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RESUMO: 

O filme “Divergente”, dirigido por Neil Burger e baseado no livro de Veronica Roth, permite 

associações a questões jurídicas debatidas na sociedade contemporânea, tal como o tema aqui 

apresentado, pertinente a um determinado grupo da sociedade: moradores em situação de rua. 

A obra trata, dentre outros temas, da inadequação de alguns ao que é exigido socialmente. Em 

uma Chicago futurística, os indivíduos que não conseguem se integrar à um sistema de 

organização social baseado em facções (setores responsáveis por manter a ordem dividindo 

cidadãos de acordo com sua suposta aptidão natural), são excluídos, tendo negados direitos e 

vivendo em sub-condições. Na contemporaneidade, o mesmo relato distópico ocorre: apesar 

de garantias constitucionais, o indivíduo não integrado testemunha na prática a ineficácia do 

Estado e a negligência social. 

Pensando em direitos básicos garantidos a qualquer cidadão pelo ordenamento jurídico 

brasileiro, assim como nos direitos humanos em geral, a pesquisa pretende identificar quais 

direitos estão sendo garantidos aos moradores em situação de rua da região central da cidade 

Pelotas (RS), e, igualmente, observar as consequências da invisibilidade social que enfrentam. 

Para isso, realizar-se-á pesquisa qualitativa com perguntas de cunho aberto aos sujeitos 

estudados, objetivando apreender suas percepções acerca da situação em que vivem e do 

tratamento recebido da sociedade e do Estado.  

Palavras-Chave: Direito e Cinema; Constituição de 1988; Moradores em situação de rua.  
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ABSTRACT: 

The movie "Divergent", based on Veronica Roth's book and directed by Neil Burger, allows 

associations to legal issues discussed in contemporary society, such as the theme here 

presented, pertinent to a particular society’s group: homeless people. 

The book deals, among other themes, with the inadequacy of some of what is socially 

required. In a futuristic Chicago, individuals who fail to integrate into a system of faction-

based social organization (sectors responsible for maintaining order dividing citizens 

according to their supposed natural aptitude) are excluded, have their rights denied, and live 

in sub- conditions. In contemporaneity, the same dystopian report occurs: despite 

constitutional guarantees, the non-integrated individual witnesses in practic the inefficiency of 

the State and social neglect. 

Thinking about basic rights guaranteed to any citizen under Brazilian law, as well as human 

rights, the research intends to identify which rights are being guaranteed to homeless people 

in the city of Pelotas (RS) in downtown area and to notice the consequences of the social 

invisibility they face. For this, a qualitative research will be carried out with open questions to 

the studied individuals, aiming to apprehend their perceptions about the situation they live in 

and the treatment received from society and the State. 

Kayword: Law and Cinema; Constitution of 1988; Residents in street situation. 

1. INTRODUÇÃO 

O presente artigo é fruto das pesquisas realizadas pelo grupo de iniciação científica a 

pesquisa empírica do curso de Direito da Universidade Federal de Pelotas, o qual tem como 

tema central as conexões entre Arte, Antropologia e Sociologia Jurídicas. Assim, esse 

trabalho, ainda não finalizado e que vem sendo realizado por estudantes do 1º ano, visa 

englobar a necessidade de estudar a arte e o cinema com o Direito no seu âmbito 

constitucional e jurídico.  

O intuito do trabalho será relacionar a importância das obras de cinema para o estudo do 

Direito adaptado a realidade social. Logo, será analisada a necessidade do realismo jurídico 

no âmbito dos morados de rua que se encontram, infelizmente, cada vez mais, desconectados 

da sociedade. 
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Essa pesquisa visa, com base na Constituição brasileira e no Código Civil, analisar se os 

direitos nesses previstos são garantidos pelo Estado, mesmo quando se trata de um grupo 

marginalizado. Simultaneamente, ponderar se esse determinado grupo tem conhecimento 

desses direitos. 

Abordará ainda, os motivos que levam essa parte da população a ficar, infelizmente, expostos 

a situações de extrema miséria e pobreza, sendo vítimas de grande omissão estatal.  

O tema escolhido foi através da análise do filme “Divergente” e se deu pela importância de 

refutar e questionar o descaso do Estado em relação aos moradores de rua, deixando-os 

vítimas da precariedade e do preconceito.  O artigo se baseou em pesquisas bibliográficas e 

revisões teóricas.  

2. DIREITO E CINEMA 

Levando em conta a sociedade contemporânea, onde o ensino jurídico é baseado 

principalmente em dogmas, o cinema, bem como a arte em geral, cumpre um papel 

indispensável na formação do pensamento jurídico. Tanto a arte como o cinema, por serem 

narrativos, deixam ao leitor a tarefa de questionar, interpretar e compreender, criando uma 

emotividade.  

Utilizando dessa emotividade para analisar algum tema jurídico, se pode aplicar o princípio da 

dignidade da pessoa humana. A emoção tratada não se refere às sensações, mas algo que se 

junta ao racional, assim “[...] permitindo ao operador do direito uma compreensão valorativa 

adequada a cada situação” (SOUZA; NASCIMENTO, 2011, p. 114). 

É notório o distanciamento existente entre as normas jurídicas brasileiras e o atual 

comportamento social, e por meio da arte e, consecutivamente, do cinema, se torna possível 

aproximar esses dois elementos. O direito positivo, no campo do dever ser, é aquele que dita 

normas para harmonizar a sociedade; a arte, por outro lado, no campo do ser, mostra a 

sociedade real, como ela é. Logo, a arte pode ajudar os operadores do Direito a ter uma visão 

mais realista e criativa. 

Assim, o direito é mais amplo do que a norma positivada, reflete toda uma realidade social: 

“O cinema e o direito possuem correlação paralela, pois ambos são formadores culturais, 

ambos refletem os valores fundamentais, imagens e ideias de identidade, estilos de vida e 

ocorrência de tensões sociais e culturais” (CORNEJO, 2008, pág. 114). 
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3. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA  

3.1. DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO  

De acordo com a ONU, a definição de morador de rua é bem ampla e vai além dos que de fato 

vivem nas ruas, ela abrange pessoas que vivem em favelas, cortiços e habitações sem 

condições mínimas de salubridade. Uma outra definição sobre o tema é dada pela Política 

Nacional para Inclusão da População em Situação de Rua, onde moradores de rua são: 

 “Parcela da população que faz das ruas seu espaço principal de sobrevivência e de 

ordenação de suas identidades. Estas pessoas relacionam-se com a rua, seguindo 

parâmetros temporais e identitários diferentes” Política Nacional para Inclusão 

Social da População em Situação de Rua. Brasília, 2008, p.3 

Ao se analisar a população em situação de rua, devem ser considerados fatores como raça, 

gênero, idade e deficiências mentais e físicas. Esses fatores apresentam diversas variáveis, 

decorrente da heterogeneidade desse grupo populacional. Entretanto, segundo a Secretaria 

Nacional de Assistência Social, apesar de ser um grupo composto por pessoas que provem de 

diferentes realidades, a grande maioria delas tem em comum a condição de pobreza absoluta, 

falta de habitação convencional regular e vínculos interrompidos ou fragilizados, sendo 

compelidas a utilizar a rua como espaço de moradia e sustento, por forma temporária ou 

permanente. 

Vieira, Bezerra e Rosa (1994, p.3-95), identificam em seu livro três situações em relação à 

permanecia na rua: 

 Pessoas que ficam na rua: São indivíduos que geralmente estão em transito, 

deslocando-se entre cidades, muitas vezes em busca de tratamentos de saúde ou busca 

de emprego, refletindo precariedade de vida. Esses indivíduos, não são habituados 

com a rua e com seus “perigos”, geralmente dormem em albergues, ou locais com 

mais movimentos, como rodoviárias. 

 Pessoas que estão na rua: são os indivíduos que procuram uma maneira de sobreviver 

nas ruas, se sentem seguros em estar ali e acabam criando vínculos com outros 

indivíduos que vivem na rua ou da rua. Um exemplo seriam os guardadores de carro, 

ou os catadores de itens que podem ser vendidos em postos de reciclagem.  

 Pessoas que são da rua: esses indivíduos vivem permanentemente nas ruas, já estão 

instalados nela por um bom período de tempo. Essa condição acaba trazendo 
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segregação social, acarretando em debilitação mental e física, que acaba se agravando 

ainda mais com o consumo de álcool e drogas. 

A partir do trabalho exposto por Santos apud Silva, Oliveira, Oliveira, Coelho e Garcia 

(2015, p. 6) ao relacionar população e rua, surge o conceito de Outsider.  

O conceito Outsider se refere á condição de estar permanentemente e por imputação 

colocado fora das disposições estruturais de um dado sistema social, ou de estar 

situacional ou temporariamente excluído, ou de voluntariamente se excluir de 

comportamento de membros que têm status e função dentro daquele sistema. 

O lugar em que essa população em situação de rua geralmente se situa é nos centros 

urbanos, principalmente nas regiões comerciais, pois nesses locais as chances de encontrar um 

emprego para subsistência ou uma doação é maior. 

Segundo uma pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua, realizada 

pelo Ministério do Desenvolvimento Social nos anos de 2007 e 2008, os motivos mais 

relevantes que levam as pessoas a morar nas ruas são: alcoolismo e/ou uso de drogas (35,5%), 

perda de emprego (29,8%) e conflitos familiares (29,1%). Um total de 71,3% dos 

entrevistados citou ao menos um dos três motivos e muitas vezes os relatos citam motivos que 

se correlacionam dentro desses 3.  

A pesquisa expõe também que, apesar de ser atípico, existem pessoas que vivem nas 

ruas por escolha própria. Apesar dos principais motivos estarem relacionados, em certo grau, 

com conflitos familiares, como nos casos de abusos e violência doméstica ou desavenças 

dentro da família, a pesquisa aponta que existe um grau de escolha própria para ir para a rua 

alegando que “essa escolha está relacionada a uma noção (ainda que vaga) de liberdade 

proporcionada pela rua, e acaba sendo um fator fundamental para explicar não apenas a saída 

de casa, mas também as razões da permanência na rua”
4
 

3.2. INVISIBILIDADE SOCIAL 

Deve-se ter em mente que, na atual conjuntura social e política do mundo capitalista 

ocidental, há uma intensa cobrança que se aplica a todos os indivíduos, de modo a encaixá-los 

em um molde e induzi-los a adotar um ritmo de vida acelerado. Nesse contexto, os moradores 

de rua encontram-se fora dessa dinâmica social, sem poder de fato interagir com o restante da 

                                                           
4
  Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua (2008) 
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sociedade e contribuir com esse sistema. Essa é a origem da estigmatização dessas pessoas, 

que não raramente são vistas como preguiçosas, fracassadas e que de alguma maneira “sujam” 

as paisagens urbanas. 

Em outras palavras, é como se houvesse uma regra não dita, porém, encravada na 

realidade social, que desumaniza as pessoas em situação de rua e as apresenta como um 

exemplo do que alguém não deve se tornar. Patrick Declerck elucida a questão do motivo pelo 

qual a sociedade vê o morador de rua com tanta ojeriza: 

 

Because we hate them. We hate them because they refuse to work and because they 

seem to mock everything we hold dear: hope, self-betterment, personal 

relationships, procreation, bringing up children, and even simply getting up in the 

morning. They are dirty, smelly, incontinent, and unsociable, and as such they are a 

living insult to our aspirations and narcissism.
5
 (DECLERCK apud CLAY 2017, 2.). 

 

Comprova-se uma visão como se eles fossem merecedores de todo o sofrimento e 

estigma, que seriam uma espécie de punição por seu comportamento, considerado por muitos 

como aberrante. Além disso, muitas vezes, a sociedade trata de desumanizar a pessoa em 

situação de rua, vendo-a como a versão mais primitiva e animalizada da nossa espécie, já que 

sua sobrevivência depende de uma luta intensa e constante. E é justamente por isso que 

sociedade não hesita em agredi-la, pois não a vê mais como um sujeito de direito, mas como 

uma inconveniência em seu meio. 

 

We seem to be reverting to the neo-feudal times analysed by Norbert Elias, where 

the boundaries of civilisation, dignity and hope no longer coincide with the 

boundaries of the nation, but with the boundaries of upper-class society, the social 

spaces inhabited by an internationally delineated cosmopolitan class. Increasingly, 

each nation is developing its own ‘third world,’ inhabited by the rejects of global 

capitalism.
6
 (HAGE, 2003, p. 18) 

                                                           
5
 Esta e as demais traduções foram realizadas pelos autores. T: “Porque nós os odiamos. Nós os odiamos porque 

eles se recusam a trabalhar e parecem zombar daquilo que prezamos: esperança, auto aperfeiçoamento, relações 

pessoais, procriação, criação de crianças, e até mesmo simplesmente levantar pela manhã. Eles são sujos, fedem, 

são incontinentes e insociáveis, e como tal eles são um insulto vivo às nossas aspirações e narcisismo” 

 
6
 T: “Parece que estamos retrocedendo aos tempos neo-feudais analisados por Norbert Elias, onde limites de 

civilização, dignidade e esperança não coincidem mais com os limites da nação, mas com os limites da alta 
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4. DIREITO CONQUISTADOS  

A atual ideia de Direitos Humanos se dá por fatores provenientes desde a Antiguidade, 

porém foi principalmente no último século que ocorreram os grandes avanços nesse campo, 

sendo o mais notório deles a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Criada em um 

cenário pós segunda guerra, onde o mundo lidava com as consequências das atrocidades 

ocorridas nesse período, foi a principal inspiração de diversos documentos jurídicos que 

previam a garantia de direitos civis, políticos, econômicos e sociais. 

No Brasil, a partir da Constituição de 1988, os direitos sociais foram introduzidos 

como direitos fundamentais e objetos de prestação do Estado. 

  

Art. 6 São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção a maternidade e a infância, a assistência 

aos desamparados, na forma desta constituição. [Redação dada pela Emenda 

Constitucional nº 26, de 14/02/2000]. Constituição Federal, 1988. P.17 ant. 6º 

 

De imediato, não houveram mudanças significativas no que tange a vida da população 

de rua, porém, a partir do ano de 2004 esse cenário começou a se modificar. Segundo dados 

fornecidos pelo MDS, é possível observar os avanços obtidos para a população em situação 

de rua no Brasil nos últimos anos. 

ANO LEIS/ DECRETOS DIREITOS 

 

1988 

 

Constituição Federal 
Igualdade de todos perante a 

lei. Assegurado no art. 5° 

  Reconheceu a atenção á 

                                                                                                                                                                                     
sociedade, os espaços sociais habitados por uma classe cosmopolita internacionalmente delineada. Cada vez 

mais, cada nação está desenvolvendo seu próprio ‘terceiro mundo’, habitado pelos rejeitados do capitalismo 

global. ” 

 



8 

 

 
 

2004 PNAS-NOB/SUAS população em situação de rua 

no âmbito do SUAS 

 

 

 

2005 

 

 

 

Lei n° 11.258 

No parágrafo único do art. 23 

da LOAS que, na 

organização dos serviços de 

Assistência Social, deverão 

ser criados programas 

destinados às pessoas em 

situação de rua. (No âmbito 

do SUAS)   

 

 

 

2006 

 

 

 

Decretos/n° de 25 de outubro 

de 2016 

Institui o Grupo de Trabalho 

Interministerial (GTI), 

coordenado pelo MDS, com 

a finalidade de elaborar 

estudos e apresentar  

  propostas de políticas 

públicas para a inclusão 

social da população em 

situação de rua. (No âmbito 

do SUAS 

   

 

 

 

2006 

 

 

 

Portaria MDS n° 381, de 12 

de dezembro de 2006 

Assegurou recursos do 

cofinanciamento federal para 

municípios com mais de 

300,000 hab.  com população 

em situação de rua, visando 

apoio à oferta de serviços de 

acolhimento destinados a 

esse público. (No âmbito do 

SUAS) 

 

 

 

 

Conselho Nacional de 

Assistência Social n°109, 11 
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2009 

 

 

 

Resolução no CNAS 

de novembro de 2009, que 

tipifica os serviços 

socioassistenciais em âmbito 

nacional dentre os quais, ao 

Atendimento a População em 

Situação de Rua na Proteção 

Espacial; Serviço de 

Acolhimento Institucional e 

Serviço de Acolhimento em 

Republica. (No âmbito do 

SUAS) 

 

 

2009 

 

 

Decreto n° 7053, de 23 de 

dezembro de 2009 

Institui a Política Nacional 

para a População em 

Situação de Rua e seu 

Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e 

Monitoramento ( No âmbito 

do SUAS) 

 

 

 

2010 

 

 

 

Instrução Operacional 

conjunta SNAS, no âmbito 

do SUAS 

Secretaria Nacional de 

Assistência Social e 

Secretaria Nacional de Renda 

e Cidadania, 22 de novembro 

de 2010, reúne orientações 

aos municípios e Distrito 

Federal para a Inclusão de 

Pessoas em Situação de Rua 

no CADUNICO.  

 

 

2010 

 

 

Portaria n° 843, 28 de 

dezembro de 2010 

Dispõe sobre o confinamento 

federal, por meio do Piso 

Fixo Média 

Complexibilidade, dos 

serviços socioassistenciais 
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ofertados pelos Centros de 

Referência Especializados de 

Assistência Social- CREAS e  

  pelos Centros de Referência 

Especializados para 

População em Situação de 

rua, e dá providencias. (No 

âmbito do SUAS) 

 

 

2011 

 

 

Orientações Técnicas:  

Tem o objetivo de contribuir 

para restaurar e preservar a 

integridade e a autonomia da 

população em situação de 

rua.  

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza, 2011. Tabela elaborada pelos 

autores  

As políticas sociais voltadas para essa população vêm aumentando consideravelmente, 

porém ainda existe um longo caminho a ser percorrido.  

 

“As conquistas resultaram na consolidação de uma ampla rede de proteção, 

assistência social, e também pela universalização do acesso aos serviços, mas 

infelizmente ainda não é o bastante” (Silva apud Oliveira, Oliveira, Coelho, Garcia- 

p.8)  

 

Uma das assistências fornecidas para esses indivíduos são os albergues, porém a 

permanência neles é temporária. Falta então, políticas que proporcionem um crescimento 

pessoal e intelectual para esses cidadãos, algo permanente.  

Em 2009, houve uma grande conquista de direitos para a população em situação de 

rua, explicada na citação de Silva apud Oliveira, Oliveira, Coelho, Garcia (p.14)  
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Pensando na melhoria de vida dessa população, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, firmou o decreto nº 7053 no dia 23 de dezembro de 2009 em São Paulo, onde 

instituiu a Política Nacional para inclusão social da População em Situação de Rua, 

havendo grande participação do Movimento Nacional da População de Rua 

(MNPR). A Política tem por objetivo abranger questões referentes à população que 

faz das ruas seu espaço principal de sobrevivência. A existência de indivíduos em 

situação de rua torna evidente a enorme desigualdade social brasileira.  

 

A política nacional para inclusão social para a população em situação de rua, 

possibilita uma reintegração do indivíduo na sociedade e dentro da família.  

No ano anterior, a Lei Organiza da Assistência Social, já havia sido alterada, para que 

então a população de rua ganhasse mais visibilidade por parte do Estado, que passa então, a 

ter como dever manter os serviços e programas de atenção à população de rua: 

 

Em 1993, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Assistência Social 

(LOAS), que regulamentou os Artigos 203 e 204 da Constituição Federal, 

“reconhecendo a Assistência Social como política pública, direito do cidadão e 

dever do Estado, além de garantir a universalização dos direitos sociais”. 

Posteriormente, a LOAS recebeu alteração para a inclusão de obrigatoriedade da 

formulação de programas de amparo à população em situação de rua, por meio da 

Lei nº 11,258/05, de 30 de dezembro de 2005. 

 

Os desafios para a real efetivação dessas políticas públicas ainda são inúmeros, porém, 

em contrapartida a esses desafios está o Movimento Nacional da População de Rua (MNPR) e 

o Centro de Referencias Especializado para População em Situação de Rua. (Silva apud 

Oliveira, Oliveira, Coelho, Garcia- p.14) 

O MNPR, iniciou-se, conforme citado no Jornal A Laje (2010, s. p.):  

 

Começou a se formar no ano de 2004, após a chacina na Praça da Sé, em São Paulo 

onde foram mortos sete moradores de rua, seguindo vários atos de violência em 

outras partes do Brasil. Com isso houve grande mobilização e foram se 
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consolidando parcerias em algumas cidades como Belo Horizonte, São Paulo, 

Fortaleza, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Salvador. Começou-se a realizar fóruns, 

palestras, sempre com a presença dos indivíduos que se encontram em situação de 

rua. Toda essa mobilização e realização de fóruns e palestras aconteceram pela 

indignação de tamanha violência e preconceito para com esta população. 

  

O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua é uma organização 

pública e estatal.  

 

O centro POP volta-se, especificamente para o atendimento especializado para a 

população em situação de rua e tem como papel central desde a identificação de 

pessoas em situação de rua, seguida de providencias necessárias para viabilizar sua 

inclusão na sociedade, a partir do cadastro únicos e dos programas sociais do 

governo federal. (Silva apud Oliveira, Oliveira, Coelho, Garcia- p.16) 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Dessa forma, levando-se em conta o estabelecido previamente, é notável a presença de 

uma negligência tanto estatal quanto social em relação à parcela de população em situação de 

rua. A inquestionável falta de garantia de seus direitos imprescindíveis, como moradia, 

alimentação e saúde, prova a necessidade de uma maior intervenção por parte do Estado na 

resolução dos motivos causais e na remediação do cenário atual brasileiro.  

É perceptível também que tal invisibilização e descaso em relação à esses cidadãos, 

ambos fatos já comuns atualmente, colaboram para um maior malefício e preconceito por 

parte de classes mais privilegiadas em comparação à esses. Assim, alguns dos problemas que 

ainda devem ser extinguidos são o destrato, a culpabilização desses sujeitos por estarem na 

situação em que se encontram e a visão destes como um óbice para o desenvolvimento de 

uma sociedade ideal. 

Já o cinema, por sua vez, nesse caso trata de transparecer e, de certa forma, 

conscientizar o público espectador a respeito das consequências da rejeição proveniente da 

inadequação à exigência social geral. Assim, a arte, ao mesmo tempo em que se inspira na 
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realidade, trabalha trazendo à tona o que por vezes é invisível nesta aos olhos dos que estão 

presente, mas não incluídos na situação da minoria aqui tratada.  

Por fim, relacionando a arte às causas e os motivos que estão inseridos nesse cenário, a 

pesquisa pretende ver, de acordo com os próprios moradores em situação de rua, como é a 

vivência destes e como estes se sentem em relação à considerável distância entre o conjunto 

de regras que rege a vida social e o que acontece na prática em seu cotidiano.  
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