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RESUMO 

 

A presente investigação analisa o perfil socieconômico e de saúde da população em 
situação de rua da região da Lapa- Rio de Janeiro, bem como as condições que se 
estabelecem entre a prática da mendicância e as subjetividades que são enfatizadas 
nessa situação. O contexto social desenvolvido, a estigmatização do ser humano 
bem como as dificuldades de acesso a serviços considerados essenciais interligam 
essa forma de vivência. Foram entrevistados 132 moradores de rua no interior de 
instituição religiosa que oferece alimentação e apoio espiritual aos mesmos. O 
questionário aplicado ofereceu 30 perguntas, das quais 02 foram de caráter aberto, 
visando entender um pouco mais a essência dos entrevistados. Os dados primários 
foram analisados e tabulados através do software Epi info 8.0 e Exel 2007, 
possibilitando a interpretação estatística dos dados através de gráficos e tabelas. 
Evidenciou-se que a mendicância constitui uma prática legitimada pelas pessoas 
que a praticam e que o perfil dessa população não apresenta discrepâncias em 
relação a  outros trabalhos já publicados. 
 
Palavras Chave: População em Situação de Rua; Contexto Social; Estigma.  
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 



ABSTRACT 

 

This research analyzes the socioeconomic and health profile of the population living 
on the streets of Lapa area - Rio de Janeiro, as well as the conditions established 
between the practice of begging and subjectivities that are emphasized in this 
situation. The social context developed, stigmatization of human beings and the 
difficulties of access to services considered essential way to connect this experience. 
We interviewed 132 homeless people within religious institution that offers food and 
spiritual support to them. The questionnaire offered 30 questions, of which 02 were 
open character, aiming to understand a little more the essence of respondents. 
Primary data were tabulated and analyzed using Epi Info 8.0 e Exel 2007, enabling 
the statistical interpretation of data through graphs and tables. It was evident that 
begging is a practice legitimated by the people who practice it and that the profile of 
this population shows no discrepancies with other studies published. 
 
Keywords: Homeless Population, Social Context; Stigma. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Analisar o perfil socioeconômico e de saúde, bem como buscar subsídios 

para entender o  processo de exclusão social da população em situação de rua do 

bairro da Lapa na cidade do Rio de Janeiro constituem os principais objetivos desse 

projeto de pesquisa. Tornar pública a mazela social em que vivem em função da luta 

por sobrevivência e da dignidade nos logradouros públicos da cidade constitui um 

grande desafio, dadas às dificuldades que se apresentam. 

Vários países da América Latina apresentam um histórico de desigualdade 

social e estrutural, que vem se acentuando devido à globalização e suas 

consequências negativas: a maior parte da população desses países em 

desenvolvimento não tem acesso ao mercado de trabalho e aos bens e serviços da 

sociedade, refletindo em condições desfavoráveis para sua sobrevivência (SOUZA, 

et al, 2007). 

Segundo dados do IBGE, o Brasil ocupa o 5º lugar entre os países mais 

populosos, perdendo somente para China, Índia, Estados Unidos e Indonésia. A 

última revisão da projeção populacional foi realizada em 2008 e o relatório aponta 

aproximadamente 193.252.604 habitantes agora em 2010 (IBGE, 2010).  

O crescimento populacional das últimas décadas em nosso país está 

associado aos fluxos migratórios que ocorreram com maior intensidade até meados 

do século passado. A partir deste período houve uma explosão demográfica. O 

número de habitantes em 1950 era de aproximadamente 52 milhões. Comparado a 

2010, o país teve um aumento de mais de 140 milhões de pessoas.  A falta de 

expansão da urbanização, as precárias condições de vida que se instalam em vários 

pontos da periferia das cidades fazem com que vários migrantes não encontrem 

trabalho, passando a viver em favelas, bairros populares ou nas ruas (CARBONE, 

2000). 

Uma breve passagem pelas ruas dos grandes centros urbanos, com um 

pouco de atenção, é possível constatar os efeitos deletérios da sociedade salarial 

sobre a vida dos cidadãos. É notório o aumento da população em situação de rua 

em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, entre outras 

(GHIRARD, et al; 2005). 



Por não possuírem domicílio fixo, os moradores de rua são excluídos do 

Censo Populacional, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), sendo considerados “cidadãos invisíveis”, aumentando a dificuldade de 

ações governamentais e ações sociais nessa área. 

Vitimados pelo preconceito e pelo processo de exclusão imposto pela 

sociedade, muitos deles assumem uma personalidade extremamente rígida sobre si, 

sentindo-se fracassados (VIEIRA, et al; 1994). 

Dados históricos comprovam o aumento acentuado da população em situação 

de rua. A partir dos anos 70 começaram a aparecer frequentes registros de pessoas 

sem ganho definido, vivendo nas ruas das grandes metrópoles, cuja denominação 

foi sendo substituída de mendigos por moradores de rua ou população de rua. 

Hodiernamente é muito comum a transição casa-rua, vez que diversos fatores 

contribuem para esse processo, tais como: estrutura familiar, drogas, trabalho entre 

outros. Desse modo, acabam ocupando espaços públicos ou utilizando 

equipamentos sociais em busca de abrigo ou morados. Por esses motivos, o termo 

empregado para designar tais indivíduos é população em situação de rua (SOUZA, 

et al; 2007). 

A população em situação de rua ocupa territórios geograficamente 

demarcados mediante obtenção de renda e resolução de suas necesidades básicas, 

sem deixar de levar  em  consideração, primordialmente, sua segurança e cobertura 

(abrigo ou teto). Em segundo plano, são obeservadas condições de oferta de água, 

alimentos, doações ou rendimentos. Em todo território urbanizado observa-se as 

dificuldades de acesso à agua e higiene pessoal (VARANDA & ADORNO, 2004). 

Ante o acima expendido, torna-se capital analisar o proceso de 

estigmatização e a identidade social adquirida, interligando as ações de natureza 

governamental voltadas à assistência da população em situação de rua.   

 

 

 

 

 
 
 
 



2 JUSTIFICATIVA 

 

 

O aumento do contingente populacional das grandes cidades associados à 

falta de reestruturação do trabalho e à desaceleração da economia, criam situações 

relacionadas ao desemprego e insegurança populacional, vinculadas à extrema 

pobreza. Na escrita de Brêtas (1999, p.68): “quanto maior for a desigualdade social 

de um país maior será a repercussão na qualidade de vida, e consequentemente, de 

saúde da sociedade de uma forma geral e do indivíduo e de sua família em 

particular.”   

A definição de exclusão social vem sendo originalmente utilizada para superar 

as deficiências correntes do processo de civilização e urbanização, tendo como 

mérito a distinção por categorias específicas. Dentre essas categorias está o grupo 

de moradores de rua com situação de extrema pobreza e histórico de nomadismo 

urbano entre os espaços públicos. O abando das ruas é privilégio de um pequeno 

grupo principalmente os que não possuem comprometimento mental ou 

dependência química (VARANDA & ADORNO, 2004). Ainda os descrevem como: 

 
Os moradores de rua são o retrato de um país castigado por miséria, 

desemprego e abandono. Mesmo o Rio de Janeiro, em tempos de choque 

de ordem, não superou esta grave questão social, que incomoda o cidadão 

comum e assusta o turista. Para piorar, os abrigos municipais se mostram 

ineficientes no combate ao problema – haja vista o número de fugas 

registradas nessas instituições. Sem instrução nem emprego, a população 

que habita calçadas e bancos de praças vira alvo fácil para drogas e 

criminalidade (VARANDA & ADORNO, 2004, p. 63). 

 

O bairro da Lapa-RJ, tornou-se conhecida nas entre as décadas de 20 e 30, 

pela criação de inúmeras casas noturnas, clubes de jogos, cabarés, botequins, 

tornando-se o reduto da boemia carioca. Por ser uma área de transição entre 

diversos pontos da cidade e proximidade a pólos empresariais e órgãos públicos, 

constitui-se área de intenso trânsito de pessoas durante o dia e noite. Diante desse 

panorama houve a abertura de espaço ao desenvolvimento de atividades ilícitas e 

panorama de pernoite de muitos indivíduos em albergues e locais públicos 

(FERREIRA, 2005). 



O processo de revitalização da Lapa atraiu novos negócios e ainda mais 

freqüentadores, porém atualmente comerciantes e moradores do entorno da Lapa se 

preocupam com o aumento da marginalidade, andarilhos, população em situação de 

rua, consumo de drogas e número de camelôs. A sujeira e abandono da região que 

constitui um dos principais cartões postais da cidade estão por toda parte (RJTV, 

2011). 

Por ser um dos maiores agravos sociais da atualidade e talvez um dos mais 

difíceis de resolução, a população em situação de rua constitui uma categoria de 

difícil acesso e que necessita de programas e políticas específicas de reinserção 

social.  

A humanização, no seu sentido denotativo de dar condição ao homem, 

constitui um dos principais focos de estudo, além da assistência material que 

recebem. Muitos desses moradores de rua necessitam ser ouvidos e entendidos 

para que se possam criar projetos e políticas públicas que contemplem as suas 

necessidades, retomando sua integridade física e emocional. 

O tema escolhido foi baseado em três concepções diferentes: Na área 

profissional, como farmacêutica, por levantar questões e analisar as políticas 

públicas existentes, o acesso à rede de saúde e ao tratamento prescrito. Na área 

social, por ser um dos principais problemas sociais da atualidade e um dos mais 

difíceis de serem solucionados. Já no âmbito científico e de saúde, a pesquisa 

buscará elementos que concorrem para a fragilização da saúde de moradores de 

rua e aprofunda a discussão do problema. 

Esperamos que os resultados da presente investigação possam contribuir 

para o aprimoramento das políticas públicas voltadas à população em situação de 

rua do nosso Município.  

 

 

 

 

 
 
 
 



 

3 OBJETIVOS 
 

 

3.1 OBJETIVOS GERAIS 

 

 Analisar o perfil sócio-demográfico e de saúde de uma amostra de moradores 

em situação de rua, situados no bairro da Lapa-Rio de Janeiro. 

 

 
 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar as condições dos moradores de rua sob o ponto de vista social, 

demográfico e de saúde; 

 

  Avaliar eventuais dificuldades relacionadas à rede de saúde, à alimentação, 

serviços e cidadania. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

4.1 O PROCESSO DE EXCLUSÃO SOCIAL E O MORADOR DE RUA 

 
 

Em se tratando de relacionar riqueza com pobreza o Brasil é referência 

mundial. A expressão desigualdade de renda é utilizada por muitos para caracterizar 

um seleto grupo de ricos – com acesso a quase todos os bens de consumo – da 

grande massa populacional de pobres (POCHMANN, 2004).  

A tendência em falar de exclusão social vem ganhando espaço na sociedade 

brasileira nas últimas duas décadas. As situações englobadas pelo termo são muitas 

e distintas: moradores de favelas, trabalhadores sem-terra, desempregados mesmo 

que oriundos da classe média, idosos, mendigos, toxicômanos e entre outros, são 

considerados excluídos para colocutores diferentes (LEAL, 2004). 

A ideia de exclusão social tem suas origens nas ciências sociais francesas, 

classificando categorias e relacionando-se com pessoas e grupos desfavorecidos. 

Suas primeiras utilizações vieram com a publicação de Pierre Massi e J. Klanfler, na 

década de 60, através do livro “Exclusão social: estudo da marginalidade nas 

sociedades ocidentais”. Houve grande ascensão desse termo na década de 70, 

citado por Lenoir (1974) e Foulcault (1972-1975) (LEAL, 2004). 

Já na década de 90, o termo aparece novamente citado pelo escritor francês 

Robert Castel (1990), definindo a exclusão social como o mais elevado nível 

atingível no percurso da marginalização, sendo esse um processo no qual o 

indivíduo vai progressivamente se afastando da sociedade através de rupturas com 

a mesma. Ressalta também que a pobreza pode desencadear uma situação de 

exclusão, mas não necessariamente esses dois conceitos estão interligados (LEAL, 

2004). 

Sobre a questão da marginalização e informalidade, Escorel (1999, p. 43) 

destaca: 
“Nos anos 80, a noção de marginalidade foi substituída nos espaços 

públicos pela “informalidade”; os dois termos tornam-se intercambiáveis, 

embora não sejam equivalentes. A existência de um setor informal, que 

aparecia como uma etapa de transição necessária em direção a uma 

incorporação posterior e progressiva no setor formal, revelou-se como um 



estado. Entre 1972 e 1986, o debate fez com que a informalidade saísse da 

posição em que era considerada como um sinal de desestruturação 

econômica capitalista em países dependentes e periféricos para ser 

qualificada como “núcleos dinâmicos e criativos”, uma alternativa ao 

capitalismo de mercado.”  

 

Muitos países e grandes cidades mundiais sofrem com o problema de 

exclusão social, revelando que taxas em países desenvolvidos são significativas e 

não podem ser consideradas desprezíveis, dada as repercussões sociais, 

econômicas, emocionais e de saúde que a condição impõe (MENDES, 2007). 

Alguns marcos históricos revelam a importância do processo de exclusão 

social no Brasil, tais como: abolição da escravatura, que lançou cerca de 800 mil 

negros libertos na mais terrível miséria, privando-os dos direitos civis e  limitando-os 

a posições inferiores no mercado de trabalho; os ex-combatentes da guerra de 

Canudos e seus familiares que tentaram, com fracasso, serem incorporados às 

Forças Armadas em 1987; a epidemia da gripe espanhola que dizimou centenas de 

pessoas em 1918; a quebra da bolsa de valores de Nova York em 1929, sucedendo-

lhe uma grave crise econômica internacional, que promoveu o crescente 

desemprego (ZUIM, 2011).  

A partir da Revolução de Trinta, os direitos políticos foram difundidos no país 

e o voto passou a ser universal, excetuando-se os analfabetos. Apesar do 

fortalecimento dos direitos sociais, ainda no governo de Getúlio Vargas, esse avanço 

inquestionável ainda se mostrava insuficiente para a incorporação de todos e 

beneficiava somente os assalariados que se encontravam fixos nas cidades. A 

grande maioria da população que se encontrava na área rural permaneceu excluída 

dos direitos sociais (POCHMANN, 2004).  

Decorrente da industrialização e do processo migratório, a partir da década de 

50, ocorreu à expansão da urbanização. As precárias condições de vida se 

instalaram em vários pontos da periferia das cidades e vários migrantes não 

encontraram trabalho, passando a viver em favelas, bairros populares ou nas ruas 

(MDS, 2008). 

 A homogeneização da classe urbana e rural só foi possível após a aprovação 

da nova Constituição Federal de 1988, que baniu a ideia de cidadania regulada e 

permitia o acesso de todos à saúde e previdência social (POCHMANN, 2004).  



Apesar de todos os avanços de mobilidade social, crescimento no nível de 

escolaridade, oferta de cursos de capacitação profissional, as grandes metrópoles 

assumiram o papel de centros de desemprego, poluição, enchentes. Esse novo 

panorama leva ao fortalecimento de categorias como o Movimento dos Moradores 

Sem Teto, surgido em 1997, com objetivo de combater a massa de produção de 

miséria nos centros urbanos, buscando meios de garantir moradia a todos os 

cidadãos e lutar por uma sociedade mais justa (MTST, 2012). 

 

Sawaia (2001, p.8) deixa claro que:  

 

 “A exclusão é um processo complexo e multifacetado, uma configuração de 

dimensões materiais, políticas, relacionais e subjetivas. É um processo 

sutil e dialético, pois só existe em relação à inclusão como parte 

constitutiva dela. Não é uma coisa ou um estado, é um processo que 

envolve o homem por inteiro e suas relações com os outros. Não tem uma 

única forma e nem é uma falha do sistema, devendo ser combatida como 

algo que perturba a ordem social, ao contrário, ele é produto do 

funcionamento do sistema”. 

 

Apesar do desenvolvimento econômico a partir de 2000 e do aumento de 

32,3% da produção interna, o Brasil é um dos países com uma das mais desiguais 

distribuições de renda mundial. Em 2001 o Coeficiente Gini, utilizado para medir a 

desigualdade de renda, era de 0, 594, melhor apenas que países como Guatemala, 

Suazilândia, República Centro-Africana (IPECE, 2006).  

Um estudo feito pelo IPEA, em 2008, demonstrou uma redução nessa 

desigualdade de quase 7%. O Coeficiente Gini na renda de trabalho nesse período 

caiu de 0,543 para 0,505. Márcio Pochman, 2008, afirma que “para um país não ser 

primitivo, esse índice precisa estar abaixo de 0,45”. Mesmo apresentando um 

Coeficiente Gini acima de 0,45, segundo a Revista Forbes (2011), o Brasil ocupa o 

oitavo lugar em número de bilionários, mostrando claramente a grande desigualdade 

social (GLYCÉRIO, 2008). 

O fenômeno da mendicância não é restrito ao Brasil, nem às sociedades 

capitalistas modernas. Desde tempos remotos já havia relatos de grupos habitando 

ruas e espaços públicos. Apesar das divergências históricas, morar na rua sempre 

esteve relacionado à área urbana (SIMÕES, 1992). 



Desde o período imperial, há relatos de pessoas vivendo nas ruas. Em nosso 

país, esses relatos são marcados principalmente por pessoas com hanseníase e 

transtornos mentais, bem como por fatores econômicos, processos de urbanização e 

migração (SIMÕES, 1992). 

Ainda nos dias atuais, são poucos os trabalhos de pesquisa de caráter 

censitário no Brasil que fazem referência ao tema “moradores de rua”. Apesar do 

grande problema social que essa população representa, sua falta de “voz” os 

transforma em população negligenciada, sendo agravada pela falta de fiscalização 

às instituições que recebem apoio público de ordem financeira para prestação de 

serviços a esse grupo (VIEIRA, 1994). 

Vieira et al (1994, p. 94 ), referindo-se a esse segmento populacional, afirmam 

que são:  
Pessoas que vivem em situação de extrema instabilidade, na grande 

maioria de homens sós, sem lugar fixo de moradia, sem contato 

permanente com a família e sem trabalho regular; são demandatários dos 

serviços básicos de higiene e abrigo; em que a falta de convivência com o 

grupo familiar e a precariedade de outras referências de apoio afetivo e 

social, fazem com que esses indivíduos se encontrem, de certa maneira, 

impedidos de estabelecer projetos de vida, e até de resgatar uma imagem 

positiva de si mesmos. 

 

Existem várias denominações para essa população, incluindo algumas de 

natureza pejorativa; como: albergado, sofredor de rua, mendigo e pedinte. O termo 

“trecheiros” caracteriza os moradores de rua que se fixam em logradouros públicos e 

não trabalham.  Já o albergado é aquele usuário de albergue (ADORNO & 

VARANDA, 2004). 

As denominações mendigo e pedinte atualmente estão em desuso, pois 

destorcem o processo de exclusão social para essa população. Esse termo vem 

sendo substituído por moradores de rua ou população em situação de rua 

(OLIVEIRA, 2008). No entender de Vieira (1999), tamanho número de nomeações é 

resultado da diversidade de características que essa população possui.  

Nos Estados Unidos, são conhecidos como homeless, que significa sem-teto. 

O National Coalition for the Homeless define como “pessoas que enfrentam alguma 

situação de desabrigo, incluindo pessoas que, mesmo tendo um local para morar, 



esporadicamente utilizam albergues ou dormem nas ruas por falta de abrigamento 

público adequado disponível” (CLARKE, 1999). 

Em 2003, a Fundação e Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), definiram 

a população em situação de rua como:  

 
Seguimento de baixíssima renda que, por contingência temporária ou de 

forma permanente, pernoita nos logradouros da cidade – praças, calçadas, 

marquises, jardins, baixos de viadutos, em locais abandonados, terrenos 

baldios, mocós, cemitérios e carcaças de veículos. Ou também aqueles que 

pernoitam em albergues públicos ou de organizações sociais. 

 

No Rio de Janeiro, foi a partir da década de 1990 que o número significativo 

de moradores de rua aumentou. A miséria dos grandes centros urbanos do Brasil 

alcançou proporções alarmantes com o crescimento em grande escala do número 

de moradores de rua, substituindo o antigo perfil desse público. Antes, somente 

bêbados, loucos e migrantes. Hoje, desempregados vitimados pela flexibilização no 

mundo do trabalho (ESCOREL, 2000).  

Em grande parte do século XX, o bairro da Lapa no Rio de Janeiro figurou 

como zona de passagem ou de ligação entre as áreas norte e sul da cidade.  A 

facilidade de acesso, a agitação do polo comercial e as badalações da vida noturna 

fizeram da Lapa um cenário de pernoite de muitas pessoas em albergues e 

logradouros (FERREIRA, 2005). 

Escorel (2000, p.148) nos apresenta uma tipologia de um morador de rua, de 

nome Cícero, realizada no Rio de Janeiro:  
 

As pessoas que moram no centro da cidade são mais marginalizadas 

(roubam, cometem crimes), os que moram aqui em Botafogo são mais 

acomodados (porque em Botafogo há muita distribuição de comida), já a 

gente que estiver assim em Ipanema, Zona Sul, é outro tipo, cata papelão, 

cata jornal, cata latinha, vende coisas usadas na rua porque lá já é lugar 

que não da comida, ta entendendo? 

 

Somente no final da década de 90 que a Secretaria Municipal de Assistência 

Social da Cidade do Rio de Janeiro realizou o 1º censo sobre a população em 

situação de rua. Outros censos já haviam sido divulgados nessa década, mas esse 

foi o primeiro realizado pela Prefeitura (SMAS, 2006). 



Em 2008, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) 

realizaram a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua. Essa 

pesquisa representa de forma significativa um perfil traçado para esta população, 

por haver sido realizada em 71 municípios brasileiros. Muitos dos resultados 

encontrados não diferem de outras pesquisas realizadas anteriormente. 

Foram identificadas 31.922 pessoas (maiores de 18 anos) em situação de 

rua. Este número total, se considerado juntamente com as pesquisas de outras 

cidades, permite estimar um número aproximado de 50.000 pessoas nas capitais de 

estados (e Distrito Federal) e cidades com mais de 300 mil habitantes do Brasil 

(MDS, 2007-2008). A pesquisa revelou, ainda, o perfil desses moradores de rua, 

onde alguns dados serão apresentados na tabela (1): 
 
Tabela 1- Perfil da população em situação de rua, a partir de dados da pesquisa realizada em 71 

municípios brasileiros – 2008. 

Sexo Masculino 82% 
Remuneração 20-80 reais semanais 52,6% 
Escolaridade Sabem ler e escrever 72% 
Loca de pernoite  Dormem na rua 69,6% 
Tipo de trabalho Mercado informal 

 
70,9% 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS). 

 

No município do Rio de Janeiro, a pesquisa contabilizou 4.585 pessoas em 

situação de rua. Do total das entrevistas, 72,2% foram realizadas em locais 

caracterizados como de rua e 27,8% foram realizadas em instituições.  

É importante destacar que juntamente ao perfil tradicionalmente encontrado 

nas ruas, acima descrito, tem se somado a presença de pessoas e grupos que 

foram expulsos ou elegeram sair de suas comunidades por situações ligadas à 

violência (ZUIM, 2011). 

Após levantamento do perfil da população em situação de rua feita pelo 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), o Governo Federal 

institui em 2009 a Política Nacional para População em Situação de Rua e seu 

Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento, sob decreto de lei nº 7, 

053 de 23 de dezembro de 2009, definindo a população em situação de rua: 



 
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 (GOVERNO FEDERAL, 

2009, p.1). 

 

Com a implantação do Programa “Saúde em Movimento nas Ruas”, 

Estratégia de Saúde da Família para População em Situação de Rua/ Consultórios 

de Rua, implantado no ano de 2010, no Rio de Janeiro, em 2011 foi realizado um 

mapeamento por toda área central. Na região da Cruz Vermelha/Lapa,constatou-se 

que o perfil da população de rua é constituído por pedintes, andarilhos, usuários de 

drogas e indivíduos que vivem do trabalho informal. As áreas percorridas pelas 

equipes no local citado estão descritas na tabela abaixo (MS-ESF POP RUA, 2011). 
 
Tabela 2 – Área adstrita pela equipe da estratégia de Saúde da Família para População em Situação 
de Rua (2011). 
        PRAÇA DA CRUZ VERMELHA/LAPA 
 
Mem de Sá,  Resende, André Cavalcante, Ubaldino do Amaral, Gomes Freire, Relação, 
Visconde do Rio Branco, Henrique Valadares, Tenente Possolo, Praça da Cruz Vermelha, 
Washington Luiz, Rua dos Inválidos, Praça João Pessoa, Arcos da Lapa, Evaristo da Veiga, 
Costa Bastos, Silva Romero, Praça do bairro de Fátima, Monte Alegre, Francisco Muratori, 
Joaquim Silva, Travessa Mosqueira, Visconde de Maranguape. 
 
Fonte: Ministério da Saúde – Estratégia de Saúde da Família para População em Situação de Rua 

(2011). 

 

A pesquisa revelou, ainda, o número relativo de morador de rua presente na 

área adstrita à região central, no momento da observação, contribuindo para 

elaboração do gráfico a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Gráfico 1 – Número relativo de Moradores em Situação de Rua na área adstrita do ESF-POP RUA 

(2011).   

  
Fonte: Ministério da Saúde – Estratégia de Saúde da Família para População em Situação de Rua 

(2011). 

 

 

 

4.2 ASPECTOS SOCIODEMOGRAFICOS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 

RUA 

 

O termo “descartáveis urbanos” é uma denominação feita por Varanda & 

Adorno (2004, p.60) “que enfatiza o grande número de moradores de rua que 

passaram a sobreviver com materiais descartados pela sociedade, como também a 

ideia de serem seres humanos descartáveis no referencial social.” 

Os conflitos domésticos, assim como os conflitos com a vizinhança, são 

geralmente mencionados como motivos de afastamento da família. As causas do 

conflito geralmente giram em torno da orientação sexual do morador de rua, do 

alcoolismo, do consumo ou tráfico de drogas, do envolvimento em assaltos ou outros 

crimes, da violência ou abuso sexual por parte de algum parente próximo (MENDES, 

2007). 

Há também os que são expulsos de casa ou simplesmente abandonados pela 

família, entre eles estão os tidos por loucos, alguns velhos e os deficientes físicos. 

Assim como os alcoólatras e os usuários de drogas, suas famílias não têm 

perspectiva de que eles venham a contribuir nas despesas da casa, os custos com 



sua saúde muitas vezes são altos, além de, em certos casos, colocarem seus 

familiares em situações de risco (SILVA, 2006). Acontece também, no caso dos 

considerados loucos e dos idosos, deles simplesmente se perderem de casa, 

desaparecerem (MENDES, 2007). 

Segundo Martins (2003) há inúmeras justificativas para alguém deixar sua 

moradia, sua família, tudo o que conquistou com o trabalho e com o passar dos anos 

e finalmente decidir morar na rua, untado de justificativa diversa. No caso do 

alcoolismo, o abandono da família ocorre muitas vezes por não suportarem as 

pressões psicológicas dentro de casa que, aliado ao desemprego, alegam vergonha 

de não mais poder arcar com as despesas da família.   

Abandonar o lar à procura de uma oportunidade que nem sempre é exitosa; 

quando não conseguem ficam pelas ruas e não mais voltam para o seu lar, pelo 

orgulho, pelo machismo ainda enraizado na cultura. Há aqueles que optam por 

morar na rua por se sentirem livres e, mesmo com as dificuldades, o seu corpo tende 

a se adaptar às situações diversas, passando a se acomodarem na condição em 

que se encontram, não tendo em sua maior parte uma ambição futura, se resumindo 

ao hoje, ao agora (MARTINS, 2003). 

Vieira, Bezerra e Rosa (1994, p. 93-95) coligam três situações para a estadia 

na rua:  

 As pessoas que ficam na rua – englobam indivíduos vitimados pelo 

desemprego, ou que estão na cidade em busca de algum tipo de tratamento 

de saúde de parentes ou próprios. Em razão da precariedade da situação 

econômica e medo de atos de violência, passam a noite em albergues, 

rodoviárias ou em territórios públicos onde haja circulação de pessoas. 

 As pessoas que estão na rua – indivíduos que passam a se identificar com 

a rua, sem o menor medo ou sentimento de ameaça, desempenhando 

pequenas atividades para seu auto sustento, como: catadores de latinhas e 

papelão, guardadores de carros, descarregadores de cargas. 

 As pessoas que são da rua – indivíduos que habitam nas ruas por um longo 

período de tempo, e já apresentam marcas das debilitações físicas e mentais, 

em decorrência da alimentação deficiente e uso abusivo de álcool e drogas. 

 Pela falta de domicílio fixo, os moradores de rua são considerados “cidadãos 

invisíveis”, inclusive sendo excluído do Censo Populacional, que não levava em 



conta esta parcela da população, o que dificulta em muito as ações sociais 

direcionadas a estes (IBGE, 2002). 

Longe do estereótipo clássico do mendigo, a grande maioria exerce 

atividades produtivas, muitas das vezes ligadas à coleta de material reciclável, 

associando-se em cooperativas de trabalho. 

As melhores condições na obtenção de trabalho e alimentação, existentes 

principalmente no centro e zona sul da cidade, regiões que reúnem mais 

oportunidades para as pessoas em situação de rua, podem explicar sua maior 

concentração nessas regiões da cidade (SMAS, 2006). 

Segundo Dantas (200,7) o centro do Rio de Janeiro é a área que apresenta o 

maior contingente e a maior densidade de população de rua, enquanto a zona sul, 

por ter uma menor área geográfica em relação à zona norte, apresenta uma menor 

visibilidade desta população. 

Conforme estudo, o perfil dos adultos em situação de rua no Rio de Janeiro é 

bem definido: homem, negro ou pardo, já frequentou a escola (quatro anos e meio 

de estudo, mesma média do País), está no auge de sua idade produtiva (média de 

38 anos) e vive de atividades informais.O perfil educacional observado na pesquisa 

desmistifica a ideia de uma maioria de analfabetos. A grande maioria apresenta o 

mesmo nível de escolaridade da média da população brasileira. Uma pequena 

parcela da população em situação de rua apresenta nível de instrução bem acima da 

média nacional (DANTAS, 2007). 

Nas ruas é significativo o número de pessoas vitimadas pelos problemas 

estruturais e em condições insalubres, sujeitas à violência ou ainda sob ação 

contínua de álcool e drogas. Trata-se de um problema de grande complexidade, 

sendo necessárias parcerias, ações integradoras e Inter setoriais, bem como a troca 

de informações entre os diferentes fatores para atenuá-lo ou solucioná-lo (SOUZA, 

2007). 

O morador de rua suscita nos cidadãos domiciliados ações que trafegam no 

extremo da total indiferença chegando até a repulsa e à violência física. O contato 

corriqueiro com pessoas em situação de rua, que no início gerava espanto e 

indignação, vai gradualmente levando a uma dessensibilização para com sua 

condição social. De tão acostumados com suas mazelas, mesmo que 

involuntariamente, já não mais reparamos suas presenças. Trata-se da 

disseminação da indiferença que denota uma naturalização do fenômeno. Observa-



se uma atitude hostil de repulsa, nomeadamente a violência física, esta é a idéia de 

que a desqualificação e a desvinculação das pessoas em situação de rua podem ser 

seguidas da eliminação física à qual elas estão suscetíveis. Talvez possa estar em 

andamento um processo de dessemelhança entre seres humanos marcado pela 

imagem do cidadão em situação de rua como alguém destituído do pertencimento à 

espécie humana. Eis a tese de que a violência simbólica, que por si só já acarreta 

danos intransponíveis através das atitudes e das palavras, legitima a ocorrência de 

violência física, que pode chegar ao extremo da eliminação física (FERREIRA, 

2005). 

 

 

4.3 A ESTIGMATIZAÇÃO E ALGUNS ASPECTOS PSICOSSOSSIAIS DO 

MORADOR DE RUA  

 

Quantos de nós, em meio às atividades corriqueiras, nos deparamos com a 

figura de um morador de rua? Considerando que eles habitam com freqüência vários 

locais públicos, é pertinente ponderar que todos nós já interagimos com essas 

pessoas.  

Contudo, se refletirmos sobre a qualidade destas interações, observar-se-á 

que comumente nós os olhamos amedrontados, ou ignoramos sua presença, com 

uma expressão de constrangimento. Alguns os vêem como perigosas e, assim, 

apressam o passo. Outros logo os consideram “vagabundos” e que ali estão por não 

quererem trabalhar, olhando-os com hostilidade. Muitos atravessam a rua com 

receio de serem abordados por pedido de esmola ou mesmo por pré-conceberem 

que são pessoas sujas e mal cheirosas. Há também aqueles que delas sentem pena 

e olham-nas com comoção ou piedade. Enfim, é comum negligenciarmos 

involuntariamente o contato com eles. Habituados com suas presenças parecem que 

estamos dessensibilizados em relação à sua condição (sub) humana (MATTOS, et. 

al; 2004). 

Segundo Erving Goffman (2004, p.6), “o termo estigma é utilizado para 

designar essa depreciação profunda”. Ele é representado por relações de 

linguagens e não por atributos. Um atributo que estigmatize uma pessoa pode 



conferir uma característica regular a outrem. Na maioria das vezes, nem todos os 

atributos indesejáveis estão em questão, mas somente aqueles clichês que criamos 

como padrão de inclusão social para determinados povos. Portanto, uma pessoa 

facilmente estaria inserida no cotidiano social, todavia possui uma característica 

capaz de chamar a atenção e distanciar os que a encontram, anulando a 

possibilidade de valorizar outros atributos seus. Dizemos então que esse indivíduo 

possui um estigma (GOFFMAN, 2004). 

A dificuldade de aceitarmos pessoas que apresentem determinado estigma 

tem levado a reações inesperadas e involuntárias, como preconceito e desprezo.  

Muitos moradores de rua são pessoas desgarradas da família devido à 

gravidade da doença mental que os afligem e/ou pelo uso simultâneo de álcool e 

drogas, sobretudo as mais baratas, como o crack. O número desses moradores de 

rua vem aumentando desde 1990, após a mudança da legislação em relação às 

hospitalizações psiquiátricas, que, a partir de então, exige a vontade manifesta e a 

anuência dos doentes para serem hospitalizados (LEJDERMAN, 2010). 

A inserção no mundo do álcool e drogas deve-se principalmente à tentativa de 

fuga da realidade em que vivem, meio de ignorar o desconforto, a sujeira, o 

abandono, a dificuldade de relacionamento afetivo. Segundo fala de um morador de 

rua: “quando a gente bebe fica mais fácil pegar mulher” ou “quando tá bêbado dorme 

com qualquer mulher “maloqueira”; até com homem tem gente que vai” (ADORNO, 

1999). 

Outro fator agravante para o uso de álcool e drogas se deve à exposição das 

mulheres que vivem nas ruas. Muitas delas não conseguem se defender e são 

forçadas a praticar sexo, assumindo comportamentos agressivos para se proteger 

ou se afundam em bebidas e drogas para minimizar essa dor (VARANDA & 

ADORNO, 2004). 

A percepção que nós os transeuntes temos em relação aos moradores de rua 

é bem conhecida, pois já presenciamos ou sentimos algo descrito nos parágrafos 

acima. Mattos (2004) descreve os principais pré-conceitos estabelecido perante as 

pessoas em situação de rua, entre elas o status de vagabundo, bastardo, perigoso, 

coitado e retardado. Entretanto, não temos muitas informações ou estudos dos 

sentimentos e pensamentos dos moradores de rua frente aos transeuntes. Qual a 

impressão que eles têm dos que passam por eles nas ruas? E o que pensam sobre 

o que os transeuntes pensam a seu respeito?  



Dessa forma, utilizamos termos específicos de estigma sem pensar no seu 

significado. Percebe-se também a dificuldade que o indivíduo tem em viver o que lhe 

foi determinado, e continua insensível ao seu fragor. Ermo por sua alienação, 

cercado por suas próprias crendices, ele assume a identidade de normal e sente que 

o ser humano é um cidadão deplorável. O estigma caminha com ele sem o menor 

incômodo ou arrependimento em fazê-lo (GOFFMAN, 2004). 

Muitos estigmatizados assumem de maneira indireta uma postura para 

correção da condição na qual se encontra. Goffman, 2004 p.12, cita ainda alguns 

exemplos como: “o aleijado que aprende ou reaprende a nadar, o cego que vira 

perito em escalar montanhas ou esquiar”. O indivíduo tenta empregar uma condição 

não habitual a sua identidade pessoal (GOFFMAN, 2004). 

A despeito da importância que o tema exige, poucos artigos descrevem o 

aspecto psicológico dos moradores de rua, talvez pela dificuldade de abordagem 

dessa população em função dos riscos que envolvem tal prática (CRP, 2012). 

 

4.4 O ACESSO À SAÚDE  

 

A saúde dos moradores de rua foi por tempos dado por Igrejas e voluntários, 

sendo o Sistema Único de Saúde (SUS) o marco para a melhoria no atendimento a 

essa população. Com a criação do SUS foi implantado um novo sistema de 

prevenção e promoção a saúde onde tinham tratamentos e prevenção, e grupos 

relacionados aos moradores não só com problemas de saúde, mas, problemas com 

drogas lícitas e ilícitas, melhorando a qualidade de vida destas pessoas. Na prática 

observa-se em alguns estudos e artigos que as condições de tratamento aos 

moradores de rua são precários, desvinculados da proposta de equidade, ou seja, 

atendimento igualitário para todos, proposta pelo SUS (ROCHA, 2003). 

Na atenção primária à saúde, a implantação do Programa Saúde da Família 

(PSF) e de agentes Comunitários de Saúde (PACS), vem como uma tentativa de 

estender as ações de atenção básica em saúde às populações sem acesso aos 

serviços de saúde (CARNEIRO, et al; 1996). 

Muito se discute o fato de que os moradores de rua são de difícil aproximação 

gerando dificuldade de tratamento. Um estudo realizado no Estado de São Paulo 

mostra que o problema da saúde principalmente para este segmento está também 



vinculado a falta de ações governamentais e intersetorialidade (SOUZA,  et al; 

2007). 

Outra pesquisa realizada no Município de São Paulo constatou algumas 

situações discrepantes quanto ao acesso dessa população aos serviços de saúde 

como exemplo: exigência de comprovante de residência para matrícula nos serviços 

de saúde, dificuldades de internação em hospitais públicos devido à dificuldade de 

responsável, preconceito com a relação à higiene pessoal e alcoolismo, entre outros 

(CARNEIRO, et al; 1996).  

Cada vez mais os moradores de rua crêem que podem ter saúde na rua, que 

só depende deles. Na verdade a dificuldade de acesso reflete em grande parte no 

esquecimento dessa população pelo governo e às precárias condições de 

atendimentos nos hospitais e postos de saúde. A percepção de doença por parte da 

população em situação de rua só é levada em consideração quando há 

impossibilidade de locomoção ou qualquer outro fator que impeçam as rotinas 

diárias (SCHRAIBER & MENDES, 1996). 

A saúde, na rua, está ligada a diversos fatores. O fator governamental, fator 

educativo, fator social e psicológico, visto que, há trabalhos que demonstram que 

muitos se utilizam de drogas para fugir da realidade não se preocupando ou não 

tendo conhecimento sobre os efeitos maléficos das drogas no organismo; sabem 

que fazem mal, porém, seu uso os faz esquecer a falta de emprego, comida, 

dinheiro e da distancia, muitas vezes de suas famílias (SOUZA, et al; 2007). 

É importante ressaltar que a discriminação também se relaciona a saúde, a 

falta de preparo dos médicos, enfermeiros e agentes de saúde que não sabem lidar 

com a peculiaridade desta população interfere diretamente na saúde. A falta de 

medicamentos também é levantada em alguns trabalhos, onde se ouve dizer que se 

tiver dinheiro você compra o remédio, mas se não tiver você morre, reflete mais uma 

vez a desconfiança que as pessoas que moram na rua têm para com o SUS (BOTTI, 

et al; 2010). 

A violência na rua é outro fator importante para a saúde dessa população, 

muitas vezes por disputa de território de comida, percebeu-se que dentro de cada 

área há uma hierarquia, que tem que ser respeitada por todos, caso isto não ocorra 

são expulsos daquela área ou então agredidos. Muitos moradores de rua dizem que 

as piores agressões vêm do próprio governo, ou seja, a policia militar, que os agride 



pelo simples fatos, na maioria das vezes, de estarem dormindo na rua, e há relatos 

de que agressões são feitas até sem nada terem feito (BOTTI, et al; 2010). 

Há diversos artigos mostrando que a população de rua é descrente com o 

governo, seja em quaisquer lugares, muitas não tem informação sobre programas de 

saúde, e muito menos atendimento por eles. O uso de drogas para fugir da realidade 

e suprir frio e outras dificuldades também fica clara em diversos artigos. 

O tema saúde relacionado aos moradores de rua como se pode perceber é 

bastante complexo e englobam diversos fatores igualmente complexos de grande 

dificuldade para serem reparados e, principalmente, serem tratados com essa 

população devido à total falta de confiança que foi adquirida nos últimos anos de 

governos. 

 

4.5 O PODER PÚBLICO E O MORADOR DE RUA 

 

 

O processo de globalização demarca uma sociedade voltada para o consumo, 

onde a competitividade, a concorrência, a redução de empregos e de oportunidades, 

selecionam uma sociedade, não havendo lugar para todos. Neste contexto, surgem 

os indivíduos “sobrantes”, que foram invalidados pela conjuntura social e econômica 

dos últimos tempos, rejeitados do circuito social (CASTEL, 1997). 

Segundo Bauman (2007, p.77): 
 

Os pobres de hoje não são mais as “pessoas exploradas” que 

produzem o produto excedente a ser, posteriormente, transformado 

em capital; nem são eles o “exército de reserva da mão-de-obra”, que 

se espera seja reintegrado naquele processo de produção de capital, 

na próxima melhoria econômica. Economicamente falando (e hoje 

também governos politicamente eleitos falam na linguagem da 

economia), eles são verdadeiramente redundantes, inúteis, 

disponíveis, e não existe nenhuma “razão racional” para a sua 

presença continua... A única resposta racional a essa presença é o 

esforço sistemático para excluí-los da sociedade “normal” (...). 

  

Pode-se afirmar que o fenômeno de mendicância está associado à estrutura 

da sociedade capitalista e possui uma multiplicidade de fatores que o determinam. 



No mundo contemporâneo, constitui uma expressão radical da questão social, 

localizando-se nos grandes centros urbanos, sendo que as pessoas atingidas são 

estigmatizadas e enfrentam o preconceito como marca do nível de dignidade e valor 

moral atribuído pela sociedade. Há uma tendência à naturalização do fenômeno, que 

no país se faz acompanhada da quase inexistência de dados e informações 

científicas sobre o mesmo e da falta de políticas públicas para enfrentá-lo (SILVA, 

2006). 

Um recurso comumente utilizado para efetivar “administração” dos moradores 

de rua é realizar a segregação espacial, através do que se convencionou chamar de 

contenção, que Snow & Anderson (1998) descrevem como sendo “uma modalidade 

de resposta que busca minimizar a ameaça que eles representam ao senso de 

ordem pública restringindo sua mobilidade a âmbito ecológico e reduzindo sua 

visibilidade pública”. Assim e de forma prática a contenção consiste em manter os 

moradores de rua dentro de uma área definida, geralmente degradada, onde se 

concentram também as instituições que os atendem. 

Desta forma, parte das políticas oriundas do poder público voltado para 

populações em situação de rua é da alçada da segurança pública. A criminalização 

de comportamentos e a repressão acabam justificando-se na busca por higienização 

e segregação social. É comum a prática de remoção dessa população ao lado de 

medidas, como as ações de limpeza pública e recolhimento dos seus pertences, 

com o intuito de afastá-la do centro da vida pública. Estas medidas, evidentemente, 

são inadequadas para o enfrentamento do processo de exclusão e vulnerabilidades 

cumulativas, além de culpabilizar os indivíduos pela situação em que se encontram 

(COSTA, 2007). 

Embora haja diferentes experiências relacionadas a “tirar os indivíduos da 

rua”, uma prática comum é a do “abrigamento”. Os locais (infraestrutura, 

manutenção, funcionamento, etc) que recebem os moradores, em grande parte, são 

mal avaliados pelos usuários e tem suas regras impostas sem discussões, levando 

aqueles que para lá foram a deixar o lugar, sempre que isto seja possível, e voltando 

a viver nas ruas (ZUIM, 2011). 

De forma mais específica, a área da saúde não registra práticas diferentes 

das acima descritas. É comum que se estabeleça uma vinculação do tema 

população de rua e a saúde pública, em que se evidenciam somente as precárias 

condições de saúde em que vivem, as dinâmicas estabelecidas para cuidar de si e a 



inadequação dos usuários às regras dos serviços de saúde. Apesar de esta 

população ser parte do cenário urbano, requerendo intervenções que levem em 

conta como ela se constituiu e as formas de sobrevivência ali desenvolvidas, é raro 

que se contabilizem experiências que a considerem dentro do que se convencionou 

denominar populações com necessidades especiais, tendo em vista os princípios da 

universalização, eqüidade e integralidade, preconizados pelo SUS - Sistema Único 

de Saúde (ZUIM, 2011). 

Segundo o previsto no SUS no princípio da eqüidade, todo cidadão é igual e 

deve ser atendido conforme suas necessidades. Ou seja, devem-se prover ações e 

serviços de todos os níveis de complexidades indicados a cada caso, “more o 

cidadão onde morar, sem privilégios e sem barreiras”. Considerando as diferentes 

realidades, os serviços de saúde devem conhecer as especificidades existentes 

entre os diferentes grupos da população e atuar para que cada necessidade seja 

resolvida, “oferecendo mais a quem mais precisa, diminuindo as desigualdades 

existentes", ou seja, "tratar igualmente os desiguais” (GONÇALVES, 1999).  

Diante de um contexto histórico, observamos a mudança em relação à 

população em situação de rua a partir de 1990. Surgem esforços na tentativa de 

resgatar a cidadania da população de rua, com bases diretas para inclusão social 

destes (NEVES, 1995). 

 Na busca de acesso amplo e ações que atendam aos excluídos de forma 

integral, principalmente com atenção aos usuários de álcool e outras drogas ilícitas e 

reconhecendo a lacuna assistencial ainda existente, surge o primeiro Consultório de 

Rua, no início 1999, na cidade de Salvador- BA, como um piloto através do Centro 

de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD) da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), o projeto foi idealizado como uma tentativa 

de resolução do problema de álcool e drogas das crianças em situação de rua. O 

programa foi concretizado após uma parceria com a Prefeitura de Salvador e após 

08 anos de experiência profissional, somente em 2004 o primeiro Consultório de 

Rua foi incorporado ao Caps AD de Salvador, até 2006 (MS- CNSMAD, 2010 p. 8-

10). 

Devido à exitosa experiência inicial, o programa foi se aperfeiçoando sem 

perder seus objetivos e marcos principais. Algumas mudanças foram ocorrendo com 

objetivo de operacionalizar o atendimento, suprir as necessidades da demanda e 

qualificar uma equipe multidisciplinar capaz de interagir nesse contexto social. 



Diante desse novo panorama, em 2009 o Ministério da Saúde propõem o 

Consultório de Rua como umas das estratégias do Plano Emergencial de Ampliação 

de Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e outras Drogas do Sistema Único 

de Saúde – PEAD, sendo incluída em 2010 no Plano Integrado de Enfrentamento ao 

Crack, buscando ampliar o acesso, qualidade a atenção aos indivíduos em situação 

de grave vulnerabilidade social (MS- CNSMAD, 2010 p. 9). 

Para o funcionamento do Consultório de Rua é necessário uma equipe 

volante mínima composta por profissionais da saúde metal, da atenção básica, 

assistente social, médico, psicólogo, enfermeiro, técnicos de enfermagem e outros 

educadores sociais. A primeira etapa para desenvolvimento do processo é o 

mapeamento da área a ser implantado o eCR e após a abertura de campo, contando 

com a participação de líderes comunitários, entre outros. O deslocamento da equipe 

multiprofissional e dos materiais e insumos necessários ao atendimento são feitos 

em carros tipo perua (van), que deve conter a logomarca Consultórios de Rua. A 

idéia é promover um despertamento inicial. Essa van deverá se instalar em uma 

área previamente delimitada, e mantiver dias e horários para os atendimentos, 

criando um vínculo (MS- CNSMAD, 2010 p. 10-11). 

Todas essas ações e esforços para reintegração social e cidadania dos 

moradores de rua culminaram com o decreto nº. 7.053, assinado pelo Presidente da 

República em 23 de dezembro de 2009, instituindo a Política Nacional para Inclusão 

Social da População em Situação de Rua e o Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento da referida política nacional (MDS, 2008). 

A Política Nacional faz parte do esforço de estabelecer diretrizes e rumos que 

possibilitem a reintegração destas pessoas às suas redes familiares e comunitárias, 

o acesso pleno aos direitos garantidos aos cidadãos brasileiros, o acesso a 

oportunidades de desenvolvimento social pleno, considerando as relações e 

significados próprios produzidos pela vivência do espaço público da rua. Os eixos 

presentes na política, afirmam a necessidade da complementaridade de ações 

municipais, estaduais e federais, e à interdisciplinaridade e intersetorialidade na 

atuação para a população em situação de rua, tornando imprescindíveis os trabalhos 

conjuntos das diversas pastas governamentais, além de instituições ou de 

movimentos da sociedade civil organizada (MDS, 2008). 

Dentre seus princípios podemos citar o respeito à dignidade da pessoa 

humana, direito à convivência familiar e comunitária, valorização e respeito à vida e 



cidadania, atendimento humanizado e universalizado e respeito às condições e 

diferenças sociais das mais diversas categorias (MDS, 2008). 

O Programa “Saúde em Movimento nas Ruas” Estratégia de Saúde da 

Família para População em Situação de Rua/ Consultórios de Rua nasce na cidade 

do Rio de Janeiro em 2010, chamado ESF POP RUA. O serviço é inédito no Brasil, 

mantendo os mesmos princípios dos Consultórios de Rua e apresenta-se como 

transversalidade na saúde, unindo atenção básica, redução de danos, saúde mental, 

educação popular e arte (SMS, 2012). 

Aliado à exitosa experiência e necessidade de ampliação do serviço para todo 

o Brasil, o Ministério da Saúde lança em 25 de janeiro de 2012, as portaria de nº 122 

e 123, que definem, respectivamente, as diretrizes de organização e funcionamento 

das Equipes de Consultório na Rua e os critérios para cálculo máximo de equipes de 

Consultório na Rua (eCR) por município e transferência de recursos.  

Os Consultórios de rua serão divididos por modalidades de assistência e 

deverão desenvolver as seguintes atividades: 

 
- Busca ativa e o cuidado aos usuários de álcool, crack e outras drogas; 

- Atividades in loco, de forma itinerante, desenvolvendo ações 

compartilhadas e integradas às Unidades Básicas de Saúde (UBS), e 

quando necessário também com as equipes dos Centros de Atenção, de 

acordo com a necessidade dos usuários; 

- As eCR cumprirão carga horária mínima de 30 horas semanais. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2012). 

 

 

Embora, nos últimos anos, algumas iniciativas públicas destinadas a essa 

população tenham sido desenvolvidas, de acordo com o previsto na nova legislação, 

deve-se reconhecer que já são conhecidas experiências criativas e inovadoras em 

alguns municípios brasileiros. Além disto, a criação de novas políticas de atenção 

voltadas para essas pessoas demonstra a busca da sociedade civil de se articular 

em torno da defesa dos direitos das pessoas em situação de rua. 
 

 

 

 



 

5 - MATERIAL E MÉTODO 

 

 

5.1 - DESENHO DE ESTUDO 

 

Foi realizado um estudo descritivo, de natureza transversal, com base em 

dados obtidos de forma primária através entrevistas estruturadas, individuais 

aplicados a uma amostra de conveniência a indivíduos em situação de rua da Lapa - 

Centro do Município do Rio de Janeiro, no mês de  dezembro de 2012.  

 

 

5.2 - CAMPO DE ESTUDO  

 

 A pesquisa foi desenvolvida na Lapa - Zona Boêmia do Centro do Rio de 

Janeiro, selecionada por caracterizar-se como reconhecida área de mendicância e 

pelas possibilidades de acesso à população alvo. 

A Lapa uma área central do Município Rio de Janeiro marcado por intenso 

fluxo de pessoas centros de atividades de lazer como boates, bares, restaurantes, 

cinemas, teatros e praças onde se concentrem a boemia; instituições financeiras, de 

comercio e serviços públicos áreas de moradia de famílias de baixa renda (Mattos & 

Ribeiro, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 



5.3 - GRUPO DE ESTUDO 

 

Consideramos população de estudo, amostra por conveniência da população 

em situação de rua, que estavam no momento da pesquisa, na Igreja Evangélica 

Farol da Lapa, Rio de Janeiro – Lapa, independente de cor, raça, religião e 

orientação sexual, que aceitaram participar do estudo após consentimento 

informado, excetuando os critérios de inclusão e exclusão.  
 

 

5.4 - CRITÉRIOS DE INCLUSÃO 

 

Indivíduos na faixa etária acima de 18 anos de idade, independente de 

cor/raça, credo, escolaridade e condição de saúde, que estejam presente na 

Instituição religiosa selecionada e que após esclarecimentos sobre a pesquisa e 

assinatura do consentimento informado, aceitaram participar do estudo. 

 

5.5 - CRITÉRIOS DE EXCLUSÃO 

 

Serão excluídos do estudo pessoas em situação de rua que responderam 

parcialmente o questionário ou que apresentem visível alteração da lucidez que 

possam no julgamento do examinador, prejudicar a qualidade das informações. 

 

5.6 - CÁLCULO DO TAMANHO AMOSTRAL  

 

Para o cálculo do tamanho da amostra utilizou-se o software Raosoft ® 

Sample Size Calculator, considerando-se os seguintes parâmetros: população de 

referência igual a 230 indivíduos, nível de confiança de 95%; e erro de 5%. O 

tamanho mínimo recomendado da amostra foi igual a 132 pessoas (Raosoft Sample 

size calculator, 2012). 

 



 

5.7- INSTRUMENTO E TÉCNICA DE COLETA DE DADOS 

 

O instrumento de pesquisa utilizado na presente investigação teve como base 

dois questionários, ambos elaborados com mesmo propósito, que sofreram imersão 

e adaptações a fim de se adequar aos objetivos da referida pesquisa. O primeiro foi 

concebido pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS, 

2008) e aplicado em diversas capitais brasileiras. O outro, elaborado pela Secretaria 

de Planejamento e Gestão do Estado de Minas Gerais, foi utilizado na avaliação 

censitária dos moradores de rua do Município de Belo Horizonte - MG.  

As 132 entrevistas foram realizadas durante o mês de dezembro de 2012 no 

interior de uma Instituição religiosa- Igreja Evangélica Farol da Lapa - que oferece 

regularmente alimentação e apoio espiritual a população de rua da Lapa; utilizando 

para tal espaço reservado, visando preservar o anonimato dos sujeitos da pesquisa. 

Local fechado e de concentração para alimentação espiritual e física na tentativa de 

minimizar os riscos da rua. Os entrevistadores, após prévia autorização da Direção 

da Instituição religiosa, foram abordados os sujeitos na recepção, convidando-os a 

participarem da pesquisa. Aqueles que aceitaram participar do estudo, após as 

explicações fornecidas, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(Anexo C). Os indivíduos eram entrevistados por ordem de chegada, mediante a 

entrega de uma senha para identificação e controle dos mesmos.  

 Optamos em utilizar apenas os dias úteis, desconsiderando dias atípicos 

(feriados ou datas festivas), visando excluir o vício de referência. Imediatamente 

após esta etapa, os entrevistados receberam um kit composto de alimentos diversos 

(guaravita, biscoito, bombom) que foi entregue pelo respectivo pesquisador e alunos 

da graduação do 6º período do curso de medicina da Universidade Estácio de Sá, 

que também atuaram como entrevistadores. 

 

 

 

 



5.8 - VARIÁVEIS DE ESTUDO 

 

O instrumento de coleta de dados será elaborado em três blocos de 

perguntas: Bloco 1: Identificação do indivíduo;  Bloco 2:  Aspectos Socio-

demográficos ; Bloco 3: Aspectos de Saúde ( Anexo A). 

 

 Identificação do Indivíduo 

Como te chamo; Sexo: masculino ou feminino; Idade: referida em anos completos; 

Cor declarada; Escolaridade: Sabe ler e escrever, analfabeto, só assina o nome; 
Já foi á escola: nunca foi à escola, ensino básico (1 a 4 série), ensino fundamental 

(5ª a 8ª série),  ensino médio (2 grau), superior, S/I;  Local de Nascimento: 
município, distrito ou estado. 

 

 Aspectos Socio-demográficos 

Onde dorme: rua, casa, abrigo, outros; Já morou em abrigo: sim ou não, caso sim, 

quais as condições: boa, regular, ruim; Gostaria de morar em abrigo: sim, não; 

Desde quando dorme ou mora na rua? Menos de 01 mês, de 01 a 06 meses, de 

06 meses a 01 ano, de 01 a 05 anos, de 05 a 10 anos, acima de 10 anos, S/I; Já 
esteve em alguma instituição? Não, Sim – Hospital (Clínica Geral), Centro de 

Referência de Saúde Mental, Instituição de Recuperação de Dependência Química, 

Centro de Reabilitação para Menores Infratores, Orfanatos, Hospital psiquiátrico, 

Detenção; Tem profissão? Sim, Não; Já trabalhou alguma vez com carteira 
assinada? Não, Sim; O que faz para ganhar dinheiro? Nada, trabalha com carteira 

assinada, trabalha sem carteira assinada, cata material reciclável, pede ajuda; 

Recebe algum benefício? Não, Sim- aposentadoria/pensão, vale transporte, bolsa 

família; Possui documentos? Não, sim – carteira de identidade, certidão de 

nascimento, carteira de trabalho, título de eleitor, CPF; Sua família, inclusive 
companheiro e companheira? Moram com você na rua, moram em outro local, 

desconhece; Possui filhos?  Sim, não; Mantém contato com algum parente? 

Sim, não; Já sofreu algum tipo de violência na rua? Sim, não; Já sofreu algum 
tipo de discriminação, como exemplo: impedimento de entrada em 



estabelecimento comercial, shopping Center, transporte coletivo, bancos, órgãos 

públicos, rede de saúde, todas as alternativas; O que você acha que as pessoas 
que passam por você na rua pensam: que é vagabundo, tem medo de você, que é 

perigoso, tem pena, vai assaltá-lo, que é sujo, que é louco;  O que você pensa das 
pessoas que passam por você na rua;  Qual é o seu maior desejo. 

 

 

 Aspectos de Saúde 

Tem algum problema de saúde? Sim, não; Possui alguma deficiência? Sim, não;  

Quantas refeições por dia, geralmente consegue fazer? uma refeição, duas 

refeições, mais de duas refeições; Já recorreu a algum serviço de saúde no Rio 

de janeiro? Sim, não; Faz uso de algum medicamento? Sim, não;  Está inserido 

ou participa de alguma intervenção de prevenção à saúde: sim, não; Perfil das 

doenças que teve (quais ele sabe ter ou já teve): hipertensão arterial, diabetes, 

tabagismo, doenças do coração; Já ouviu falar da Estratégia de Saúde da Família 

para População em Situação de Rua: sim ou não. 

 

5.9 - MÉTODO DE AVALIAÇÃO 

 

Os dados foram extraídos das entrevistas da população estudada, 

tabulados e analisados, de forma a permitir a obtenção de prevalências, estimativas 

de parâmetros como médias, proporções das diversas variáveis que serão 

cristalizadas através da criação de gráficos e tabelas. Para a elaboração dos 

cálculos estatísticos e análise dos resultados foram utilizados os programas Epi Info 

8.0 e Microsoft Exel 2007.  

 

 



 

6 - CONSIDERAÇÕES DE NATUREZA ÉTICA 

 

                   Para a execução da presente investigação, o projeto foi apreciado pela 

Comissão de Ética em Pesquisa da Universidade Estácio de Sá. Em virtude da 

apresentação dos resultados, nenhum dos dados de relevância para a pesquisa será 

divulgado ou exposto em público vinculado a qualquer referência que permita 

identificar ou deixar de assegurar o sigilo dos sujeitos da pesquisa. 

Procedeu-se à elaboração de termo de consentimento livre e esclarecido a 

ser preenchido pelos (as) entrevistados (as) que foi anexado aos documentos desta 

investigação.  

Acreditamos que a confrontação teórica dos postulados científicos atuais da 

literatura consultada com os achados práticos dessa pesquisa possibilitará novos 

conhecimentos no que diz respeito à população em situação de rua.   



7- RESULTADOS 

 

Os dados da presente investigação são provenientes de 132 entrevistas 

consolidadas na forma de questionários, aplicadas pelos entrevistadores à 

população em situação de rua da região da Lapa- RJ. Foram analisados aspectos 

sóciodemográficos e de saúde. 

O presente estudo foi desenvolvido em um dos principais territórios de 

concentração da população em situação de rua do município do Rio de Janeiro, 

região que conta com particularidades que influenciam a concentração desses 

sujeitos nessa região e na caracterização de seus personagens.  

 A idade da população em situação de rua variou de 18 a 64 anos, sendo que 

o maior contingente estava na faixa de 26 a 40 anos (44,7%). Era formada 

predominantemente por sujeitos do sexo masculino (89,4%), de cor não-branca 

(82,6%), que declarou saber ler e escrever (86,4%), tendo a escolaridade 

concentrada no ensino básico fundamental e médio (89,3%). (Tabela 3). 
 
Tabela 3 – Distribuição da amostra segundo dados acerca da identificação dos entrevistados. 

Variáveis sociodemográficas Número % IC 95%a 

Sexo     

Feminino 14 10,6 5,9 – 17,2 

Masculino 118 89,4 82,8 – 94,1 

Idade (anos)     

18 – 25 anos ( jovem)  18 13,6 8,3 – 20,7 

26 – 40 anos (adulto jovem) 59 44,7 36,0 – 53,6 

41 – 60 anos (adulto)  51 38,6 30,3 – 47,5 

>60 anos (idoso) 4 3,0 0,8 – 7,6 

Cor    

Branca 23 17,4 11,4 – 25,0 

Não-Branca 109 82,6 75,0  - 88,6 

Saber Ler e Escrever    



Sabe Ler e Escrever 114 86,4 79,3 – 91,7 

Só assina o nome 13 9,8 5,3  - 16,3 

Analfabeto 5 3,8 1,2 – 8,6 

Escolaridade    

Nunca foi à escola 6 4,5 1,7 – 9,6 

Ensino Básico 29 22,0 15,2 – 30,0 

Ensino Fundamental 60 45,5 36,8 – 54,3 

Ensino Médio 28 21,8 14,6 – 29,2 

Ensino Superior 6 4,5 1,7 – 9,6 

 
IC 95% - Intervalo de confiança do percentual para 95%. 
 

Dos 132 entrevistados 76 declararam ser natural do Estado do Rio de Janeiro, 

conforme demonstrado na figura 2.  

 

 
Figura 2 – Naturalidade da população em situação de rua. 

 

 Revelando as condições de moradia e dificuldade de acesso da população a 

melhores condições de vida, os dados comprovam que praticamente todos os 

entrevistados dormem na rua (87,1%), apesar de muitos já terem morado em abrigos 

que apresentavam boas condições (45,5%). Dos que nunca moraram em abrigo, 



53% dos entrevistados responderam que gostariam de morar. Noutro passo, quando 

questionados acerca de já terem tido a possibilidade de abrigamento, 71,2% 

asseveraram que tiveram a oportunidade de morar em abrigo. (Tabela 4). 

 
Tabela 4 – Distribuição da amostra segundo aspectos sociais. 

Variáveis sociodemográficas Número % IC 95%a 

Onde dorme     
Rua 115 87,1 80,2 – 92,3 

Casa 05 3,8 1,2  - 8,6  

Abrigo 10 7,6 3,7  - 13,5 

Outros 02 1,5 0,2  - 5,4 

Se já morou em abrigo, como eram 
as condições 

   

Nunca morou  15 11,4  6,5 – 18,0 

Boa 60 45,5 36,8 – 54,3 

Regular 45 34,1 26,1 – 42,8 

Ruim 12 9,1 4,8  - 15,3 

 
Gostaria de morar em abrigo 

   

Sim 53 40,2 31,7 – 49,0 

Não 79 59,8 51,0 - 68,3 

Já teve oportunidade de morar em 
abrigo 

   

Sim 94 71,2 62,7 – 78,8 

Não 38 28,8 21,2  - 37,3 

    

 
a IC 95% - Intervalo de confiança do percentual para 95%. 
 

No aspecto tempo em que dormem/moram na rua/albergue observamos a 

variável entre 1 e 5 anos (27%), conforme ilustrado na figura abaixo . 



 

Figura 3 – Tempo de permanência na rua. 

 

O comportamento adotado pelos moradores de rua quanto à estadia nas mais 

variadas instituições, sejam elas de reabilitação química, delitos, centro de 

referência em saúde mental, demonstrou que a maior parcela dos entrevistados 

nunca esteve (46,2%) em nenhuma das opções propostas pelo entrevistador e 

15,2% já permaneceram em Clínicas Gerais (Hospitais), como mostra a ilustração. 

 

Figura 4 – Instituições onde os entrevistados já estiveram. 

 



 

Apesar da população em situação de rua viver em condições subumanas, a 

pesquisa revelou ainda que a maioria possui profissão ( 81,1%), já trabalhou em 

algum momento de sua trajetória com carteira assinada (73,5%), e atualmente a 

principal fonte de renda é através da coleta de material reciclável (39,4%). Ademais, 

não recebem qualquer tipo de auxílio financeiro governamental (81,8%). (Tabela 5). 

 
Tabela 5 -  Distribuição da amostra segundo aspectos relacionados a atuação profissional. 

Variáveis socioeconômicas Número % IC 95%a 

Tem profissão     
Sim 107 81,1 73,3 – 87,4 

Não 025 18,9 12,6 – 26,7 

Já Trabalhou com carteira assinada    

Sim 97 73,5 65,1 – 80,8 

Não 35 26,5 19,2 – 34,9 

O que faz para ganhar dinheiro    

Nada 20 15,2 9,50 – 22,4 

Trabalha com carteira assinada 08 6,10 2,70 – 11,6 

Trabalha sem carteira assinada 48 36,4 28,2 – 45,2 

Cata material reciclável 52 39,4 31,0 – 48,3 

Pede ajuda 04 3,00 0,80 – 7,60 
    

Recebe algum tipo de benefício    

Não 108 81,8 74,2 – 88,0 

Aposentadoria/pensão 005 3,80 1,20 – 8,60 

Vale Transporte 01 0,80 0,00 – 4,10 

Bolsa família 018 13,6 4,80 – 20,7 

 
 
a IC 95% - Intervalo de confiança do percentual para 95%. 
 



Quando questionados a respeito de sua documentação, a maior parte 

respondeu não possuir documentos (81,1%). Dentre os que disseram possuir algum 

tipo de documento, 47% responderam possuir registro geral (carteira de identidade) 

e 45,5% afirmaram ter certidão de nascimento. 
 

Tabela 6 – Distribuição da amostra segundo documentos que possuem. 

Variáveis sociodemográficas Número % IC 95%a 

    
Possui documentos    

Sim 51 38,6 30,3 – 47,5 

Não 81 61,4 52,5 – 69,7 

 
Registro Geral 

    

Sim 62 47,0 38,2 – 55,8  

Não 70 53,0 44,2 – 61,8  
 

Certidão de Nascimento     

Sim 60 45,5 36,8 – 54,3 
Não 72 54,5 45,7 – 63,2 
 
Carteira de Trabalho     

Sim 53 40,2 31,7 – 49,0 

Não 79 59,8 51,0 – 49,0 

Título de Eleitor     

Sim 50 37,9 29,6 – 46,7 

Não 82 62,1 53,3 – 70,4 

 CPF    

Sim 53 40,2 31,7 – 49,0 

Não 79 59,8 51,0 – 68,3 

    
 
a IC 95% - Intervalo de confiança do percentual para 95%. 
 
 



Em relação aos familiares, 86,4% dos entrevistados disseram que seus 

familiares moram em outro local, não possuem filhos (56,1%) e dos que mantêm 

contato com os parentes, o principal contato é feito por telefone (38,6%) e 

pessoalmente (37,9%). Relataram também nunca terem sofrido qualquer tipo de 

violência nas ruas (58,3%). (Tabela 7). 

 
Tabela 7 -  Distribuição da amostra segundo aspectos das relações familiares. 

Variáveis sociodemográficas Número % IC 95%a 

Sua família, incluindo 
companheiro/companheira  

   

Moram com você na rua 11 8,3 4,2 – 14,4 

Moram em outro local 114 86,4 79,3 – 91,7 

Desconhece 07 5,3 2,2 – 19,6 

Possui filhos    

Sim 58 43,9 35,3 – 52,8 

Não 74 56,1 47,2 – 64,7 

Mantém contato com parente    

Sim 68 51,5 42,7 – 60,3 

Não 64 48,5 39,7 – 57,3 

Já sofreu algum tipo de violência    

Sim 55 41,7 33,2 – 50,6 

Não 77 58,3 49,4 – 66,8 

 

 
a IC 95% - Intervalo de confiança do percentual para 95%. 
 

 

A discriminação social, consubstanciada em preconceito, do estigma revelado 

e a “vitimização” pela qual a população em situação de rua é submetida pela 

sociedade ou “pessoas consideradas normais”, expostas por 50% dos sujeitos da 

pesquisa, ficou caracterizada por impedimento de entrada em locais públicos, como 

estabelecimento comerciais, 25,8% em shopping Center. Além disso, 7,6% já 

sofreram discriminação em todos os ambientes questionados, considerando: 

bancos, rede de saúde, órgão públicos. (Figura 5). 



 

Figura 5 - Distribuição da discriminação sofrida pelos entrevistados em locais públicos. 

 

A pesquisa expressou ainda a percepção da população em situação de rua 

com relação ao pensamento de terceiros sobre a situação em que se encontram, 

sendo “vagabundo” (42,4%) a principal característica atribuída. Quando interrogados 

sobre a percepção que fazem das pessoas consideradas “normais”, 49,2% disseram 

não pensar nada sobre tais pessoas. A proximidade quanto à unanimidade das 

respostas foi revelada através da pergunta sobre qual seu maior desejo, onde 39,4% 

gostariam de ter a oportunidade de ter um trabalho digno para voltar a viver com sua 

família (25%), reconstruir sua vida e casa (23,5%). A tabela abaixo mostra os 

resultados principais. 

 

Tabela 8 – Distribuição da amostra segundo percepção dos entrevistados. 

Variáveis sociodemográficas Número % IC 95%a 

O que você (moradores de rua) acha 
que as pessoas (“normais”) pensam 
sobre vocês 

   

Vagabundo 56 
 
42,4 

 
33,9 – 51,3 

 
Medo 34 

 
25,8 

 
18,5 – 34,1 



Perigoso 40 
 
30,3 

 
22,6 – 38,9 

Pena 33 
 
25,0 

 
17,9 – 33,3 

Assaltá-lo 37 
 
28,0 

 
20,6 – 36,5 

 
Sujo 2 

 
1,5 

 
0,2 – 5,4 

 
Loucos 5 

 
3,8 

 
1,2 – 8,6 

 
O que você (morador de rua) pensa 
sobre as pessoas (“normais”) que 
passam por você na rua 

   

 
Pensa nada 

 
65 

 
49,2 

 
40,4 – 58,1 

 
Preconceituosos 

 
8 

 
6,1 

 
2,7 – 11,6 

 

Indiferente 

 

15 

 

11,4 

 

6,5 – 18,0 
 
Humanismo 
 

 
18 

 
13,6 

 
8,3 – 20,7 

Religião 3 2,3 0,5 – 6,5 

 
Discriminação 

 
23 

 
17,4 

 
1,4 0 - 25,0 

    

Qual o seu maior desejo 
 
Viver em paz 

 
 
17 

 
 
12,9 

 
 
7,7 – 19,8 

 
Ter emprego 

 
52 

 
39,4 

 
31,0 – 48,3 

 
Ter casa 

 
31 

 
23,5 

 
16,5 – 31,6 

 
Viver com a família 

 
33 

 
25,0 

 
17,9 – 33,3 

Largar as drogas 
 
10 

 
7,6 
 

 
3,7 – 13,5 

Sair da rua 25 18,9 12,6 – 26,7 

 
Cuidar dos filhos 

 
10 

 
7,6 

 
3,7 – 13,5 

 



A conduta divulgada em relação a aspectos relacionados às feições de saúde 

dos entrevistados expõe a grande maioria que não apresenta qualquer problema de 

saúde (75%), não possuem deficiência física ou mental (94,7%), conseguem ter uma 

alimentação diária regular, acima de duas refeições diárias (44,7%) graças às 

instituições que prestam serviços sociais a essa população.  

A procura por algum serviço de saúde no Rio de Janeiro (59,8%) ocorre na 

sua grande maioria por serviços de urgência e pronto-atendimento. Não possuem 

acompanhamento clínico e não fazem uso de qualquer tipo de medicamento 

(89,4%), por não estarem inseridos em programas de ação e prevenção em saúde 

(87,1%), tendo como principais doenças que sabem ter a hipertensão arterial 

(61,1%) e o tabagismo (34,7%). Dado importante é que 55,3% dos entrevistados 

disseram nunca ter ouvido falar ou conhecer a ESF-POP RUA. (Tabela 9). 
 
Tabela 9 - Distribuição da amostra segundo aspectos relacionados ao estado de saúde dos 
entrevistados. 

Variáveis  Saúde Número % IC 95%a 

Tem algum problema de saúde    

Sim 33 
 
25 

 
17,9 – 33,3 

Não 99 75 66,7 – 82,1 

Possui alguma deficiência    
Sim 7 5,3 2,2 – 10,6 

Não 125 94,7 89,4 – 97,8 

Nº de refeições geralmente consegue 
fazer/dia 

   

Uma refeição 22 16,7 10,7 – 24,1 

Duas refeições 51 38,6 30,3 – 47,5 

Mais de duas refeições 59 44,7 36,0 – 53,6 

Já recorreu serviço de saúde no RJ    

Sim 79 59,8 51,0 – 68,3 

Não 53 40,2 31,7 – 49,0 

Faz uso de algum medicamento    

Sim 14 10,6 5,9 – 17,2 

Não 118 89,4 82,8 – 94,1 



Participa de alguma ação de 
prevenção em saúde 

   

Sim 17 12,9 7,7 – 19,8 

Não 115 87,1 80,2 – 92,3 

Perfil das doenças (tem ou já teve)    

Hipertensão arterial 58 61,1 50,5 – 70,9 

Diabetes Mellitus 1 1,1 0,0 – 5,7 

Tabagismo 33 34,7 25,3 – 45,2 

Doenças do coração 3 3,2 0,7 – 9,0 

Já ouviu falar do ESF-POP RUA    

Sim 59 47,7 36,0 – 53,6 

Não 73 55,3 46,4 – 64,0 
 
a IC 95% - Intervalo de confiança do percentual para 95%. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
8 - DISCUSSÃO 
 

Muitos registros e evidências comprovam a presença da população em 

situação de rua, com suas diferentes características e valores através do tempo, em 

diferentes partes do mundo.  

Introduzida nas mais diferentes civilizações, a prática da mendicância ou 

apenas a permanência nas ruas constitui um dos maiores problemas da atualidade, 

pois fomenta a marginalidade, preconceito, discriminação, violência. Se por um lado 

o problema precisa ser resolvido, por outro esbarra na maneira como o tema é 

abordado, no processo de inclusão social e retomada da auto-estima. 

Estudos atuais sobre grupos de moradores de rua revelam que algumas 

variáveis permanecem constantes, como a predominância de homens não-brancos, 

incluindo-se aí negros, pardos, amarelos, marrons, conforme os dados obtidos pelos 

pesquisadores em campo.  

A pesquisa demonstrou que a idade dos entrevistados encontra-se distribuída 

numa faixa entre 26 a 60 anos, englobando na sua maioria adultos jovens e adultos. 

A maior prevalência estava na faixa entre 26-40 anos (59%) e 41 a 60 anos (51%). 

Em dois estudos sobre o perfil e censo da população em situação de rua, o primeiro 

realizado no estado de Minas Gerais, na cidade de Belo Horizonte, por Ferreira, 

2005, e o segundo realizado pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a 

Fome, 2008, revelaram dados semelhantes em relação à maior prevalência da faixa 

etária encontrada na pesquisa. 

Segundo Ferreira, 2005, o predomínio de adultos nas ruas a partir de uma 

hipótese mais plausível deve-se ao processo de envelhecimento da população 

sofrido ao longo dos anos e das diversas ações de ordem pública envolvendo a 

proteção à criança e adolescente. 

Na comparação com o estudo realizado no município de São Paulo no ano de 

2000, e o atual em 2010, desenvolvido através da Fundação Instituto de Pesquisas 

Econômicas (FIPE), registrou-se uma queda na proporção de analfabetos no 

conjunto de morador de rua (SCHOR & VIEIRA, 2010). Esse dado se mantém na 

pesquisa atual, onde 86,4% dos entrevistados revelaram saber ler e escrever. Outro 

fator determinante nesse processo foi apresentando através do baixo nível de 



escolaridade, onde 45,5% dos participantes da pesquisa revelaram já ter chegado 

ao ensino fundamental, no qual consideramos completo ou incompleto.   

Arce & Vergare, 1984, ainda classificam os sem-teto, subdividindo-os de 

acordo com o período em que vivem nas ruas: 

 Crônicos: pessoas que vivem um vasto período de sua existência nas ruas ou 

albergues públicos; 

 Episódicos: os que variam sua estadia nas ruas e residências; 

 Transitórios: os que estão nas ruas temporariamente, ou seja, vítimas de 

abalos naturais.  

Ainda segundo trabalho de Schor & Vieira, 2010, albergue e rua constituem 

faces da mesma moeda. São lugares utilizados pela população de rua desde que 

perderam ou deixaram sua última moradia. Esporadicamente podem passar a noite 

em outros locais, como hotéis, motéis, entre outros.  A maioria que perdeu sua 

última moradia era da cidade de São Paulo e foi direto para rua ou albergue, devido 

à falta de apoio dos familiares ou amigos. Há ainda uma parcela significativa dos 

moradores de rua que perderam suas moradias em vários municípios ou regiões do 

país e migraram para cidade de São Paulo. A referência que possuem de moradia 

parece um passado tão longínquo para alguns, os quais acabaram perdendo essa 

alusão de vínculos.  

Diante do exposto acima, a pesquisa realizada na região da Lapa-RJ 

desvenda algumas particularidades e semelhanças com outros trabalhos já 

publicados.  A parcela mais notória dos sujeitos da pesquisa é natural do estado do 

Rio de Janeiro, fato notório devido à maior facilidade de acesso, pois geralmente 

procuram uma melhor condição de vida na capital do seu estado.  

A maior parte dos entrevistados mora na rua (87,1%), porém muitos já tiveram 

oportunidade de morar em abrigo ou albergues (71,2%). Há os que relataram 

apresentar boas condições estruturais (45,5%), ou que gostariam de morar em 

abrigo ou albergue (40,2%). O entrar ou permanecer na rua por um vasto tempo 

significa desenvolver um processo compensatório às perdas e assimilar novas 

formas de organização que proporcionem exultação de suas necessidades e 

superação das barreiras que a cidade apresenta. 

Baseado na pesquisa realizada pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome, 2008, sobre a população em situação de rua, onde 69,6% dos 

entrevistados disseram dormir na rua, um grupo bem menor (22,1%) costuma dormir 



em albergues ou outras instituições, e apenas 8,3% costumam alternar, ora 

dormindo na rua ora em albergues. A permanência nos albergue ou abrigo faz com 

que o morador de rua se sinta protegido da violência das ruas. A fuga das incertezas 

da rua também constitui um fator determinante pela busca por albergues ou abrigos.  

Entre os que manifestaram preferência em dormir nas ruas, apontaram a falta 

de liberdade como o principal motivo da não preferência em dormir em albergues, 

seguido pelo fato de ter que respeitar os horários estabelecidos e a proibição no uso 

de álcool e drogas no interior dessas instituições (MDS, 2008). 

A inclusão das mudanças no mundo do trabalho se transfigura em um novo 

modelo de organização de produção baseado na automação, microeletrônica, novas 

formas de gestão de trabalho, direcionamento em busca da conciliação e satisfação 

das classes trabalhadoras. Esse novo panorama influencia na capacidade de defesa 

dos direitos trabalhistas conquistados e a necessidade de garantir sua subsistência 

(MARX, 2004). 

Em um trabalho realizado em Brasília abordando as mudanças recentes no 

mundo do trabalho e o fenômeno da população em situação de rua do Brasil,  o 

autor revela: 
“O trabalho é, pois, uma atividade que se inscreve na esfera da produção e 
reprodução da vida material (...) aquela reprodução envolve a vida material, 
mas ao trabalharem os homens estabelecem entre si, portanto, relações 
sociais. Quando se fala em produção/reprodução da vida social, não se 
abrange apenas a dimensão econômica – freqüentemente reduzida a uma 
óptica economicista -, mas a reprodução social de indivíduos, grupos e 
classes sociais (IAMOTO, 2005 p. 26).” 
 

 

Nesse contexto, o trabalho configura a marca principal do ser humano, sendo 

o criador da objetividade no atendimento de suas necessidades primordiais. O 

trabalho é o sentido para seu processo de realização humana. 

Dada a importância do trabalho na espécie humana e suas características 

que influenciam diretamente na figura do ser, como pessoa e como parte integrante 

de uma sociedade, a pesquisa revela que os participantes informaram possuir 

profissão (81,1%), encontrando motoristas, pedreiros, mecânico, bombeiros 

hidráulicos, garçom, grafiteiro, entre outras profissões informadas, porém estão 

afastados das mesmas pela situação em que se encontram atualmente e pela falta 

de oportunidade. Dentre os entrevistados, 73,5% afirmaram já ter trabalhado em 

algum momento de sua existência com carteira assinada e que hoje em dia 



trabalham sem carteira assinada (36,4%), onde consideramos todos que fazem 

serviços gerais e 39,4% conseguem seu ganho diário através da coleta de material 

reciclável.  

Outro dado importante é que dos 132 entrevistados, 108 afirmaram não 

receber qualquer tipo de benefício do governo. Esses dados retratam o 

desligamento dos vínculos trabalhistas e consequentemente sociais e a dificuldade 

de inserção no mercado de trabalho, dadas as dificuldades encontradas, ausência 

de uma chance, estagnação na situação em que se encontram, vergonha, medo ou 

outras situações como o preconceito. Silva, 2006, p.20, descreve em seu estudo que 

aparece o pauperismo, interpretado como: 
 
“Constitui o asilo dos inválidos do exército ativo dos trabalhadores e o peso 
morto do exército industrial de reserva. Sua produção e necessidade se 
compreendem na produção e na necessidade da superpopulação relativa, e 
ambos constituem condição de existência da produção capitalista e do 
desenvolvimento da riqueza (SILVA, 2006 p.20).” 
 

 

Torres, 2008, retrata que a oportunidade de emprego muitas vezes surge, 

porém a dificuldade de superar o contexto em que está inserido, a falta de 

assistência social para lutar contra a discriminação predominante e os vícios da vida 

na rua contribuem para perda da auto-estima, identidade e da condição de dignidade 

que regem o ser humano. 

A população em situação de rua constitui um fenômeno baseado na 

desigualdade social desencadeada pela sociedade capitalista e pautado no eixo 

capital-trabalho.   

Essa população assume ainda a denominação de “sobrantes”, descrita por 

Castel, (1997, p.181) como “indivíduos que foram inválidos pela conjuntura 

econômica e social dos últimos vinte anos e que se encontram completamente 

atomizados, rejeitados de circuitos que uma utilidade social poderia atribuir-lhes”.  

Para seu autossustento, como em toda sociedade, dependem do mercado. A 

diferença está em esse mesmo mercado não necessitar de sua força de trabalho. 

Sem inserção nesse meio, sobram (CASTEL, 1997). 

Diante da falta de meios para seu sustento e de sua família, dificuldade de se 

inserir no mercado de trabalho, o indivíduo muitas vezes assume uma perda da 

autoestima, desvinculação dos laços familiares pela vergonha da situação em que 



se encontra, entrega-se ao alcoolismo e muitas vezes às drogas, tendo na rua como 

seu único lar ou companheiro (BULLA, MENDES, PRATES et al;  2004). 

Estudos mostram, ainda, que muitos indivíduos possuem empregos, porém o 

salário que ganham não é suficiente para o sustento, razão pela qual acabam 

vivendo nas ruas (COSTA, 2007). 

A rua representa todo um contexto de vulnerabilidade e falta de assistência 

social e de saúde. No presente estudo, dos 132 entrevistados 20 responderam já ter 

estado em um Hospital Geral e 18 em instituições para dependentes químicos. Os 

demais nunca estiveram em nenhuma instituição ou em outras como casas de 

detenção, centro para menores infratores.  

Esses resultados demonstram, como já mencionados em outros estudos, que 

esses moradores de rua só procuram o serviço de saúde como última alternativa. 

Praticamente não têm acesso a ações e medidas de prevenção em saúde.  Já a 

permanência em instituições para reabilitação de dependentes químicos nem 

sempre resolve o caso, pois o retorno para as ruas possibilita o retorno para a 

dependência química (THIOLLENT, 1987). 

A dependência química está relacionada a um dos principais motivos pelos 

quais as pessoas passam a morar e viver nas ruas e um dos mais difíceis de serem 

solucionados (MDS, 2008). Um pequeno grupo procura ajuda. Os demais acreditam 

que a dependência química é uma fuga da realidade da rua. 

Brêtas (2006, p.76) transcreve a fala de um morador de rua: “Pelo que eu 

converso, eles falam que bebem para esquecer. Eles precisam de alguma coisa para tentar 

amenizar, para tentar esconder, para tentar acalmar. Bebem para esquecer que bebem.” 
 
“A gente ouve por aí que o povo da rua começa a usar drogas para 
amenizar o sofrimento, mas é o que o jornal e a pesquisa que deduz isso. É 
complicado a gente querer avaliar sentimento e pensamento, só sei que 
vem gente aqui de talento, inteligente, toda emporcalhada, cheio de 
muquirana, não conseguem nem falar de tanta pinga. A gente fica pensando 
como ele caiu nessa, aí é quando eu falo que a gente tem que olhar o 
passado, voltar lá atrás, nessa hora complica ainda mais.” 
 

 

Outro fator que interfere diretamente na porta de entrada da população em 

situação de rua aos serviços, programas assistenciais e emprego formal é a falta de 

documentação, conforme divulgado através da política Nacional para Inclusão Social 

da População em Situação de Rua, 2008. Dessa forma, não conseguem exercer seu 



direito de cidadania através do voto para escolha dos representantes parlamentares, 

pois muitos não possuem título de eleitor. 

A pesquisa revelou que 81,1% dos entrevistados não possuem documentos. 

Muitos afirmaram ainda terem perdido durante sua trajetória na rua. Dos que 

disseram possuir algum tipo de documentação, registro geral e certidão de 

nascimento foram os documentos de maior frequência dentre o grupo pesquisado. 

A permanência nas ruas geralmente está aliada à extrusão dos vínculos 

familiares construídos. Segundo Escorel, 1999 existe ainda uma diferenciação entre 

o morador de rua ser ou não mendigo. A definição de mendigo está relacionada 

“àquele que sobrevive pedindo esmola, o que não toma banho, não escova os 

dentes, é o ponto final da degradação humana” (ESCOREL, 1999 p. 163).  

A ruptura entre os moradores de rua e seus familiares, ou as pessoas com 

quem convivem, nem sempre é decisiva ou irreversível. Normalmente se dá de 

forma gradual e as famílias muitas vezes desconhecem tal situação.  Conseguem 

viver na rua em segredo, sem manter contato com os familiares que os denunciam 

como perdidos ou ainda mantêm contato dizendo que pernoitam em pensões 

(SANTOS, 2009). 
“O afastamento da família, elemento fundamental de apoio material, de 
solidariedade e de referência no cotidiano permite uma primeira e basilar 
configuração da população em situação de rua: é um grupo que apresenta 
vulnerabilidade nos vínculos familiares e comunitários (ESCOREL, 1999 p. 
103).” 
 

Existem ainda casos em que o indivíduo é expulso de sua própria casa ou 

abandonados por sua própria família por se transformarem em um peso para os 

mesmos. Dentro desse grupo estão idosos, deficientes físicos, pessoas acometidas 

por alguma doença. Geralmente esse indivíduo não mora na rua com sua família 

(SANTOS, 2009).  

Não diferindo do expendido acima, o estudo demonstra que 86,4% dos 

participantes afirmaram que seu companheiro (a) /familiares mora em outro local, ou 

seja, longe das ruas; não possuem filhos (56,1%) e mantém contato com algum 

parente (51,5%). Contato esse que pode ser pessoalmente, por telefone ou através 

de recados. 

O afastamento familiar ainda é mais predominante entre o sexo masculino 

devido o ideário de referência em suas famílias como provedor do lar, do sustento; 



quando não lhe é mais possível prover, sentem sua auto-imagem destruída e 

preferem se afastar do contexto familiar (SANTOS, 2009). 

A violação das condutas sociais expõe os moradores de rua à violência e 

discriminação em locais públicos ou privados. Relato de um trabalho realizado pelo 

Movimento População de Rua do Estado do Paraná em 2009 descreve que um 

morador de rua foi queimado por gangues enquanto dormiam na cidade de Ponta 

Grossa.  O teor da violência em algumas regiões do país se estende aos que 

deveriam protegê-los. Em 2006 fortes denúncias pairaram sobre a cidade de 

Paranaguá, onde os moradores de rua eram torturados antes de serem expulsos da 

cidade. 

O relato ainda demonstra que são alvos de violência entre si próprios quando 

estão sob efeito de álcool ou drogas. Foi nesse contexto que o morador de rua 

Wilson Teixeira ateou fogo em sua esposa, matéria publicada no jornal de Curitiba 

em 2009. 

Na região da Lapa-RJ, 41,7% dos entrevistados disseram já ter sofrido algum 

tipo de violência nas ruas e 87% relataram já ter sofrido algum tipo de discriminação 

em locais que frequentam; os principais pontos foram em estabelecimentos 

comerciais, com metade das repostas, e os demais se dividiram em shopping 

Center, órgãos públicos, estabelecimentos de saúde.  Panorama que não difere de 

outras regiões, onde a vulnerabilidade e estigmatização do ser humano excedem as 

barreiras do limite social. 

Qualquer circunstância é passível dos mais diversos significados, dos quais 

são capazes de entender o tipo de relação estabelecida entre as pessoas e os 

padrões de vida estabelecidos entre elas (KUBOTA, et al, 2008). 

A vida na rua passa por um período de penetração, ou seja, passa por um 

período de transição onde realmente passam a fazer parte do grupo população em 

situação de rua (MELO, 2011).  

Observa-se que essas pessoas já viveram uma situação estabelecida 

anteriormente, nascem, crescem, têm experiências familiares, estudam e caminham 

até um momento de ruptura, geralmente devido ao excesso de processos 

desgastantes proporcionando a vida na rua. Estabelecida essa ruptura, seu 

direcionamento de vida, moralidade e ética tornam-se complexos. Uma vez perdido 

esse referencial, a principal fonte de referência será sua memória (MELO, 2011). 



Vive-se a ruptura, crise, quebra, sendo necessário assumir novas 

modalidades a fim de garantir sua própria sobrevivência.  Frente à vida nas ruas 

criam-se novas perspectivas e rumos, como ilustra Snow & Anderson: 
 
Assim, começa um dia nas ruas. Não é um dia totalmente desestruturado, 
No entanto. Pode parecer assim do ponto de vista do cidadão domiciliado e, 
de fato, pode ser devido a essa experiência que a vida de rua seja às vezes 
romantizada. Mas, do ponto de vista dos que vivem, a vida de rua tem um 
ordem e ritmo definitivos (...) seu caráter distinto reside num conjunto 
padronizado de comportamentos, rotinas e orientações que são respostas 
adaptativas à própria situação de rua (SNOW & ANDERSON, 1998 p. 130). 

 

O ser humano desenvolve novas formas de se manter vivo na sociedade, 

utilizando o meio e os recursos que lhes são disponíveis. Isso mostra que a 

população de rua se sente indiferente quando interrogada sobre o que pensam das 

pessoas “normais”, pois uma parcela significativa expressou não achar nada, 

enquanto outra arguiu como variável principal a discriminação. 

Quanto ao que acham sobre o que as pessoas domiciliadas pensam quando 

passam pelo morador de rua, ficou claro que o preconceito e o distanciamento da 

situação ainda são os principais fatores que influenciam nesse pensamento, tendo 

como vagabundos ou perigosos, com medo de serem assaltados, as repostas 

encontradas. 

Não obstante as pessoas nesse contexto serem induzidas a largar as 

impressões construídas no decorrer de sua trajetória de vida, torna-se prudente 

operacionalizar novas formas e concepções atribuídas pelo autoconhecimento da 

situação atual, a rua.   

Nessa perspectiva seus desejos e aflições são deixados de lado, tendo de se 

adequar ao novo ambiente proposto. O anseio em ter um emprego e retomar sua 

estrutura familiar, como muitos entrevistados responderam, torna-se um futuro cada 

vez mais distante e difícil de ser alcançado. 

A retomada do rumo de sua essência, ou seja, o significado da vida 

possibilita-lhes a resiliência, que é a capacidade humana de fazer frente às 

desventuras humanas, superá-las e sair delas fortalecidos ou até mesmo 

revitalizados (GROTBERG, 1996; ALVAREZ, 1999). 

Relacionado ao estado de saúde dos entrevistados, a maior parte dos sujeitos 

da pesquisa afirmaram não possuir qualquer tipo de problema de saúde, mas que 

em algum instante de sua trajetória de vida, já procuraram algum tipo de serviço de 



saúde no município do Rio de Janeiro. Outro dado importante revelado pela 

pesquisa tem como base o fato de um pequeno grupo dos entrevistados 

responderem que fazem uso de algum tipo de medicamento e que não nunca 

participaram de qualquer programa de prevenção ou assistência continuada em 

saúde. 

Baseado em um artigo publicado na Revista Brasileira de Enfermagem em 

2006, por Rosa et al, esses resultados baseiam-se em muitos desses moradores de 

rua desconhecerem qualquer problema de saúde pelo fato de muitos deles serem 

assintomáticos e, ainda, ante a ausência de acompanhamento clínico periódico.  

Procuram algum tipo de serviço de saúde em último caso, quando já não é mais 

capaz de suportar seu problema ou em um caso emergencial. Segue a narrativa de 

um morador de rua: 

 
“(...) a gente quando precisa de um posto a gente sente um pouco na pele, 
vê aquele tanto de gente, aquela fila, alguns reclamando que não 
conseguem pegar o remédio. Para o morador de rua ainda é um pouco mais 
diferente, às vezes eles não conseguem nem ser atendidos. (...) Se uma 
pessoa na rua tiver sua vida dependente de remédio ele está complicado. O 
sistema de saúde não oferece boas condições nessa área (ROSA et al, 
2006 p.334). 
 

 

O estudo retrata ainda que muitos evitem procurar os serviços de saúde com 

medo de serem rejeitados ou mal tratados. A crítica dos trabalhadores que prestam 

assistência no SUS está intimamente ligada ao despreparo desses profissionais em 

lidar com o povo de rua (ROSA, et al; 2006, p. 334).  Segue o relato de um morador 

de rua:  
“Eu levei um que tava com gangrena no pé, lá nem o médico nem a 

enfermeira colocaram as mãos para tirar o curativo por que disse que ele 

estava fedendo, eu que tive que tirar! Por isso que eu digo que tem muita 

discriminação e despreparo” (ROSA, et al; 2006, p. 334). 

 

Frente às dificuldades de acesso a recursos e bens de consumo disponíveis 

para diferentes grupos sociais, como citado no trabalho de Giovanella e Fleury, 

1996, estabelecendo maior ou menor acesso à saúde, observa-se a necessidade de 

novas formas de abordagens e processos de trabalho que permitam a equidade e 

minimizem a iniquidade de modo a garantir o acesso aos serviços de saúde.  



Diante desse panorama surge a Estratégia de Saúde da Família, voltada para 

população em situação de rua.  Por ser um projeto implantado em 2011, acredita-se 

que os dados mostrem que a maior parte dos entrevistados (55,3%) ainda não 

conhece ou ouviram falar desse projeto inovador e totalmente voltado às práticas da 

população em situação de rua, devido ainda ao pequeno tempo em que foi 

desenvolvido.  

Outro aspecto a ser enfatizado está baseado na tentativa de superar as ações 

isoladas, a fim de que elas estejam pautadas na articulação intersetorial para a 

assistência integral e a efetividade da organização do cuidado voltado à população 

em situação de rua.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O segmento população em situação de rua experimenta uma fase de muitas 

mudanças e transformações, na tentativa de uma reinserção social e dignidade 

humana. 

Diante desse real fato e panorama, tornou-se grande o interesse em analisar 

o perfil da população em situação de rua, avaliando sua identificação como cidadão, 

suas características sócio demográficas relacionadas ao contexto familiar, condições 

de sobrevivência, expressões pessoais de vontades, desejos e aspectos 

relacionados ao seu estado de saúde, participação em programas voltados à 

assistência especializada a essa categoria social, e distinção compassiva. 

A pesquisa foi muito gratificante, aumentando a curiosidade sobre o tema 

exposto, bem como p[a busca por novas informações e o entendimento sobre o 

“mundo em que vivem”, suas estratégias de sobrevivência e desenvolvimento da 

relação com a rua. Alguns aspectos importantes foram demonstrados nesse estudo: 

 

1 – Por não terem domicílio fixo, são excluídos da pesquisa censitária realizado pelo 

IBGE, dificultando sua quantificação e possível mensuração de aspectos sócio 

demográficos, influenciando diretamente no desenvolvimento de políticas públicas 

voltadas ao atendimento das necessidades dessa população. 

 

2 - Dentre os fatores que mais influenciam a ida para as ruas estão o afastamento 

familiar, muitas vezes desencadeado pela violência, dependência química, 

problemas psicológicos e o desemprego. Muitos saem de suas cidades em busca de 

melhores condições de trabalho. Não encontrando, a frustração e vergonha os 

impede de voltar para sua família, e sem ter onde se abrigar acaba por ficar na rua.  

 

3 – Vitimados pelo preconceito e padrões estabelecidos pela sociedade cria-se o 

estigma, ou seja, uma deterioração da identidade desse indivíduo. O indivíduo tenta 



empregar uma condição não habitual à sua identificação pessoal para sua 

autossuficiência e sobrevivência. 

 

4 - O perfil da população em situação de rua é composto por homens, adultos 

jovens, não-brancos, que apresentam baixo nível de escolaridade, natural do estado 

do Rio de Janeiro, dormem na rua em geral por um período de 01 a 05 anos, não 

estiveram presente em instituições como: casa de detenção, hospitais psiquiátricos, 

clínicas. Possuem profissão e em algum momento já trabalharam com carteira 

assinada, não recebem qualquer tipo de benefício ou ajuda governamental. Dentre 

os documentos que possuem, a certidão de nascimento é o principal. Geralmente 

seus familiares moram em outro local (distante da rua), não possuem filhos e 

mantêm algum tipo de contato com os parentes ou familiares, nunca sofreram 

violência na rua e a discriminação em estabelecimentos comerciais ainda constitui o 

principal foco. 

 

5 – Relacionado à percepção dos moradores de rua, acham que as pessoas 

“normais” os vêem como vagabundos ou que são perigosos. Eles, entretanto, não 

pensam nada a respeito de quem os discrimina. Apresentam como maior desejo 

obter um emprego e a reestruturação familiar. 

 

6 – Quanto aos aspectos relacionados à saúde dos entrevistados, revelou-se que 

não possuem qualquer problema de saúde ou deficiência física, geralmente 

conseguem fazer de 02 a 03 refeições por dia. Além disso, já recorreram a algum 

tipo de serviço de saúde no Rio de Janeiro, porém nunca participaram de programas 

de prevenção em saúde. O perfil das doenças que acredita ter ou já ter tido são 

hipertensão arterial e tabagismo, e ainda não ouviram falar da Estratégia de Saúde 

da Família voltada para população em situação de rua. 

 

7 - Apesar de todos os esforços do poder público na tentativa de sanar ou minimizar 

a situação de rua, conforme previstos em lei ainda são escassos as experiências 

fecundas em muitos municípios espalhados pelo país. As políticas públicas ainda 

estão alçadas na segurança pública, justificando-se pela segregação social. É 

comum a prática de remoção dessa categoria social como forma de limpeza pública. 

Outra prática utilizada é o abrigamento, locais de infra-estrutura que acolhem os 



moradores, com imposição de regras, sem que os mesmos tenham qualquer direito 

de arguição. Somente a partir de 2008 o governo federal demonstrou uma 

preocupação notória quanto ao tema. Observa-se um avanço nas políticas e 

programas voltados à população de rua na tentativa da defesa dos direitos humanos 

das pessoas nessa situação, porém o desenvolvimento de novas pesquisas e 

programas mais específicos torna-se essencial ao enfrentamento do problema. 
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ANEXOS 
 

ANEXO A: QUESTIONÁRIO 
 

QUESTIONÁRIO DO PPERFIL DA POPULAÇÃO 
EM SITUAÇÃO DE RUA – LAPA/RIO DE JANEIRO 

CONFIDENCIAL 

 
BLOCO I: IDENTIFICAÇÃO 
COMO EU TE CHAMO? ____________________________________________________________ 

 
01. SEXO:  1 – Masculino    2 – Feminino    
 
 
02. IDADE DECLARADA: _____ anos               03. COR DECLARADA: ___________________  3.1 – S/I 
Faixa etária: 0-19 anos jovem   Branco: pardo, pálido  
20 a 59 anos- adultos    Não branco: negro, mulato, moreno 
Idoso- acima de 60 anos 
 
04. SABE LER E ESCREVER?         
 1 – Sabe ler e escrever     2 – Só assina o Nome 

3 – Analfabeto       

 
05. JÁ FOI À ESCOLA? 
1 – Nunca foi à Escola      2 – 1ª a 4 série (Básico) 

 3 – 5ª a 8ª série (Fundamental)     4 – 2º Grau (Médio)  

 5 – Superior        6 – S/I 

 
06. LOCAL DE NASCIMENTO: 
Município: _________________________ Distrito: _____________________ Estado: ___________________________ 
                                             
 

BLOCO II: ASPECTOS SÓCIO-DEMOGRÁFICOS 
07. ONDE VOCÊ DORME? 

1 – Rua    2 – Casa    3 – Abrigo 

4 – Outros: _____________________________________________________________ 

 

 
07.1 Se já morou em abrigo: Como eram as condições? 1 – Boa              2 - Regular                         3 – Ruim 
 
07.2 Gostaria de morar em abrigo? 1 – Sim               2 – Não   
 
07.3 Já teve oportunidade de morar em abrigo? 1- Sim          2 - Não 

 
08. DESDE QUANDO MORA/DORME NA RUA/ALBERQUE? 
 1 – Menos de 1 mês    2 – De 1 a 6 meses    3 – De 6 meses a 1 ano 

 4 – De 1 a 5 anos    5 – De 5 a 10 anos    6 – Acima de 10 anos       

 
09. VOCÊ JÁ ESTEVE EM ALGUMA INSTITUIÇÃO?  
 1 – Não         2 – Sim. Orfanatos, Internatos, etc 
3 – Sim. Hospital – Clínica Geral      4 – Sim. Hospital Psiquiátrico 
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5 – CERSAM – Centro de Referência de Saúde Mental  
6 – Sim. Instituição de Recuperação de dependência química (drogas, álcool, etc...) 
7 – Sim. Centro Reabilitação para Menores Infratores    8 – Sim. Detenção 
 

 
10. TEM PROFISSÃO? 1 – Não                2 – Sim       
 

 
 11. JÁ TRABALHOU ALGUMA COM CARTEIRA ASSINADA?  1 – Não  2 – Sim    
 
 

 
12. O QUE VOCÊ FAZ PARA GANHAR DINHEIRO? 
1 – Nada        2 – Trabalha com carteira assinada 
3 – Trabalha sem carteira assinada     
4 – Cata material reciclável      5 – Pede ajuda 
  
 

 
13. RECEBE ALGUM BENEFÍCIO? (O entrevistador deve listar as alternativas)  
1 – NÃO         2 – SIM. Aposentadoria/pensão 
3 – SIM. Vale Transporte        4 – SIM. Bolsa Família 
   
 

 
14. POSSUI DOCUMENTOS?  (O entrevistador deve listar as alternativas) 
1 – NÃO possui        2 – SIM. Carteira de Identidade 
3 – SIM. Certidão de Nascimento      4 – SIM. Carteira de Trabalho 
5 – SIM. Titulo de Eleitor       6 – Sim. CPF 
   

 
15. SUA FAMÍLIA, INCLUSIVE COMPANHEIRO/COMPANHEIRA? 
1 – Moram com você na rua  2 – Moram em outro local   3 – Desconhece (não tem 
família) 
 

 
16. POSSUI FILHOS? 1 – SIM                                     2 – NÃO 
 

 
17. MANTÉM CONTATO COM ALGUM PARENTE?          
 
1 – SIM     2 – NÃO     3 – S/I 
  
 

 
18. JÁ SOFREU ALGUM TIPO DE VIOLÊNCIA NA RUA? 1 – SIM                       2 – NÃO 
 
 
19.  JÁ SOFREU ALGUM TIPO DE DISCRIMINAÇÃO, COMO EXEMPLO, IMPEDIMENTO DE ENTRADA EM LOCAIS 
PÚBLICOS? 
1 – Estabelecimento comercial  2 – Shopping Center   3 – Transporte coletivo 
4 – Bancos    5 - Órgãos públicos   6 – Rede de saúde 
7- Todas as alternativas anteriores 
 

 
20. O QUE VOCÊ ACHA QUE AS PESSOAS QUE PASSAM NA RUA PENSAM DE VOCÊ: 
1 – Que você é vagabundo  2 – Tem medo de você   3 – Que você é perigoso 
4 – Tem pena de você   5 – Que você vai assaltá-lo  6 – Que você é sujo 
7 – Louco    8- Outros: __________________________________________ 
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21. O QUE VOCÊ PENSA DAS PESSOAS QUE PASSAM POR VOCÊ NA RUA? ______________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 22. QUAL É O SEU MAIOR DESEJO? 
_________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
BLOCO III: ASPECTOS DE SAÚDE 
 
23. TEM ALGUM PROBLEMA DE SAÚDE? 1 – NÃO   2 – SIM     3 – S/I 
 
 

 
24. VOCÊ POSSUI ALGUMA DEFICIÊNCIA? 1 – NÃO   2 – SIM    3 – S/I 
 
 

 
25. QUANTAS REFEIÇÕES POR DIA, GERALMENTE CONSEGUE FAZER? 
1 – Uma Refeição    2 – Duas Refeições  3 – Mais de duas refeições
   
 

 
26. JÁ RECORREU A ALGUM SERVIÇO DE SAÚDE NO RIO DE JANEIRO? 1 – NÃO     2 – SIM   

 
27. FAZ USO DE ALGUM MEDICAMENTO? 1 – NÃO   2 – SIM     
 
 
28. ESTÁ INSERIDO OU PARTICIPA DE ALGUMA AÇÃO DE PREVENÇÃO DA SAÚDE? 1 – NÃO    2 – SIM      3 – S/I 
 
 
29. PERFIL DAS DOENÇAS (QUAIS ELE SABE TER OU JÁ TEVE) 
1 – Hipertensão Arterial Sistêmica   2 – Diabetes Mellitus   3 - Tabagismo 
4 – Doenças do coração     
 

 
30. JÁ OUVIU FALAR DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA PARA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA?         
1 – NÃO               2 – SIM                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: CRONOGRAMA DE ATIVIDADES 
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ATIVIDADES 

 
ANO 2011 

 
ANO 2012 

 
ANO 
2013 

 
MÊS 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 
6 

 
7 

 
8 

 
9 

 
10 

 
11 

 
12 

 
1 

 
2 

 
Revisão dos objetivos, 
escopo e cronograma 

                          

 
Pesquisa bibliográfica                           

 
Desenvolvimento do 
referencial teórico 

       X X X X X X              

 
Preparo dos 

instrumentos de 
pesquisa 

                          

 
Seleção da amostra 

 
                          

 
Qualificação do Projeto                           

 
Pesquisa de campo 

 
                          

 
Reunião e avaliação dos 

dados 
                          

 
Redação da pesquisa de 

campo 
                          

 
Revisão/complementação 

do referencial teórico 
                          

 
Redação dos demais 

itens 
                          

 
Revisão geral e ajustes                           

 
Redação final                           

 
Defesa                           
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ANEXO C: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

 
 

Primeira parte: 
 
Você está sendo convidada a participar do projeto de pesquisa intitulado: “PERFIL 

SOCIOECONÔMICO E DE SAÚDE DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, SITUADO NA 

LAPA-RJ” porque você atende aos critérios de inclusão para esse projeto de pesquisa. 

Este estudo está sendo desenvolvido no Mestrado Profissional em Saúde da Família da 

Universidade Estácio de Sá e tem o objetivo identificar o perfil da população em situação de rua 

da região da Lapa-RJ.  

Aplicaremos a você um questionário com 30 perguntas a maioria com opções de resposta 

e algumas com espaço para comentários livres, com duração máxima de 15 minutos para ser 

respondido integralmente. O entrevistador será o próprio investigador, que poderá estar 

acompanhado de alunos do curso de Graduação em Medicina da Universidade Estácio de Sá. O 

questionário tem perguntas para identificação pessoal, aspectos sócio-demográficos e de saúde 

com o objetivo de coletar as informações para formulação do seu perfil. 

Não será utilizado qualquer procedimento ou técnica invasiva, nem qualquer tipo de 

medicamento. Nesta pesquisa não há riscos relacionados aos procedimentos que serão 

realizados. 

Embora não haja nenhuma garantia de que o(a) senhor(a) terá benefícios com este 

estudo, as informações que o(a) senhor(a) fornecer poderão serão úteis para entendermos 

melhor questões importantes relacionados ao modo de vida, aspectos sociais e de saúde. Sua 

participação não implicará em custos adicionais. O(a) senhor(a) não terá qualquer despesa 

com a realização dos procedimentos previstos neste estudo. Também não haverá nenhuma 

forma de pagamento pela sua participação. 

Assinando esse consentimento, o(a) senhor(a) não desiste de nenhum dos seus 

direitos. Além disso, o(a) senhor(a) não libera os investigadores de suas responsabilidades 

legais e profissionais no caso de alguma situação que lhe prejudique. A sua participação é 

inteiramente voluntária. Uma vez aceitando participar desta pesquisa,o (a) senhor(a) deverá se 

sentir livre para abandonar o estudo a qualquer momento do curso deste, sem que isto afete o 

seu cuidado ou relacionamento futuro com esta instituição. O investigador deste estudo 

também poderá retirá-la do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja necessário para 

o seu bem estar. 

Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a) senhor(a) poderá se reportar 

ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho 
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Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao 

representante da pesquisa, que estará sob contato permanente, ou contatando o Comitê de 

Ética em Pesquisa desta instituição, no telefone (21) 3971-1590.  

Asseguramos que as informações obtidas nesta pesquisa serão confidenciais e 

garantimos o sigilo sobre sua participação. As informações serão manipuladas somente pelo 

grupo de pesquisadores. A divulgação das informações será anônima e em conjunto com as 

respostas de outros profissionais médicos, incluindo a eventualidade da apresentação dos 

resultados deste estudo em congressos e periódicos científicos.  Não serão publicados dados 

ou informações que possibilitem sua identificação. 
  

Segunda parte: 

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo  eu,  

.........................................................................................................................................................    

concordo em participar do estudo intitulado “PERFIL SOCIOECONÔMICO E DE SAÚDE DA 

POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA, SITUADO NA LAPA-RJ”. 

Eu fui completamente orientado pela Ms. Luciana de Oliveira Fumian que está 

realizando o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e duração. 

Eu pude questioná-la sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ela me entregou 

uma cópia da folha de informações para os participantes, a qual me deu plena liberdade para 

decidir acerca da minha espontânea participação nesta pesquisa. 

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, e informar a 

equipe de pesquisa responsável por mim sobre qualquer anormalidade observada. 

Estou ciente que sou livre para sair do estudo a qualquer momento, se assim desejar. 

Minha identidade jamais será publicada. Os dados colhidos poderão ser examinados 

por pessoas envolvidas no estudo com autorização delegada do investigador e por pessoas 

delegadas pelo patrocinador. 

Estou recebendo uma cópia assinada deste Termo. 

 

 
Pesquisador: Nome: 
_________________________________________________________________________ 
Data: __________________________________________ 
Assinatura: 
____________________________________________________________________________ 
 
 
Participante: Nome: 
____________________________________________________________________________ 
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Data: __________________________________________ 
Assinatura: _____________________________________ 
 
 
Pesquisador responsável: Luciana de Oliveira Fumian 
Tel: (22) 99810091  
Av. Padre Mello, 226 
CEP: 28360-000 
lucianafumian@gmail.com 
 

Comitê Nacional de Ética em Pesquisa  
Ministério da Saúde 
Tel: (21) 3971-1590 
Plataforma Brasil 

 
 
 
 
 
 
 


