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RESUMO 

 

A população que se encontra em situação de rua é um grupo heterogêneo que abarca pessoas 

de diferentes faixas-etárias, gêneros, com distintas histórias de vida pregressa e objetivos 

futuros. Paralelamente a pobreza extrema, os vínculos familiares e comunitários fragilizados 

ou rompidos e a utilização do espaço da rua enquanto local de moradia e/ou subsistência, de 

forma temporária ou permanente, os aproxima de forma significativa. Essa população chama 

a atenção da sociedade que vive e mora da forma “tradicional”, sendo considerada uma 

ameaça tanto em relação à organização e a manutenção das normas vigentes, quanto em 

relação à segurança da sociedade. Dessa forma, esse grupo é costumeiramente deixado à 

margem ou até mesmo excluído da comunidade e dos “olhos” da cidade, tanto em nível 

simbólico quanto espacial. A partir da vivência na rua e das dificuldades encontradas por uma 

não inserção formal no mercado de trabalho, pode-se inferir que essa população tenha 

comprometida a sua alimentação, saúde e atenção com o próprio corpo. Porém, essa não é 

uma regra e alguns sujeitos conseguem se organizar de forma a dar conta das próprias 

necessidades básicas, apontando para a heterogeneidade desse grupo. De qualquer forma, 

independente da organização individual ou grupal, esse é um grupo populacional que está em 

uma situação de vulnerabilidade, e por isso, tem o direito de ser acolhido e acompanhado 

pelas políticas públicas disponíveis nos municípios, principalmente aquelas voltadas à saúde e 

a assistência social. Em relação às questões de gênero, o público masculino ainda é 

majoritário se comparado ao feminino, apesar de este estar em uma crescente nos últimos 

tempos. O presente estudo buscou conhecer os significados atribuídos ao viver na rua pelas 

mulheres que estavam ou já estiveram em situação de rua no município de Lajeado/RS. A 

pesquisa caracterizou-se como qualitativa e utilizou a entrevista narrativa como instrumento 

para a coleta de dados, tendo sido realizadas cinco entrevistas. A análise dos dados se deu a 

partir do método de análise temática proposto por Jovchelovitch e Bauer (2002). 

Posteriormente, a discussão dos dados foi organizada a partir de cinco marcadores temáticos, 

a saber: Percursos e narrativas: encontros e desencontros com a rua e a família; Mulher: A 

doçura e a dureza de ser mãe; Cuidado e controle: a funcionalidade das instituições; Vez e 

voz: O que dizem as mulheres sobre o viver na rua em Lajeado; O caminho inverso: a saída 

das ruas. Concluiu-se que apesar da rua ser o lugar comum entre as entrevistadas, todas elas 

apresentaram diferentes vivências e maneiras de significa-las, as quais deram conta das suas 

necessidades enquanto pessoas e novamente reforçaram a heterogeneidade desse segmento 

populacional. 

 

Palavras-chave: Mulher em situação de rua. Vivências. Significados. Relações. Entrevista 

narrativa. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os centros urbanos foram se constituindo ao longo do tempo e de acordo com os 

movimentos locais adquiriram características próprias. A população que então vive, trabalha, 

transita e/ou ocupa esses centros influencia na sua constituição e organização, além dos 

atravessamentos sociais, econômicos e culturais sempre presentes. Progressivamente criaram-

se acordos, combinações, modos de ser e estar ali, explícitos ou implícitos, que passaram a 

mediar as relações sociais e a vigorar como normas que devem ser respeitadas. 

No entanto, nem todas as pessoas que compõe esse lugar concordam com tais 

definições ou conseguem segui-las e por opção ou não, desconsideram-nas, adotando 

comportamentos e posturas que se diferenciam dos da população em geral. Esse fato é 

percebido entre as pessoas que estão em situação de rua, fenômeno que tem atraído e gerado 

olhares incomodados por parte da comunidade, principalmente nos centros das cidades, uma 

vez que são considerados desviantes e muito diferentes daquilo que a sociedade espera ou 

deseja encontrar em seu cotidiano. Frangella (2004, p. 12) define bem essa percepção quando 

coloca que “os moradores de rua são tidos como „fora do lugar‟, desencaixados espacial e 

simbolicamente porque sua visibilidade é traduzida como uma ameaça às definições 

normativas do espaço urbano”. 

Enquanto uma tentativa de conceituar a população que se encontra em situação de rua, 

é possível afirmar que se caracteriza como um grupo heterogêneo que tem como elo a pobreza 

extrema, os vínculos familiares e comunitários bastante fragilizados ou rompidos e uma 

moradia não tradicional, de modo que buscam os espaços públicos ou áreas degradadas para 

esse fim, bem como para o próprio sustento. Essa situação pode ser temporária ou 

permanente, sendo que algumas pessoas optam por utilizar casas de acolhida, albergues ou 

abrigos para o pernoite, enquanto constroem possibilidades que visam a saída das ruas. 

(SILVA, 2009 apud TEDESCHI, 2016). 

Geralmente essa população estabelece uma relação íntima com o espaço público da 

rua, experienciando ali a vida privada, utilizando-o para diferentes e infinitos fins e apesar 

desse local também ser seu por direito, são comuns e recorrentes os movimentos higienistas 

que objetivam retirar tais pessoas dali. É evidente, nesse sentido, que esse grupo social ocupa 

uma posição marginalizada em relação aos outros grupos, pois, é desconsiderado enquanto 

raça humana e identificado como um “lixo social” que não foi autorizado a estar ali e 

consequentemente não merece ser olhado. Sendo assim, o risco social e a condição vulnerável 

a que essas pessoas estão submetidas (TILIO; VIDOTTO; GALEGO, 2015) justifica a criação 
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e a execução de políticas públicas intersetoriais que propiciem espaço de escuta, atenção, 

cuidado e o desenvolvimento de potencialidades no espaço da rua. 

Considerando tal conjuntura, entre outras, e a importância de amparar esse grupo 

populacional, é sancionada a Lei nº 8.742 em 07 de Dezembro de 1993, a qual dispõe sobre a 

Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) que em seu Art. 1º define: “A assistência social, 

direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que 

provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa 

pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”. (BRASIL, 1993, 

p. 1). Em 06 de Julho de 2011 é sancionada a Lei nº 12.435, que altera a anteriormente citada 

e inclui, entre outros, os tipos de proteção social garantidos pelo Estado através do Sistema 

Único de Assistência Social – SUAS. (BRASIL, 2011a). 

A Proteção Social Básica, por meio dos serviços, projetos, programas e benefícios 

assistenciais vai se ocupar de ações que visam prevenir as questões de vulnerabilidade e 

situações de risco social, buscando o fortalecimento de vínculos familiares e comunitários 

enquanto estratégia de cuidado. A Proteção Social Especial de Média Complexidade vai dar 

conta das situações em que os vínculos familiares e comunitários já foram rompidos, sendo 

necessária a sua reconstrução, contribuindo para que a ocorrência da violação de direitos seja 

cessada. A Proteção Social Básica será ofertada pelo Centro de Referência de Assistência 

Social – CRAS, e a Proteção Social Especial de Média Complexidade, por sua vez, será 

ofertada pelo Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS. (BRASIL, 

1993). 

No que se refere à organização dos serviços de proteção em níveis de complexidade, a 

Resolução nº 109 de 11 de Novembro de 2009 aprova a Tipificação Nacional de Serviços 

Socioassistenciais e determina sobre os Serviços de Proteção Social Especial de Média 

Complexidade, em seu Art. 1º, II, “e”, o Serviço Especializado para Pessoas em Situação de 

Rua. (CONSELHO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 2009). Em conformidade, o 

Art. 23 da Lei nº 8.742/1993 informa que os serviços socioassistenciais vão promover ações 

continuadas, buscando a melhoria de vida dos sujeitos por meio do provimento de suas 

necessidades básicas. Em seu § 2º, II, expõe que serão criados programas de apoio para as 

pessoas que vivem nessa situação. 

Ainda, em 23 de Dezembro de 2009 foi promulgado o Decreto nº 7.053 que institui a 

Política Nacional para a População em Situação de Rua e seu Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento, e dá outras providências. (BRASIL, 2009). A Política 

busca “orientar a construção e execução de políticas públicas voltadas a este segmento da 
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sociedade, historicamente à margem das prioridades dos poderes públicos” (BRASIL, 2008, 

p. 2), elucidando os seus objetivos de reintegrar estes sujeitos ao âmbito familiar e 

comunitário, garantir o acesso pleno aos seus direitos de cidadão, bem como propiciar 

oportunidades de desenvolvimento social levando em conta as particularidades de sua 

vivência na rua. Nesse sentido, a Política ressalta a importância de contar com o protagonismo 

dos próprios sujeitos e movimentos sociais em busca da efetivação destas disposições. 

De acordo com diferentes autores (ROSA; BRÊTAS, 2015; COSTA et al, 2015) e a 

partir da própria experiência de observação da pesquisadora em um Serviço Especializado 

para Pessoas em Situação de Rua, destaca-se que esse público é majoritariamente do gênero 

masculino, porém, a população feminina vem crescendo e possivelmente modificando essa 

dinâmica social. Nesse sentido, a presente pesquisa abordou o tema das mulheres que estavam 

ou estiveram em situação de rua no município de Lajeado/RS, tendo como objetivo maior o 

conhecimento acerca dos significados atribuídos ao viver na rua por essas mulheres. 

Conforme os mesmos autores, pelo fato de elas ainda estarem em minoria nas ruas, as 

pesquisas e publicações contemplam de forma mais ampliada os homens que estão nessa 

condição, sendo que poucas se atêm ao gênero feminino em específico. Tal questão se 

colocou enquanto um desafio que ao longo da pesquisa foi superado e, além disso, justificou a 

realização da mesma, uma vez que pode suscitar a expansão da temática e das discussões e 

reflexões acerca desta, ampliando, quiçá, as produções acadêmicas a partir dessa perspectiva. 

Por fim, vale destacar que não se tem a pretensão de tecer considerações gerais e 

universais acerca do tema proposto, mas sim, conhecer a perspectiva de algumas das mulheres 

que vivem ou viveram em situação de rua no município citado. Enquanto um achado da 

pesquisa, pode-se destacar que embora elas compartilhassem o mesmo espaço público, as 

significações acerca dessa vivência foram bastante singulares, apontando a importância de 

uma análise e discussão dos dados que também o seja. 
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