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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. 
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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. 
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