autores destacam, em relação as citações acima, sobre o significado da 

moral do trabalho e a ética profissional do Serviço Social, em que essa moral conduz a 

regras cotidianas no método de trabalho, ou melhor na conduta habitual na organização 

de trabalho, enquanto no Código de Ética Profissional essa conduta aproxima o 

profissional liberal da condição coletiva na atuação de trabalho do/a Assistente Social 

do Sistema Único de Assistência Social. Para o autor, o Código de Ética de 1993, 

concede a amplitude política à atuação profissional através de novos valores éticos 

integrados na atividade com eixo na liberdade, democracia, cidadania, justiça e 

igualdade social na atuação destinado ao usuário. 
 

Em relação a moral da profissão, segundo o Conselho Federal de Serviço  

 

Social- CFESS (2011, p.12), prega que o Serviço Social tem por finalidade viabiliza 

direitos amplos, universais e igualitários no cenário das desigualdades sociais e trabalhar 

pela igualdade de condições. 
 

Para isso, Prates (2000, p.130, apud, CARVALHO, 2016, p.146) menciona 

que ''investigar a realidade de pessoas em situação de rua requer acima de tudo percebê 

- las como imagem e também como espelho da contradição de uma sociedade de classe, 
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que explora e acirra as expressões da questão social”. Em que essa expressões da 

questão social, como descreve Fraga (2010), junto a categoria profissional, como base 

de intervenção na esfera da sociedade capitalista, tem: 

 

 

[...] a finalidade do trabalho do assistente social está voltada para a 
intervenção nas diferentes manifestações da questão social com vistas a 
contribuir com a redução das desigualdades e injustiças sociais, como 
também fortalecer os processos de resistências dos sujeitos 
(materializados em organizações sociais, movimentos sociais, conselhos 
de direitos...), na perspectiva da democratização, autonomia dos sujeitos e 
do seu acesso a direitos (p.45). 

 
 

Carvalho
2
  (2016) enfatiza que: 

 
[...] A condição de extrema pobreza é uma categoria central que vincula o 
fenômeno população de rua à estrutura da sociedade, como um fenômeno 
produzido socialmente no contexto da produção capitalista para atender 
às necessidades de expansão do capital (P.50). 

 

Contudo, a concepção de ética na vida acadêmica, como também na vida 

profissional do Serviço Social, nas dimensões teórico-metodológica, técnico-operativa, 

e ético político, no qual diz no art. 5° dos princípios fundamentais do código de ética da 

profissão do/a Assistente Social, tem o “Compromisso com a qualidade dos serviços 

prestados à população e com o aprimoramento intelectual, na perspectiva da 

competência profissional” (1993, p.24). 
 

No Seminário Nacional realizado pelo Conselho Federal de Serviço Social, 

o conteúdo divulgado em cartilha “O trabalho do Assistente no SUAS”, a título “(Des) 

Territorialização, População de Rua e o Trabalho de Assistentes Sociais”, (2009): 

menciona sobre a primeira dimensão que é a do conhecimento teórico-metodológico, 

que nos permite conhecer a realidade e os fenômenos presentes, para que possamos ter a 

capacidade de intervir no sentido de modificá-la. Ou seja, como o trabalho do/a 

Assistente Social do ponto de vista do conhecer e intervir os fenômenos em situação de 

rua inserido do SUAS deve antevir a prática. 
 
 
 

 
2
 CARVALHO, Sandra Moreira Costa. População Adulta em Situação de Rua e o 

Acesso à Saúde.1. ed. Rio de Janeiro: Autografia. 2016. 
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[...] a intervenção profissional do assistente social tem sido, na produção 
acadêmica do Serviço Social, um campo privilegiado [...] visto como pelo 

prisma da categoria totalidade, agora um campo tenso, contraditório e denso 
de relações sociais capitalistas [...] e mais recentemente [...] o campo de 

intervenções [...], como o campo da mediação [...] (Idem, p.170). 
 

O trabalho do Serviço Social conduz as competências e as atribuições na 

atuação da Política Nacional de Assistência Social que são orientadas pelo Código de 

Ética Profissional e pela Lei de Regulamentação da Profissão. Norteadas por direitos e 

deveres tanto pelos/as profissionais, quando pelas instituições empregadoras. O campo 

próprio de trabalho do Serviço Social encontra na administração e execução de Políticas 

Sociais, e particularmente, nas ações de assistência social na mediação, seu meio de 

trabalho, a partir de movimentos sociais e das lutas juntos aos serviços aos usuários/as 

em prol da assistência social na consolidação de espaços, como também movimentos de 

representantes e de controle democrático que intervêm na profissão. onde o Conselho 

Federal de Serviço Social (2010), junto a publicação da Cartilha “Parâmetros para 

Atuação de Assistentes Sociais na Política de Assistência Social” mostra que “a atuação 

na Assistência Social ocorre em espaços institucionais e de mediação social próximo 

aos movimentos sociais e populares. “Valores, ideologias, relações sociais e políticas 

são constitutivos das práticas realizadas nesses espaços” (p.32). 
 

Então, Conselho Federal de Serviço Social (2011), coloca que essa configuração 

também ocorreu: 

 

 

[...] A luta pela competência profissional é fruto do trabalho coletivo e da 
mobilização social pela garantia dos direitos dos/as trabalhadores/as, pela 
universalização dos direitos sociais e pela consolidação da Assistência 
Social como política pública e dever do Estado (Ibidem, 2011, p.32). 

 

 

Portanto, os profissionais Assistentes Sociais no processo de trabalho na 

consolidação da Política Nacional de Assistência Social adjunto das políticas públicas e 

deveres do Estado, alicerçado de lutas positivas, tanto pela categoria, quanto para a 

população. Por isso que retoma em fruto do trabalho a partir da coletividade e 

competência dos serviços em defesa dos direitos dos/as trabalhadores/as na esfera dos 

direitos sociais universais, como também em serviços prestado para a população jovem 

em situação de rua. 
 

A seguinte concepção ligada às demandas do/a Assistente Social destinado 

ao fenômeno população em situação de rua, segundo Carvalho (2016) se passa por 

grupo de extrema pobreza na produção em atender às necessidades do capital.  
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A pobreza extrema e marcada pela não propriedade dos meios de 

produção e reduzida ou inexistente acesso à riqueza produzida socialmente e essa noção 

concebe a população em situação de rua como um grupo populacional heterogêneo, mas 

que possuem em comum a pobreza extrema, os “vínculos familiares interrompidos ou 

fragilizados [...]” (Silva, 2009, p.29), no qual retoma o pensamento de Carvalho (2016) 

sobre “a população em situação de rua" é definida a partir de sua pobreza, da 

interrupção de vínculos familiares e pela inexistência de moradia regular convencional 

atributos daqueles sem efetivação de direitos sociais fundamentais” (Ibidem, p.53), em 

que esses direitos sociais fundamentais de relaciona o Código de Ética Profissional 

dos/das assistentes sociais n.º 273/93 de 13 março 1993. 
 

Assim, diante a essas atribuições convém conceituar sobre o Serviço Social; 

Assistente Social e Assistência Social, a vista que o Conselho Federal de Serviço Social 

e Conselho Regional de Serviço Social no conteúdo publicado: “Assistente Social: Um 

guia básico para conhecer um pouco mais sobre esta categoria profissional” (s/d), sendo: 

 
 
 
 

Serviço social: é a profissão de nível superior regulamentada pela Lei 
8.662/1993. Assistente social: profissional com graduação em Serviço 
Social (em curso reconhecido pelo MEC) e registro no Conselho 
Regional de Serviço Social (CRESS) do estado em que trabalha. 
Assistência social: política pública prevista na Constituição Federal e 
direito de cidadãos e cidadãs, assim como a saúde, a educação, a 
previdência social etc. É regulamentada pela Lei Orgânica da Assistência 
Social (LOAS), constituindo-se como uma das áreas de trabalho de 
assistentes sociais (s/p, grifo nosso). 

 

Portanto, de acordo como Conselho Federal de Serviço Social e Conselho 

Regional de Serviço Social no conteúdo acima expresso pela publicação com título o 

“Assistente Social: Um guia básico para conhecer um pouco mais sobre esta categoria 

profissional”, no qual a autora destaca o significado do Serviço Social, como uma 

profissão regulamentada pela Lei 88.662/199, nos aspectos de manifestação do projeto 

ético político e dos princípios do Código de Ética Profissional do/a Assistente Social.  

 
 

Juventude em Situação de Rua, quem são? 
 

 

Analisar o processo da política de proteção social aos jovens em situação de 

rua requer entender o conceito de jovens, podendo ser “uma das mais arraigadas é a 

juventude vista na sua condição de transitoriedade, na qual o jovem é um “vir a ser”,  
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tendo um futuro, na passagem para a vida adulta, o sentido das suas ações no presente” 

(Dayrell, 2003, p.40), se tratando do jovem como sujeito social.  
 

No entanto, se preparando o jovem para o futuro, mas quando esses jovens 

não são um “vir a ser” se referindo aos jovens em situação de rua perpassar por 

caminhos de vulnerabilidade social e com seus diretos sendo violados? Isso nos ajudar a 

refletir, conforme Frezza; Maraschi; Santos (2009, apud BONONE, 2015): 

 

Por vezes, a juventude é definida por sua característica revolucionária, de 
potência positiva e transformadora. Em outras circunstâncias, a juventude 
é identificada como geradora de problemas para a sociedade e como um 
modo de vida que exige cuidados específicos. Pontuamos, assim, a 
condição paradoxal posta aos jovens: por vezes considerados em sua 
potencialidade e, em outras, como vítimas de processos de exclusão ou 
como população de risco ou em risco (p.11). 

 

Para Bonone (2015) o conceito de juventude é uma construção social, em 

situação vivida em relação a região, a cultura e a condição social, à vista disso muitos 

jovens atravessa por momentos de necessidades, o caso da condição de vulnerabilidade 

social, em que se torna gerador de problemas para a sociedade, sendo vítima desse 

processo de exclusão social, com muito ou pouco condição de acesso e recurso para 

identificar as demandas apresentadas pelos jovens na sociedade, agora imagine para 

aquele que se encontra invisível para o Estado e sociedade civil? 
 

Outro aspecto importante sobre a juventude, segundo Bonone (2015), em 

relação à característica dos jovens no momento da vida em que conduzem a 

responsabilidade e possuem habilidade de ação e de conhecimento autônomo, já que 

passa por uma etapa de final da infância e vai até o início da vida adulta, por conta se 

não serem homens e mulheres e nem crianças, logo a idade dos jovens não se define 

nesse processo, com isso passa a estabelecer políticas para esse grupo social.  
 

Contudo, mas até que idade é ser jovem? Segundo o Estatuto da 

Juventude, na Lei n °12.852 que ressalta em seu art. 1º (...) § 1º para os efeitos desta 

Lei, são consideradas jovens as pessoas com idade entre 15 (quinze) e 29 (vinte e nove) 

anos de idade. 
 

No Brasil, segundo a pesquisa da Secretaria de Governo, sucessivo da 

Política Nacional da Juventude, mostra que os jovens com idades entre 15 e 29 anos, 

possuem cerca de 50 milhões no avanço de conquista no crescimento do país, não 

somente no Brasil, mas em vários países ou melhor no planeta existem bilhões de 

jovens, diante dessas conquistas muitos deles não tem acesso aos direitos e em destaque 

no desenvolvimento do país, como o acesso voltado aos direitos básicos, como saúde, 
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educação, trabalho, cultura, assistência social e a luta dos direitos específicos, como a 

políticas públicas, no âmbito da proteção social para esses jovens.  
 

Portanto, como existem milhões e bilhões de jovens no Brasil, muitos deles 

se encontram em espaço esse chamado rua, ou então, jovens em situação de rua, 

decorrendo aos problemas sociais e a vulnerabilidade social da juventude e muitos 

outros aspectos nos que levam as ruas. 
 

Logo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos (2009), no art. 1, 

aponta que “todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São 

dotados de razão e consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de 

fraternidade”, enquanto isso a população jovem em situação de rua vem decorrente a 

manifestação da questão social, da exclusão social e dos preconceitos da sociedade 

civil, pois a suas necessidades são simplesmente ignoradas em busca por uma vida 

digna de ser vivida no enquadramento da violação de direitos, logo os seres humanos 

são livre e iguais, mas nem todos têm o acesso aos direitos em valorização e respeito à 

vida e à cidadania. 
 

Embora, os jovens que vivem e sobrevivem na rua passam por um desafio a 

ser enfrentado, segundo o Conselho Federal de Serviço Social (2011), esses desafios se 

relacionam “o não acesso às políticas sociais, associado às violações cotidianas ao 

direito de ir e vir, [...]” para aqueles jovens exposto a todos os tipos violação e sem 

garantia de diretos básicos. 
 

Ao analisar os direitos humanos que é um direito para todos, nota-se que “as 

pessoas em situação de rua são titulares de direitos (e de deveres) perante o Estado e à 

sociedade, de modo que a realização de políticas públicas voltadas ao atendimento de 

suas necessidades não é mera liberalidade, nem obra de caridade” (CNMP, 2015, p.26), 

pois essa analise não representa a realização de políticas públicas, como a concretização 

de ação de direitos a esse fenômeno das ruas, ou melhor não se encontra em realização 

efetiva de direitos. 
 

Deste raciocínio, o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), as 

pessoas em situação de rua no atendimento de suas necessidades não são mera liberdade 

e nem filantropia, mas sim de direito fundamental a população jovem em situação de 

rua, conforme o art. 6º da CF, sobre a diretriz da Política Nacional para a População em 

Situação de Rua, inciso 5º na “integração dos esforços do poder público e da sociedade 

civil para sua execução [...]”. Nesse sentido, os esforços do poder público ao acesso aos 

jovens em situação de rua, fortalece a garantia, valores e proteção aos jovens em 

situação de rua. 
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Para Schons, com o direito é capaz de haver crescimento e recessão nos 

aspectos dos direitos sociais da cidadania, sem diferenciação de raça, cor, sexo, idioma, 

religião, nascimento, origem nacional e social entre outros aspectos no acesso aos 

direitos sociais, como a efetivação da assistência social.  

 
 

Assim, Schons (2015), afirma que: 
 

 

[...] A assistência como um direito social e a ampliação para a cidadania, na 

forma que essa concepção vem sendo tratada nas produções, tentando 

desmistificá-las a partir de uma compreensão maior dos direitos do cidadão e, em 

especial, os direitos sociais e sua relação com a assistência social (p.35). 

 

A política de assistência social é um direito do cidadão e dever do Estado 

com objetivo de garantir a proteção social, como já foi mencionando anteriormente na 

dissertação, neste caso os jovens em situação de rua junto a Secretaria Especial dos 

Direitos Humanos da Presidência da República e com o Centro Nacional de Defesa dos 

Direitos Humanos destina a promover e defender seus direitos, conforme o art. 15° e 

inciso II “ apoiar a criação de centros de defesa dos direitos humanos para população em 

situação de rua, em âmbito local”, com atendimento ao novo projeto de vida 

caracterizado pelo Centro Pop, no desenvolvimento e efetivação dos direitos a essa 

população. 
 

De modo, o tema editado pelo MDS no caderno de “Orientações Técnicas: 

Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua – Centro POP”, 

destaca sobre as ações desenvolvidas no Serviços Especializados para Pessoas em 

Situação de Rua no reconhecimento dos direitos aos jovens em situação de rua na 

necessidade de garantir aos usuários os direitos ao acesso a programas, projetos e 

benefícios e redes socioassistencias e as demais políticas públicas. 

 

Certamente muitos aspectos poderiam ser colocados em relação para se 
perceber os avanços e recuos dos direitos, porém, de início, queremos nos 
limitar sobretudo ao aspecto mais histórico e aí buscar o significado, 
especialmente dos direitos sociais no contexto da afirmação da cidadania 
(SCHOS, 2015, p.63). 

 

Segundo Schons (2015), o direito faz parte de um processo histórico 

presente nos direitos sociais no cenário da afirmação da cidadania, nessa complexidade, 

onde o autor menciona sobre o direito e a cidadania, certamente retoma ao aspecto 

histórico através das questões políticas, sociais e econômicas. Logo, diante esses 

avanços de retomar o passado para buscar resposta de afirmação a cidadania, assim 

trazendo para a vida dos jovens em situação de rua, pois eles são marcados por histórias 
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de tempos e espaços cotidianos sociais e familiares, em que pensar sobre viver nas ruas 

para os jovens, refere-se um lugar otimizado de exclusão social. 
 

Dessa forma, os jovens em situação de rua devem ser olhados como 

cidadãos integrantes da sociedade, que tiveram os seus direitos violados por conta dos 

problemas sociais, econômicos, políticos. De fato, os jovens que vivem nas ruas 

refletem as contradições da lógica em que o fenômeno situação de rua não são vítimas 

de um processo de exclusão social, pois a interação da sociedade civil e do Estado 

podem fortalecer a proteção social aos jovens em situação de risco e ser tratado como 

cidadãos na garantia de seus direitos. 
 

Assim, promover intervenções em caminho a inclusão dos jovens em 

situação de rua, recorrente as redes de proteção social, mas a responsabilidade do 

Estado, em garantir direitos sociais e políticas de efetivação no acesso totalizante e não 

seletivo, em oferecer ações de assistência social e esse público. 

 
 

Assim, Silva (2009), acrescenta: 
 

 

[...] são poucas as ações de proteção social do Estado para a população. 
As iniciativas existentes limitam-se à área de assistência social, que ate 
agora tem adorado os critérios de proximidade e inaptidão ao trabalho, de 
forma rígida, o que tem restringido direitos. É preciso, pois, que esses 
critérios se tornem mais elásticos para que seja ampliado o acesso a essa 
política pela população em situação de rua (p. 194). 

 

 

A população jovem em situação de rua diante a redução de ações efetivas de 

proteção social do Estado no âmbito da Política Nacional de Assistência Social, pois 

para o Estado esses direitos são limitados, ou seja, a restrição de direitos sociais na 

ampliação de acesso de serviços para os jovens da rua. 

 
 

Então, ainda Simões (2008), ressalta que: 
 
 

Os direitos fundamentais são enunciados constitucionais de natureza 
declaratória, que reconhecem a existência de prerrogativas substanciais 
consideradas indisponíveis e essenciais do cidadão. Por exemplo, o 
direito de ir e vir ou da liberdade de pensamento. Já as garantias têm a 
processo processual, constituindo nos mecanismos ou instrumentos, que o 
poder público assegura aos cidadãos, para a proteção, reparação ou 
reintegração do direito fundamental violado [...] (p.62). 

 

Todavia, os direitos dos jovens em situação de rua contido na reintegração 

de direitos fundamentais, como também à realização dos direitos humanos a essa 

população, Simões (2008) aponta sobre “os direitos humanos fundamentais passam, a 

ser dirigidos para a proteção da dignidade, valor supremo [...] inclusive o direito à vida,  
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posto que nem mesmo a morte das pessoas elimina seu tratamento dignitário”, com isso 

a Constituição Federal afirma sobre o direito à vida, contido no art. 5°, diz que “ Todos 

são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade [...]”. 
 

Entretanto, os jovens em situação de rua, demanda das ações efetivas das 

políticas públicas, no âmbito da proteção social, tendo em vista a contribuição dos 

serviços, programas, projetos e benefícios no acesso aos diretos sociais, dirigindo as 

ofertas de serviços da rede socioassistencial, a vigilância socioassistencial, a abordagem 

social, em outro aspecto, tendo a articular com as ações intersetoriais e de intervenções 

no atendimento ao serviço a juventude em situação de rua. 

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Todos esses modos de relação mencionados, a Política de Assistência 

Social, Proteção Social, Direitos Humanos, Assistente Social, Ética, estabelecem 

desafios do Serviço Social no SUAS no contexto dos direitos aos jovens em situação de 

rua, como afirma CNMP - Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP, 2015, p. 
 

9) “é preciso reconhecer a pessoa em situação de rua como sujeito protagonista da sua 

própria saúde e existência [...], pois proporcionará serviços aos jovens em situação de 

rua, em que (idem, 2015, p.9) as ações públicas devem ter caráter de conscientização da 

sociedade e de afirmação dos direitos, no sentido de fortalecer as possibilidades para a 

reconstrução de projetos e de trajetórias de vida que precipuamente incluam a saída das 

ruas." 
 

Com isso, percebe-se que o direito é para todos, porém a população 

jovem em situação de rua, entre 15 e 29 anos, mencionada pelo Sistema Nacional da 

juventude se encontra sujeita a violação de direitos no processo de afastamento da vida 

social. A partir de então, o campo da ação profissional, como do/a Assistente Social, 

inserido no Sistema Único de Assistência Social, atinge a construção social e a 

intervenção profissional com os usuários dos projetos sociais, buscando resgate de 

autonomia, autoestima e os valores individuais e coletivos. 
 

Assim, a atuação do/a Assistente Social no Sistema Único de Assistência 

Social, tende a fortalecer os atendimentos por meio da Proteção Básica e Proteção 

Especial no trabalho a serviço de acompanhamento dos direitos violados a população 

jovem em situação de rua. Contudo, o Sistema Único de Assistência Social, ligado por
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ação a proteção social, a vigilância socioassistenciais e a defesa dos direitos 

socioassistenciais no fortalecimento da proteção social, em que a trabalho do Serviço 

Social, visa conhecer a Política Nacional de Assistência Social na realização de intervir 

com essas demandas. 
 

O trabalho do Serviço Social com a população jovem em situação de rua, 

não apenas se constrói com o serviço da mediação do/a assistente social, como também 

se constrói a partir de equipes multidisciplinares em relação a demanda dessa 

população, porém a dissertação coincide com a atuação do Serviço Social, visam 

assegurar seus direitos, serviços, programas, projetos, pois não são reconhecidos na 

totalidade. 
 

Desse modo, a partir da sua instrumentalidade o/a Assistente Social, no 

processo de produção e reprodução na vida social, em direção as nas formas da divisão 

social e técnica do trabalho, é um desafio, para o serviço de medição, pois pretende 

viabilizar esses sujeitos de direitos no desenvolvimento da ruptura da exclusão social, 

preconceitos em rumo as dimensões teórico metodológico, ético político e técnico-

operativo em fundamentos profissionais nas questões morais e éticas.  
 

O Trabalho realizado do Serviço Social tem uma característica interventiva 

numa realidade social para o fim atender as necessidades dos jovens em situação de rua. 

Com isso, é viável a qualidade de serviço prestado, como também ações 

governamentais efetivas no acesso aos jovens em situação de rua aos direitos sociais. 
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