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CHAMADA DE ARTIGOS SOBRE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 

RUA NA CIDADE DE SÃO PAULO 

 

Esta chamada tem o objetivo de promover artigos voltados para a discussão sobre políticas públicas 

voltadas para o atendimento, melhoria nas condições de vida e redução da população em situação de 

rua na cidade de São Paulo.  

O mais recente censo da população de rua na cidade de São Paulo, realizado em 2021, indicou um 

crescimento de 31% nas pessoas vivendo em centros de acolhimento ou calçadas entre 2019 e 20211. 

A população de rua constitui um problema público complexo e multicausal, que afeta não apenas São 

Paulo, mas diversos municípios pelo país. O referido problema público recebe atenção de diferentes 

áreas do poder público local, além de ações do governo estadual e de organizações da sociedade civil.  

Compreender como o enfrentamento a este problema ocorre em um determinado município, por meio 

da ação de várias organizações, analisando se há e como ocorre a coordenação dessas ações, bem 

como buscando formas de avaliar tais esforços, é fundamental para trazer um ganho concreto e avanços 

analíticos que ajudem a informar a política pública em São Paulo e outros locais.  

 

Foco 

Esta chamada receberá apenas trabalhos que avaliem o problema público da população de rua da 

cidade de São Paulo, com o objetivo de trazer contribuições concretas para a resolução ou redução 

desse problema público. 

Nesse sentido, duas etapas fundamentais desta chamada são: 1) o seminário para debate e feedback 

das propostas apresentadas durante o IX Encontro Brasileiro de Administração Pública; e 2) a publicação 

e ampla divulgação da versão final dos trabalhos. 

Esta será uma iniciativa piloto da SBAP, a partir da qual outros problemas públicos específicos poderão 

ser selecionados para novas chamadas de trabalho. 

 

Métodos e dados 

A proposta de trabalho submetida deverá, necessariamente, utilizar ou prever a utilização de dados 

públicos como o censo de população de rua da cidade de São Paulo e outras bases. Métodos qualitativos 

como entrevistas também são permitidos e encorajados. Não serão admitidas propostas de trabalho 

eminentemente teórico. 

 

Publicação 

Os trabalhos selecionados serão publicados pela SBAP em formato eletrônico, não sendo exigida 

exclusividade de publicação pela SBAP. 

 
1 Fonte: https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2022-01/populacao-de-rua-cresceu-31-em-dois-

anos-indica-
censo#:~:text=O%20n%C3%BAmero%20de%20pessoas%20vivendo,Social%20(SMADS)%20da%20prefeitura
. Acesso em 20 de maio de 2022. 
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Formato das propostas 

As propostas de trabalho deverão conter até 500 palavras, excluindo referências. A proposta de 

trabalho deverá apontar claramente qual é a pergunta de pesquisa, sua relevância, quais dados serão 

utilizados, qual é a base teórica utilizada e contribuição esperada. 

 

Cronograma proposto 

Data Ação 

30/08/2022 Recebimento de propostas 

10/09/2022 Divulgação de propostas aceitas 

05/10/2022 Workshop no IX EBAP (participação presencial 

ou remota) 

Até 30/04/2023 Recebimento de artigos completos 

Até julho de 2023 Envio de pareceres 

2º semestre de 2023 Estimativa de publicação online 
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