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A Clínica de Direitos Humanos é uma matéria de cultura e extensão da 

Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo (FDUSP), orientada pelo Professor 

Calixto Salomão Filho e coordenada por Janaina Gomes e Alcyr Neto. Criada e mantida 

com ajuda do Centro Acadêmico XI de Agosto, trata-se de uma experiência pioneira de 

educação em direitos humanos, a qual se articula sob dois eixos: teoria e prática em 

Direitos Humanos. .  

A temática em torno da população em situação de rua tem sido central para o 

grupo. De um lado, a CDH Luiz Gama proporciona aos seus membros formações 

teóricas, embasadas na leitura e discussão de textos. De outro lado, ela os empenha na 

defesa, promoção e efetivação de direitos humanos, por meio de atividades práticas, 

sobretudo a Ouvidoria Comunitária da População em Situação de Rua2, criada em 

atenção à demanda do Movimento Nacional da População de Rua (MNPR).  

Nas Ouvidorias busca-se registro e sistematização das violações sofridas por 

essa população. Ao constantemente estabelecer relações entre as atividades de campo e 

as discussões internas, a CDH Luiz Gama efetiva a proposta de promover uma prática 

reflexiva em direitos humanos. Além disso, cumpre a função de engajar os alunos em 

uma atuação responsável nesta área e de aproximá-los da realidade social, por meio do 

diálogo com esse público tão numeroso em São Paulo, em especial na região central, 

onde a FDUSP está localizada. 

Durante as ouvidorias realizadas no segundo semestre de 2014, no Chá do Padre, 

muitas pessoas atendidas pela ouvidoria comunitária da  CDH Luiz Gama mencionaram 

positivamente o serviço municipal conhecido como Tenda. Disseram tratar-se de um 

lugar em que se sentiam à vontade e onde podiam realizar sua higiene pessoal, tomar 

banho, lavar utensílios de uso pessoal, dentre outras atividades essenciais para seu 

cotidiano e bem estar. Essas manifestações inicialmente despertaram o interesse do 

grupo em conhecer esses espaços. Assim, a CDH se propôs a fazer Ouvidorias também 

                                                             
1 Mais informações sobre a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama em http://luizgama.wordpress.com 
2 A Ouvidoria Comunitária da População em situação de Rua tem objetivo de sistematizar e publicizar 

violações de direitos que esta população sofre. 

I. A Clínica de Direitos Humanos Luiz 

Gama1



 
 

 

nas Tendas e, desde então, frequenta quinzenalmente algumas tendas.   Nessas visitas, a 

CDH Luiz Gama se deparou com um espaço de convivência importante, em que 

serviços básicos de higiene e cuidado pessoal são acessados de maneira simples e 

democrática. Ademais, o espaço de vivência se mostrou, aos nossos olhos, uma solução 

criativa e importante da Prefeitura Municipal de São Paulo para acolher esses indivíduos 

vulnerabilizados. A criação de vínculos com os espaços e funcionários conforma-se 

como um espaço de referência, conforme veremos a indivíduos que pouco ou nada 

possuem, especialmente em matéria do exercício de seus direitos básicos de cidadania.   

É buscando informar aos gestores das políticas públicas no município, e demais 

atores que atuam em rede com a população em situação de rua, acerca da importância 

desta política pública que a CDH Luiz Gama vem apresentar este breve relatório de 

política pública, também denominado Policy Paper, colocando-se desde já à disposição 

para maiores esclarecimentos.    

 

II. Tipificação e funcionamento das Tendas 

As Tendas são,  em termos legais,  os Centros de Convivência para Adultos em 

Situação de Rua, criados em 2010, durante a gestão de Gilberto Kassab, na prefeitura de 

São Paulo. Surgiram através da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento 

Social – SMADS, pela Portaria 46/2010 da SMADS, com base na Lei 13.153/2001, a 

qual dispõe sobre políticas de assistência social operadas por meio de convênio entre a 

prefeitura e ONGs e/ou OSs, como ocorre com as tendas. A mencionada portaria traz as 

tendas como serviço que compõe o Sistema Único de Assistência Social, enquanto 

política de Rede de Proteção Especial – Média Complexidade. 

As Tendas, quando criadas, foram caracterizadas oficialmente como “serviço 

ofertado para pessoas adultas que utilizam as ruas como espaço de moradia e 

sobrevivência. Têm a finalidade de assegurar atendimento com atividades direcionadas 

e programadas para o desenvolvimento de sociabilidades, na perspectiva de construção 

de vínculos interpessoais e familiares, que oportunizem a construção do processo de 

saída das ruas”. Em sede oficial, a prefeitura também afirma que o objetivo das tendas 

é “acolher pessoas em situação de rua visando fortalecer o processo de sociabilidade, 



 
 

 

na perspectiva de construção de vínculos interpessoais, familiares e comunitários com 

vistas à inserção social”.3 As Tendas localizam-se em locais de grande fluxo de 

moradores de rua, marcadamente embaixo de viadutos, e oferecem primordialmente 

banho, kits de higiene, atividades que variam de rodas de conversa a televisão e filmes, 

e espaço para higiene pessoal e lavagem de roupas.  

Nelas, a entrada é livre, sem controle nem necessidade de apresentação de 

documentos ou cadastros. Não há limitação de vagas ou qualquer tipo de restrição ao 

uso do equipamento, à exceção de algumas regras simples de convivência. Segundo 

dados da FIPE4, cerca de 19,3% da população de rua são atendidas por esse serviço, o 

que demonstra a abrangência e o alcance da política. 

Ainda que possam ser acusadas de ser uma medida higienista, que apenas 

“esconde” a população em situação de rua dos olhos da sociedade durante o dia para 

que, a noite, elas retornem e durmam nas ruas da municipalidade, as Tendas passaram a 

funcionar em moldes que se mostraram extremamente benéficos, em decorrência de sua 

localização, dos serviços oferecidos e de sua porta de entrada democrática. Assim, estes 

equipamentos conseguiram atender de forma positiva parcela dessa população, ao invés 

de atingir seus objetivos iniciais questionáveis, ainda que a população atendida aponte a 

necessidade de outros tipos de atendimento, como o oferecimento e encaminhamento 

para pernoites e vagas fixas em albergues e outros serviços da assistência social do 

município. 

Atualmente, existe uma mobilização política que pauta o fechamento das 

Tendas. Já em agosto de 2014, a administração pública, na figura da Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, informou que elas seriam 

fechadas, suscitando mobilização contrária de pessoas em situação de rua, em especial 

dos conviventes das tendas. Um grupo ocupou a Secretaria de Direitos Humanos e 

exigiu que houvesse reunião entre representantes do governo e da população de rua, 

                                                             
3 Disponível em: <<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/ 
protecao_socialespecial/index.php?p=28940>>, acessado em 18 de maio de 2015. 
4 Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Principais Resultados do PerfilL Socioeconômico da 
População de Moradores de Rua da Área Central da Cidade de São Paulo , 2010. 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/index.php?p=28940
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/index.php?p=28940


 
 

 

para que o problema fosse deveras discutido com os principais interessados5. Esta ação 

resultou em certo adiamento da questão, que torna a ser discutida agora, frente a novos 

intentos de encerramento do serviço. 

III. Vozes contrárias às tendas 

Para a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social (SMADS), 

a localização das Tendas é inapropriada para a realização de uma política pública e elas 

não estariam atingindo os objetivos a que se propõem. 

Já os moradores do entorno, por meio de abaixo-assinados e outras 

manifestações públicas, alegam que as tendas promovem precarização do espaço 

público. Isso provavelmente se explica por causa da visibilidade que têm os 

equipamentos. Localizadas debaixo de importantes e movimentados viadutos do centro 

de São Paulo, as tendas são expostas para os milhares de carros e transeuntes que 

passam todos os dias pelas importantes vias onde elas se localizam. 

 Além disso, em volta delas, em alguns horários específicos, formam-se 

aglomerações de moradores de rua, que as têm como referência. 

Outra afirmação dos moradores é de que a instalação das Tendas aumentou a 

violência na região, assim como a incidência de crimes patrimoniais.  

Contraponto ao discurso da  SMADS 

Em primeiro  lugar, em relação à localização, cabe lembrar que existem 

atividades sendo desenvolvidas embaixo de outros viadutos da cidade, as quais não 

recebem esse tipo de oposição. Entidades de Direitos Humanos, escolas de samba e 

mesmo uma casa de festas têm funcionado sem que se argumente contra a adequação do 

espaço. Além disso, a localização das tendas não é um aspecto negativo, como alega a 

SMADS.  

Pelo contrário, observa-se que, ao funcionar exatamente embaixo do Viaduto, o 

serviço vai até um espaço o qual, em regra, é ocupado pelo público que deseja atingir. 

Sabe-se que a população atendida pelas Tendas realmente mora no entorno, desde 

                                                             
5 Disponível em: <<http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1496787-moradores-de-rua-

invadem-secretaria-contra-fim-de-espacos-de-convivencia.shtml>> Acesso em 18 de maio de 2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1496787-moradores-de-rua-invadem-secretaria-contra-fim-de-espacos-de-convivencia.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2014/08/1496787-moradores-de-rua-invadem-secretaria-contra-fim-de-espacos-de-convivencia.shtml


 
 

 

muito antes do surgimento delas. Além disso, essas pessoas constroem suas vidas em 

referência ao espaço em que habitam, seja para trabalhar, para estudar ou mesmo para 

atividades de lazer. Estar na mesma circunscrição favorece a proximidade e, portanto, o 

acesso ao serviço, o que é um diferencial positivo, quando comparamos com outros 

equipamentos de assistência.  

Ademais, não há que se dizer que o serviço não atinge os fins propostos, ao 

menos se forem estes os afirmados oficialmente pela prefeitura e que constam em seu 

site oficial.6 Trata-se de um espaço que possibilita aos conviventes o estabelecimento de 

vínculos. Como equipamento da assistência, cumpre função muito importante por 

oferecer uma série de serviços. 

Nas Tendas, é possível que as pessoas tomem banho, escovem os dentes e usem 

os banheiros. Essas são ações imprescindíveis de higiene pessoal e, são de difícil acesso 

para quem está em situação de rua. Lá também são desenvolvidas diversas atividades 

educativas, recreativas e de lazer, como oficinas (de artesanato, imprensa, beleza, etc), 

rodas de conversa (sobre consumo de álcool, redução de danos do uso de drogas, 

criminologia, religiosidade, etc), palestras, cine-debates, entre outras atividades. 

Contraponto ao discurso dos moradores da região 

A denúncia de que o espaço público está sendo precarizado na região das Tendas 

provavelmente deve-se à “desvalorização” do local, no sentido da lógica imobiliária. 

Sabe-se que a especulação imobiliária tornou-se generalizada na cidade de São Paulo 

nas últimas décadas e tem pautado a organização urbana de acordo com suas 

prioridades, em detrimento de direitos basicos do ser humano, como a moradia.     

Em face disso, cabe reforçar qual deve ser a postura do Estado como mecanismo 

regulador de interesses. Não é seu papel atender prioritariamente as conveniências do 

mercado imobiliário, em detrimento das pessoas que, em em situação de extrema 

vulnerabilidade, necessitam dos serviços da assitência. Os interesses privados não 

podem prevalecer sobre o interesse público, o qual é supremo e indisponível. Ao 

                                                             
6 Disponível em: <<http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/ 
protecao_social_especial/index.php?p=28940>>, acessado em 18 de maio de 2015. 
 

http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/index.php?p=28940
http://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/assistencia_social/protecao_social_especial/index.php?p=28940


 
 

 

Estado, cabe responder primeiro aos direitos fundamentais do cidadão, como higiene, 

alimentação, saúde e moradia.7 A Tenda se propõe a fazer justamente isso. 

Ademais, são problemáticos os rumores de que os próprios moradores de rua 

teriam dado causa ao aumento da criminalidade na região. Entre os problemas com 

essas alegações, podemos ressaltar o fato de que carecem dados sobre aumento de 

violência nas regiões das tendas e da relação desse possível aumento com os moradores 

de rua.  

Essas alegações podem, na verdade, estar ligadas a preconceitos com a 

população em situação de rua e não com fatos reais. A autora Teresa Caldeira, ao 

analisar a “fala do crime” afirma que ela não é detalhada e equilibrada, mas se perfaz de 

estereótipo e preconceitos, de modo a associar a criminalidade constantemente às 

camadas mais pobres, ainda que o discurso gere ambiguidades e contradições8.  

A presença das tendas pode ter aumentado o medo dos demais frequentadores da 

região, contudo a presença da população de rua não pode ser invocada como causa de 

aumento da criminalidade, apenas em decorrência de estereótipos e preconceitos. Falta 

base empírica para esse tipo de alegação. 

IV. A especificidade das Tendas: maior potencial democrático 

O serviço prestado pelas Tendas constitui-se diferente de todos os outros 

oferecidos pela assistência social, porque prescinde de triagem ou seleção prévia dos 

usuários para que estes possam frequentar o ambiente. A porta é livre: entra quem 

quiser, quando quiser, transitando com muita liberdade em seus espaços. Importante que 

se frise a liberdade de circulação de um grupo de pessoas que constantemente é 

impedida de permanecer em espaços públicos e privados.    

Claro, existem algumas regras que devem ser respeitadas, mas não são feitas 

grandes exigências para ingresso e permanência. Não há limitação de vagas, nem um 

funil de entrada característico dos albergues.9 Em razão disso, as tendas conseguiram 

                                                             
7 JUSTEN FILHO, Marcal. Curso de Direito Administrativo. São Paulo, RT, 10 ed, 2014, p. 150-159. 
8 CALDEIRA, Teresa Pires do Rio. Cidade de Muros. São Paulo, Ed. 34; Edusp, 2000. p. 28-39. 
9 “Identifiquei na portaria um ponto nevrálgico do albergue. A pequena porta de metal, aparelhada com 

um visor que permitia observar o lado de fora, funcionava como uma membrana que filtra a passagem 



 
 

 

chegar a parcelas dessa população que antes não acessavam nenhum serviço da rede, 

por não se adequarem às exigências e funcionamentos de outros serviços. 

Essa característica é extremamente positiva, porque revela o reconhecimento de 

que existe uma parcela da população de rua que não consegue se adaptar aos muitos 

requisitos para acesso aos outros serviços. Este grupo, em geral, sofre com ainda mais 

marginalidade no contexto da situação de rua, pois não consegue transpor os obstáculos 

burocráticos para se utilizar de outros atendimentos. É preciso que se reconheça a 

especificidade dessa população, e a necessidade de espaços que dialoguem com essas 

particularidades. A tenda é, em nosso entender, um destes espaços. 

Adequa-se às necessidades de acolhimento das pessoas em situação de maior 

fragilidade, e não somente às daquelas com maior grau de autonomia e trânsito nos 

equipamentos da prefeitura. É um serviço com maior potencial democrático, pois não 

exclui quem tradicionalmente é barrado por não ter documentos ou por ter dificuldade 

de se adaptar a exigências rígidas. 

Tal peculiaridade é atestada por AMARAL10:  

“[As Tendas] são espaços destinados à população de rua da região central de São 

Paulo, que oferecem diversas atividades socioeducativas, socioassistenciais, culturais, de 

lazer e de higiene. Não dispõem de uma estrutura de abrigo , e não impõem regras, o 

que permite liberdade aos usuários para sua utilização. O intuito é fazer com que, aos 

poucos, os usuários voltem espontaneamente, até que se sintam prontos para uma 

acolhida mais concreta. Segundo a associação, entre os serviços mais procurados pelos 

usuários estão as atividades educativas e lúdicas e o banho. Esses também estão 

recebendo ajuda na elaboração de cartas destinadas a seus familiares e de pedidos para 

retornarem às suas cidades de origem.” 

                                                                                                                                                                                   
do ininterrupto fluxo de pessoas e coisas que entram e saem, participando, deste modo, da definição 
daquilo que compõem o próprio conteúdo da instituição. Certos elementos não podem passar, ou então, 
só o podem mediante certas regras, condições e horários.” DE LUCCA, Daniel. Nem dentro nem fora do 
albergue: transformações e usos de um dispositivo. 34º Encontro Anual da Anpocs. p. 10-13 
10 AMARAL, Denise Perroud. A Rede de Atenção à População em Situação de Rua: Possibilidades de 
Interferência na Definição e Concretização de Uma Politica Pública na Cidade de São Paulo. Dissertação 
de Mestrado. PUC São Paulo, 2010,  p.162. 
 



 
 

 

Após observarmos o funcionamento de algumas destas Tendas entendemos que 

o potencial delas é imenso, devendo ser antes de tudo empoderadas, além de valorizados 

os vínculos existentes entre os utilizadores dos serviços e os espaços nos quais se 

localizam.  

Tendas Bresser, Alcântara Machado e Mooca 

Entre as todas as tendas em funcionamento, as tendas Bresser, Alcântara 

Machado e Mooca, em especial, são as que mantêm mais contato com a Clínica de 

Direitos Humanos Luiz Gama. De acordo com o material obtido pelas nossas visitas, 

percebemos que, embora existam desejos de melhorias do serviço, é grande a 

satisfação da parcela da população que dele faz uso regular.  

As possibilidades de manter-se limpo, higienizar as roupas e mesmo de 

esquentar comida são apontadas como pontos extremamente positivos. Não é difícil 

figurar o motivo, afinal, ao oferecer mínimos existenciais, as Tendas funcionam 

como espaços redutores de danos sociais. 

Em termos de busca pela democracia no equipamento, é possível notar o 

esforço, tanto do corpo de funcionários, como dos conviventes. Eles procuram 

construir um espaço em que as deliberações sejam coletivas e, para tal, 

periodicamente ocorrem assembleias, nas quais as regras de convívio são 

conjuntamente definidas, como as relativas ao tempo de banho ou à programação da 

televisão.11 

A satisfação dos conviventes decorre, em parte, da aplicação dessa 

autogestão, já detalhada no projeto Bem Comum12, fruto de reflexão da CDH Luiz 

Gama acerca da gestão dos albergues no município. De acordo com as premissas do 

projeto, baseadas em desenvolvimento teórico de Elinor Ostrom, é positivo o 

envolvimento da comunidade junto à gestão de um serviço. A gestão dos recursos 

tende a ser mais eficiente do que quando o grupo é puramente obrigado a seguir as 

regras impostas por autoridades exteriores. 

                                                             
11 Relatório de campo: 08/04/2015.  
12 Disónível em https://luizgama.files.wordpress.com/2014/02/bemcomum-trabalho-final.pdf 



 
 

 

Os conviventes conhecem e entendem bem os problemas envolvidos na 

gestão, assim como as necessidades do serviço. Ao participarem ativamente das 

decisões, os conviventes são mais cuidadosos com os recursos que lhes estão à 

disposição. Além disso, a carga de responsabilidade, consigo e com a coletividade, 

estimula que cada um construa a própria autonomia e evita que ocorra 

desenvolvimento de relação de dependência e passividade com a instituição. 

Em uma das Tendas foi aplicado um questionário que, entre outras coisas, 

indagava sobre os usos e significações do serviço para os usuários. Eram questões 

abertas, nas quais a formulação de regras por parte dos conviventes, em parceria com 

os funcionários, foi ressaltada como positiva. Quase totalidade dos entrevistados 

frequenta a Tenda a maior parte da semana. A maioria destaca a possibilidade de 

fazer higiene pessoal e as opções de lazer e cultura, além do acesso à assistência, 

como benefícios muito importantes oferecidos pelas Tendas. O impacto positivo na 

redução do consumo de drogas, inclusive o álcool, foi citado por quase todos os 

entrevistados. 

Na parte de impressões sobre o espaço, as menções em geral são possitivas 

como “boa”, “muito boa”, “espaço de tranquilidade”, “atenção e respeito”. Por fim,  

a continuação da Tenda é quase unanimidade, buscando-se melhorias no sentido de 

implementação de cursos profissionalizantes e incremento da infraestrura.  

VI        Por que manter as Tendas? 

Toda a lógica de funcionamento das Tendas exposto anteriormente 

(localização, democracia, serviços oferecidos), bem como todas as necessidades que 

elas conseguem atender, demostram que elas se constituem enquanto um serviço da 

assistência de inestimável valor. Esse valor não faz referência somente a ideias 

abstratas e vagas, mas ao teor objetivo do ordenamento jurídico brasileiro. 

As Tendas são uma forma de materialização do que está contido no artigo 6º 

da Constituição Federal de 1988:  

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, ao trabalho, 

a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à 



 
 

 

maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta 

Constituição.  

Embora esteja longe de garantir todos esses direitos, as Tendas garantem o 

acesso da População em Situação de Rua a um mínimo de saúde, lazer, proteção à 

infância e assistência aos desamparados. 

Ao possibilitar o acesso a banheiros, pias e tanques promove uma maior 

possibilidade de que essa população mantenha hábitos básicos de higiene pessoal, 

umas vez que podem tomar banhos, lavar suas roupas, entre outros hábitos muito 

básicos para que se tenha um mínimo de saúde.  

As manifestações culturais e educativas que lá ocorrem, desde um simples 

filme na televisão, até oficinas de desenho e pintura, prática de instrumentos 

musicais, rodas de conversa e cine-debates, são atividades que promovem o acesso 

dos indivíduos ao lazer e à uma forma de educação, o que contribui para a saúde 

mental do ser humano e auxilia em processos de reconstrução de vida e de luta contra 

adicções.  

Por se constituir enquanto um serviço de portas abertas, as Tendas 

conseguem promover, também, proteção à infância e a maternidade, na medidas em 

que são espaços frequentados por mães e por crianças, nos quais elas encontram 

apoio e segurança. 

Se extintas as Tendas, a partir dos relatos coletados pela CDH Luiz Gama, 

conclui-se  que ocorreria uma situação de retrocesso social, uma vez que todos os 

direitos mínimos por elas promovidos seriam arrancados desses indivíduos. Para a 

população de rua, que já sofre opressões diariamente, o fim das Tendas significaria o 

fim de um dos únicos acessos certos e permanentes a direitos sociais fundamentais. 

A proposta de substituição das Tendas por outro serviço à população de rua 

em outro local não é adequada. Evidentemente, nada obsta que mais um serviço seja 

criado. O déficit de atendimento à população de rua é grande e um novo espaço seria 

bem vindo. Mas isso não implica necessidade de encerramento das Tendas. 



 
 

 

As pessoas que frequentam este serviço possuem vínculos materiais e 

afetivos com o local. Crianças e trabalhadores, por exemplo, que tenham suas 

respectivas escolas e empregos nas proximidades de uma Tenda, têm por essencial o 

uso dos serviços por ela oferecidos.  

É contrário à dignidade humana e à garantia de direitos sociais, exigir que o 

indivíduo migre conjuntamente com o serviço para conseguir ver garantidos mínimos 

existenciais, em detrimento de vínculos por ele construídos em um processo de 

construção da própria vida.  Uma tentativa de deslocar essas pessoas, além de 

provavelmente ineficiente, pode acarretar o rompimento de vínculos, o que é 

imensamente desrespeitoso, especialmente ao considerar a vulnerabilidade e 

construção da autonomia deste grupo. 

Ademais, as Tendas atuam como redutoras de dano social, por todo o já 

exposto. São espaços de segurança e de referência para essa população e, se extintas, 

promoveriam um retorno da situação desses indivíduos à condições muito mais 

precárias e de maior dano social. 

 Por fim, é importante ressaltar que a política pública promovida pela 

administração deve atender ao interesse social, que deve, por sua vez, se voltar, 

principalmente, a direitos e garantias fundamentais, em especial o mínimo social. 

Serviços de assistência social não podem ser criados, alterados e extintos para 

agradar determinadas gestões, o acesso a eles é, para seus usuários, um direito, de 

forma que a sua supressão atenta contra a estabilidade jurídica. 

Considerações Finais 

Pelo que já foi aqui largamente exposto, observa-se que as Tendas promovem 

uma atuação positiva e de extrema importância para a população em situação de rua 

que utiliza esse serviço, inclusive de modo a promover uma maior autonomia desses 

indivíduos. Conclui-se, também, que atuam enquanto redutoras de dano social e 

garantem direitos básicos aos indivíduos, como, principalmente, a higiene. 

A subtração das Tendas da rede de assistência social, ou a migração para 

outros espaços ou serviços similares, apenas promoveria a quebra de vínculos e de 



 
 

 

autonomia já construídos pelos conviventes destes espaços, além de privar diversas 

pessoas do acesso a direitos básicos que a Tenda oferece. 

Posto isso, o fechamento das Tendas se apresenta enquanto um retrocesso 

social, o que se mostra contrário ao ordenamento constitucional, construído sobre 

uma lógica de garantia de direitos e da manutenção destes. Sabe-se que o interesse 

público está ligado à promoção e garantia de direitos fundamentais, os quais são 

supremos e indisponíveis. 

A Constituição Federal de 1988 visa garantir diversos direitos individuais e 

sociais e promover sua proteção estável e contínua, principalmente o mínimo social, 

que abrange direitos básicos dos indivíduos. 

Disso se extrai o princípio da proibição do retrocesso social, que impede 

medidas legislativas que anulem ou aniquilem direitos sociais já garantidos. Além de 

abranger a proibição da proteção deficiente, que visa maximizar o mínimo 

existencial e proibir retrocessos em relação ao mínimo que já foi garantido e, ainda, a 

proibição da proteção de excesso, que visa coibir intervenções além do necessário 

que promovam retrocesso social13. 

Portanto, conclui-se que o fechamento das Tendas, enquanto medida que irá 

promover retrocessos sociais, é contrário à Constituição Federal, uma vez que 

resultará em quebra de vínculos sociais construídos por esses indivíduos rumo à sua 

autonomia, e ensejará uma interrupção na garantia a direitos básicos, abrangidos pelo 

mínimo social, como a higiene. 

A partir disso, observa-se que as medidas a serem tomadas pelo poder público 

devem partir do que se tem de positivo e construir melhorias sobre isso, e não 

regredir, de modo a perder o que já se possui. Uma construção positiva que parta 

daquilo que já se tem e é visto como promotor de bons resultados gera progressos 

melhores e com maiores repercussões do que uma reconstrução que se inicie do zero 

e destrua tudo que se possui de positivo. 

Por todo o exposto, a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama avalia como 

positiva a política pública das Tendas e, com base nos relatos obtidos a partir da 

                                                             
13 SIQUEIRA, Julio Pinheiro Faro Homem de. Da reserva do possível e da proibição 

do retrocesso social. Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, 
ano. XXVIII, v. 76, n. 3, p. 51, jul./ago./set. 2010. 
 



 
 

 

ouvidoria da população em situação de rua com a qual mantém contato, entende ser 

prejudicial aos interesses sociais a proposta de seu fechamento. Isso, claro, 

acompanhado de uma melhoria dos serviços das Tendas, com maior número de 

funcionários, maiores recursos para aquisição de materiais necessários ao 

desenvolvimento do trabalho, garantia de subsídios mínimos de funcionamento como 

água, e expansão da utilização do espaço com mais oficinas, atendimentos médicos, 

psicológicos e de assistência social. Essas são medidas que gerariam uma construção 

positiva de assistência social, e que atenderiam, de fato, os interesses dos indivíduos 

de maneira desburocratizada. 

Por fim, a Clínica de Direitos Humanos Luiz Gama está aberta ao diálogo 

com as demais entidades e instituições interessadas ou envolvidas com o debate 

entorno das Tendas. Temos total disponibilidade para esclarecer eventuais dúvidas 

sobre nosso posicionamento ou sobre os dados elencados, e reiteramos nossa 

confiança de que somente no debate democrático é possível encontrar a melhor saída 

para a promoção e a manutenção dos Direitos Humanos.  

 

 

 


