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PESQUISA MUNICIPAL SOBRE A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
EM CURITIBA 2016

1. INTRODUÇÃO
A partir da publicação da Norma Operacional Básica do SUAS – NOB-SUAS por meio
da Resolução nº 33/2012 do Conselho Nacional de Assistência Social, a Vigilância
Socioassistencial tornou-se uma das funções da Política de Assistência Social, complementando
as demais funções de Proteção Social e Defesa de Direitos.
A Vigilância Socioassistencial elabora estudos, planos e diagnósticos capazes de
ampliar o conhecimento sobre a realidade dos territórios e as necessidades da população
visando efetivar o caráter preventivo e proativo, fortalecendo a Proteção Social e Defesa de
Direitos, sendo, portanto, a área no âmbito da Assistência Social responsável pela elaboração
de diagnósticos socioassistenciais envolvendo os públicos prioritários para atendimento.
O seu reconhecimento como uma função essencial desta política, enfatiza a importância
de superar a atuação meramente reativa e paliativa, imediata e pontual, avançando para a
profissionalização e o aprimoramento técnico- operativo da política de assistência, um grande
passo para superar a boa-vontade e a benesse que historicamente a constituíram.
Neste sentido, uma das macroatividadesda Vigilância Socioassistencial é o diagnóstico
socioassistencial. Ele consiste numa análise interpretativa que possibilita a leitura de uma
determinada realidade social, fundamentando a intervenção da política pública e fornecendo
elementos para qualificá-la, tornando-a mais efetiva.
A presente pesquisa é um diagnóstico socioassistencial sobre as pessoas que vivem em
situação de rua em Curitiba, pessoas que comumente se movimentam em busca de sua
sobrevivência, e diante de suas tamanhas carências (em todos os aspectos), necessitam de
acompanhamento e de políticas públicas para superação da situação em que vivem, razão pela
qual apresentamos esta pesquisa, buscando contribuir e aprimorar a construção de alternativas.
Por se tratar de uma população que tem como características principais o fato de ser
itinerante e extremamente heterogênea esta é uma população desafiadora do ponto de vista da
produção de informações, tanto em relação à quantidade quanto ao seu perfil. Na dinâmica da
situação de rua, as características do território são determinantes para a forma como vivem e
mantém sua subsistência.
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Daí a importância de construir diagnósticos que retratem a realidade da população no
território onde vivem, no caso desta pesquisa, no município de Curitiba.
A cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná, é uma metrópole com cerca de 1,7
milhões de habitantes, com um dos maiores PIBs do Brasil: ocupa a 4ª posição no ranking dos
municípios brasileiros, totalizando R$ 53,1 milhões. Sua área é considerada totalmente
urbanizada, com IDH de 0,823 em 2010, o que situa o município na faixa de Desenvolvimento
Humano Muito Alto (IDHM entre 0,8 e 1), de forma que a capital ocupa a 10ª posição em
relação aos 5.565 municípios do Brasil.
Em 2008 o MDS realizou a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua,
também denominada como I Censo e Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua,
desenvolvida em 71 municípios no país.
Neste censo foram identificadas 2.776 pessoas em situação de rua em Curitiba. A
proporção da população em situação de rua em relação à população total de Curitiba
correspondia a 0,154%, superior ao total de cidades pesquisadas, em que essa proporção
corresponde a 0,061%.
Considerando o contexto da População em Situação de Rua e as ações para seu
atendimento em Curitiba, historicamente registrou-se que essa população se fixa em áreas onde
há maior concentração de pessoas, comércio, abrigo e segurança, mais comumente na região
central.
Porém, oito anos depois o que se observa atualmente em Curitiba é que esse movimento
de concentração de pessoas em situação de rua não se restringe mais ao centro da cidade. Os
bairros crescem, a integração metropolitana se amplia e a dinâmica da cidade se altera, o que
acarreta mudanças na vida da população e suas necessidades.
Para fazer frente a estas mudanças, desde 2013 as ações voltadas à população em
situação de rua de Curitiba têm ganhado destaque, partindo-se do reconhecimento de que são
cidadãos e cidadãs de direitos, e, portanto, necessitam de proteção e atendimento pelas políticas
sociais do município.
Neste sentido, os serviços de atendimento foram ampliados e diversificados, a fim de
oferecer novas e melhores alternativas à situação de rua, respeitando as especificidades de cada
público atendido. A rede de atendimento foi integrada, organizando-se em percursos que
permitem maior vinculação dos usuários aos serviços visando o processo de superação da
condição de rua e planejamento de seu futuro. As conexões em rede foram fortalecidas na
atuação com esta população, envolvendo Saúde, Meio Ambiente, Urbanismo, Guarda
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Municipal, Ministério Público e entidades não-governamentais, que culminam em ações
integradas para oferecer melhores oportunidades para esta população e também revitalizar os
espaços públicos da cidade, com vistas ao bem-estar de todo cidadão.
No processo de reordenamento dos serviços foi mantido um diálogo permanente com a
população atendida e com o Movimento Nacional da População em Situação de Rua, o que
contribuiu muito para o aprimoramento e diversificação dos serviços. Todavia, ainda persistem
divergências quanto ao número total de pessoas em situação de rua na cidade de Curitiba. O
Movimento Nacional da População em Situação de Rua afirma que esta população consiste em
cerca de 4.000 pessoas. Os dados de atendimento da FAS apontam para 1197 pessoas em
situação de rua cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal –
CadÚnico desde 2010, o que lhes possibilita o acesso ao Programa Bolsa-Família e a mais de
20programas sociais provenientes de outras políticas públicas.
A gravidade das situações de vulnerabilidade e risco social a que está sujeita
cotidianamente faz desta população prioritária para atendimento da Política de Assistência
Social. Porém, para que essa atuação seja qualificada e possibilite condições de superação desta
situação, faz-se necessário levantar informações sobre esta população e suas condições de vida
para orientar a intervenção profissional e das políticas sociais.
Desta forma, faz-se necessário levantar dados sobre quantas pessoas estão nessa
condição e sua situação de vida, dada a tamanha mobilidade que lhe é peculiar não só entre
bairros, regionais, região metropolitana ou ainda outros municípios.
O objetivo desta pesquisa é entrevistar todas as pessoas em situação de rua localizadas
durante o período de execução, objetivando abranger o maior número de pessoas possível,
coletando informações que possibilitem a análise das condições de vida, estratégias de
sobrevivência e acesso a serviços públicos.
A partir da leitura destas informações, o município conhece melhor as necessidades e
demandas dos cidadãos, o que fundamenta e qualifica a tomada de decisão por parte dos
gestores públicos na elaboração de políticas sociais para este segmento.
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2. METODOLOGIA
A pesquisa foi coordenada pela FAS – Fundação de Ação Social em parceria com o
IMAP – Instituto Municipal de Administração Pública de Curitiba.
A metodologia adotada consiste em uma pesquisa descritiva, composta por
levantamento de campo para atualizar e qualificar os dados relativos às características desta
população. Esta pesquisa visa entrevistar todas as pessoas em situação de rua localizadas
durante o período de execução, objetivando abranger o maior número de pessoas possível.

2.1. Articulação para a realização da pesquisa
Para fortalecer a proposta e facilitar a execução desta pesquisa, a mesma foi previamente
apresentada a representantes dos usuários e entidades sociais que atuam com esta população.
São eles: Movimento Nacional da População em Situação de Rua, Ministério Público do
Paraná, Centro de Formação Urbano Rural Irmã Araújo - CEFURIA,Comitê Intersetorial de
Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional da Pessoa em Situação de Rua no
âmbito do Município de Curitiba – CIAMP Curitiba, Pastoral do Povo de Rua, representantes
da Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUC-PR e Universidade Federal do Paraná UFPR. O objetivo desta apresentação é prestar os esclarecimentos que se façam necessários e
buscar apoio para sua realização.
Reconhecendo-se o potencial que a experiência das equipes que atuam com esta
população tem para o sucesso da pesquisa, equipes envolvidas também contribuíram na
elaboração e disposição das perguntas no formulário de coleta de informações.

2.2. Público-alvo
Pessoas a partir de 18 anos que se declararam como em situação de rua e que não estejam
vinculados às Unidades de Acolhimento Institucional semelhante a uma residência para este
público.
A auto declaração da pessoa entrevistada, designando-se como em situação de rua é
relevante, tanto em respeito ao entrevistado, que tem o direito de se identificar ou não como tal,
como também porque não consistem em objeto desta pesquisa as pessoas que possuem moradia
fixa e fazem uso eventual da rua devido a situação de trabalho ou uso de álcool e drogas.
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2.3. O instrumento de pesquisa
O levantamento de campo foi realizado por meio de um formulário estruturado para
obtenção de dados primários que possibilitem a análise do perfil, das condições de vida,
estratégias de sobrevivência e acesso a serviços públicos. Neste levantamento foram coletadas
informações constantes também na pesquisa realizada pelo MDS, o que permitirá a comparação
de dados selecionados conforme sua relevância para elaboração de políticas sociais.
O instrumento foi construído com a participação das equipes em três reuniões. O
processo de construção se iniciou com a apresentação de uma proposta de formulário aberta a
sugestões em reunião com as equipes para aprimorá-lo. As discussões se estenderam pelos dois
encontros seguintes, consolidando-se na primeira versão que foi a campo.
A versão elaborada na terceira reunião foi submetida a um pré-teste aplicado por todas
as equipes em suas respectivas regionais, quando foram entrevistadas 35 pessoas. Após a
aplicação do pré-teste, foi realizada uma nova reunião para crítica e ajustes indicados pelas
equipes, que culminou na última versão, utilizada na aplicação da pesquisa (ANEXO I).
O formulário em sua versão final contém quinze blocos, trazendo primeiramente
informações acerca da coleta de informações, a localização espacial do indivíduo e as
impressões coletadas pelo entrevistador. Em seguida informações de identificação pessoal,
origem e características físicas, que também corroboram para evitar duplicidades na aplicação
da pesquisa. Posteriormente, as demais informações coletadas são sobre documentação,
escolaridade, orientação sexual, vínculos familiares, trajetória na rua, dinâmica de vivência e
trabalho na rua, acesso a serviços, saúde, direitos, cidadania e participação social e política.
Os entrevistadores foram capacitados em 02 encontros, quando foi repassado todo o
conteúdo do formulário, elucidando-se dúvidas e fazendo ajustes necessários para facilitar sua
compreensão.
Para redução de duplicidades na aplicação da pesquisa foram previstas questões que
possibilitem a sua identificação no momento da compilação e posterior exclusão do banco de
dados.
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2.4. A operacionalização da pesquisa
Por se tratar de população caracterizada pela ausência de alojamento fixo, a pesquisa foi
aplicada no espaço onde vivem em seu cotidiano: nas ruas – entendendo-se que este termo
abrange também espaços de circulação e acesso públicos como praças, parques, marquises,
viadutos, pontos de ônibus, entre outros – equipamentos voltados ao atendimento pontual desta
população, como Centros Pop e Casas de Passagem.
A definição dos equipamentos Centros Pop e Casas de Passagem como espaços de
aplicação desta pesquisa se deve ao fato de que são serviços de uso pontual, ou seja, as pessoas
que as utilizam ainda se mantém em situação de rua conforme definição do MDS. Estes
serviços, tanto da rede própria quanto conveniada foram relacionados e mapeados para
aplicação da pesquisa.
A metodologia usualmente utilizada nas demais pesquisas e censos para esta população
é denominada “varredura”, durando apenas uma noite ou um dia inteiro. Na metodologia desta
pesquisa optou-se pela realização de três horas diárias de aplicação dos questionários, mas em
contrapartida estendeu-se o prazo de aplicação, sendo aplicada durante 20 dias corridos, de 30
de março até 20 de abril de 2016, somente nos dias úteis e em condições climáticas favoráveis,
devido à avaliação de que as modificações na dinâmica da cidade nos finais de semana e em
dias de chuva prejudicam o desenvolvimento da pesquisa.
Desta forma, totalizou-se 16 dias de levantamento de campo. Com base no relato das
equipes acerca das dificuldades em dividir seu tempo entre o levantamento e o trabalho
cotidiano, este foi prorrogado por mais três dias úteis, com vistas a compensar estas dificuldades
e possibilitar o equacionamento das horas dedicadas ao mesmo.
Ainda visando tornar a cobertura mais abrangente, foi orientada a realização de mais de
uma abordagem (tentativa) se necessário para preenchimento do maior número de formulários
possível.
No início da pesquisa fornecemos às equipes um mapeamento das informações oriundas
do sistema 156, central de atendimento telefônico da Prefeitura, que recebe os chamados da
população solicitando o serviço de abordagem social para a população em situação de rua. Este
mapeamento continha tanto o total de solicitações recebidas por regional quanto os endereços
informados pelos solicitantes onde se localizavam as pessoas a serem atendidas por este serviço.
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Para além destas informações, as equipes deveriam considerar seus próprios registros,
relatórios mensais e roteiros de abordagem para organizar o roteiro da pesquisa da forma como
considerasse mais adequada à dinâmica da regional.
Na região central, onde a concentração de pessoas em situação de rua e de equipamentos
de atendimento é maior, foram definidos roteiros de percurso para as equipes, objetivando
reduzir duplicidades na aplicação da pesquisa. Nas demais regiões da cidade, a equipe regional
foi responsável por sua área de abrangência.

2.5. As equipes envolvidas na pesquisa
Este levantamento de campo foi desenvolvido pela equipe de trabalhadores da Fundação
de Ação Social que atuam no Serviço de Abordagem Social.
O Serviço de Abordagem Social é descrito na Tipificação Nacional de Serviços
Socioassistenciais como:
Serviço ofertado, de forma continuada e programada, com a finalidade de
assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa que identifique, nos territórios,
a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de crianças e adolescentes,
situação de rua (grifo nosso), dentre outras. Deverão ser consideradas praças,
entroncamento de estradas, fronteiras, espaços públicos onde se realizam atividades
laborais, locais de intensa circulação de pessoas e existência de comércio, terminais
de ônibus, trens, metrô e outros.
O serviço deve buscar a resolução de necessidades imediatas e promover a
inserção na rede de serviços socioassistenciais e das demais políticas públicas na
perspectiva da garantia de direitos. (MDS, 2009)

O fato de atuarem neste serviço lhes confere conhecimento prévio das características
desta população, sua dinâmica e distribuição espacial e, principalmente, o domínio de técnicas
de aproximação e abordagem dos entrevistados, o foi entendido como um recurso importante
para reduzir a taxa de recusa.
As equipes realizaram a pesquisa em horários alternados (manhã, tarde, noite) para
ampliar a abrangência da amostra, atuando em duplas nas 03 horas diárias de realização da
pesquisa, que foram programadas conforme mapeamento prévio dos pontos e horários de
concentração das pessoas em situação de rua.

a.

Atribuições das equipes envolvidas na pesquisa

Coordenação geral da Pesquisa: Superintendência de Planejamento(SPL) e
Diretoria de Proteção Social Especial (DPSE)
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SPL (Assessoria de Vigilância Socioassistencial)


Organização e Estruturação da Pesquisa (atividades pré-campo e orientação

sobre o trabalho de campo)


Georreferenciamento das informações (emissão de mapas e informações

territorializadas)


Estruturação e impressão dos formulários de pesquisa



Monitoramento da execução da pesquisa



Articulação com IMAP, IPPUC, Universidades



Análise e ajustes necessários para o desenvolvimento da pesquisa



Orientar o monitoramento e análise dos dados obtidos na pesquisa

DPSE (Coordenação de Atenção à População em Situação de Rua)


Suporte técnico-operativo



Orientação das equipes quanto ao processo de abordagem e coleta das

informações


Análise qualitativa dos processos, orientando ajustes necessários.



Orientar o monitoramento e análise dos dados obtidos na pesquisa

Supervisores de Campo

Representantes das Regionais


Orientar as equipes de entrevistadores quanto à utilização dos instrumentos de

pesquisa, formas de abordagem, aplicação dos questionários e roteiros (locais) de aplicação da
pesquisa.


Articulação entre a equipe de entrevistadores e a Coordenação geral da pesquisa



Participar das reuniões semanais de Monitoramento promovidas pela

Coordenação Geral


Colaborar no monitoramento e análise dos dados obtidos

Entrevistadores

Profissionais que atuam no Serviço de Abordagem Social nas regionais administrativas
do município
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Aplicar os questionários conforme as orientações da coordenação geral e

supervisor de campo, observando o uso das formas de abordagem indicadas, os critérios de
seleção dos entrevistados e o modo adequado de preenchimento dos questionários


Colaborar no monitoramento e análise dos dados obtidos.

2.6. Monitoramento da pesquisa

Foi instituída uma comissão responsável pela crítica e validação dos formulários,
avaliação qualitativa de todas as situações indicativas de duplicidade e posterior análise dos
resultados da pesquisa.
Esta comissão foi formada pelos entrevistadores, supervisores de campo, coordenação
da pesquisa e representantes do Instituto Municipal de Administração Pública. Foi realizada
também a nomeação por decreto dos trabalhadores da FAS envolvidos na pesquisa.
A sistemática de monitoramento da pesquisa consistiu em reuniões semanais para crítica
e validação dos formulários antes de serem enviados para digitação. Nesta reunião, que
acontecia às sextas-feiras à tarde, todos os formulários preenchidos durante a semana eram
trazidos e revisados para conferir se todos os campos obrigatórios estavam preenchidos e se
havia coerência nas informações registradas.
Nas reuniões também foram levantadas as dificuldades encontradas pelas equipes, a fim
possibilitar os devidos ajustes no processo de coleta das informações.

2.7. Compilação e análise das informações
A compilação das informações foi realizada pelo Instituto Curitiba de Informática – ICI,
em sistema próprio para tanto. Semanalmente, após a análise dos formulários preenchidos nas
reuniões de monitoramento da pesquisa, os formulários validados foram enviados para
digitação, concomitante à realização do levantamento de campo.
Após a finalização da digitação dos formulários, a base de dados foi encaminhada pelo
ICI para análise na FAS, possibilitando eliminar duplicidades e interpretar as informações
coletadas.
A análise das informações obtidas nesta pesquisa foi realizada pelo grupo de
trabalhadores envolvidos: representantes dos entrevistadores e supervisores de campoe

Página | 17

coordenação geral do projeto, em duas dimensões diferentes: a análise do desenvolvimento da
pesquisa e a análise dos resultados do levantamento de campo.

a) Análise do Desenvolvimento da Pesquisa
Foram enviados questionários abertos para serem respondidos pelas equipes contendo
perguntas relativas ao processo de aplicação da pesquisa em campo.
O objetivo é obter das equipes um relato sobre como foi o desenvolvimento da pesquisa
e registrar os aprendizados que este processo lhes proporcionou, além de possibilitar o
aperfeiçoamento da metodologia, a partir das dificuldades, estratégias, críticas e sugestões
quanto à aplicação da pesquisa com esta população.
As equipes se reuniram nas respectivas regionais para responder coletivamente as
questões, remetendo-as num único formulário para a coordenação da pesquisa.

b)Análise dos Resultados do Levantamento de Campo

Para análise dos resultados do levantamento de campo, após o recebimento da base de
dados enviada pelo ICI, foi elaborada a análise dos resultados da pesquisa, apresentada no
Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional da Pessoa em
Situação de Rua no âmbito do Município de Curitiba – CIAMP Curitiba, Conselho Municipal
de Assistência Social e às demais secretarias envolvidas no trabalho com esta população.

2.8. Pesquisa complementar
Com vistas a complementar o levantamento, foram realizados 03 grupos focais nos
serviços próprios de atendimento (01 Centro Pop, 01 UAI e Condomínio Social) para a coleta
de informações qualitativas que complementem a análise dos dados objetivos, aprofundando as
explicações e interpretações das características desta população.
A estruturação e resultados desta pesquisa complementar será descrita em documento
específico.
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3. RESULTADOS DA PESQUISA
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A importância de se realizar uma análise da situação de rua de forma abrangente e
contextualizada reside no fato de que análises fragmentadas conduzem a estratégias de
enfrentamento também fragmentadas, residuais e muitas vezes repressivas, especialmente para
esta população já tão acometida por violações de direitos, preconceitos e julgamentos de cunho
moral, em sua maioria pejorativos.

3.1. Um breve histórico
A história do fenômeno situação de rua está diretamente vinculada ao surgimento das
cidades. A publicação “Diálogos sobre a população em situação de rua no Brasil e na Europa:
experiências do Distrito Federal, Paris e Londres” refere a existência desta situação desde a
Grécia antiga, quando as primeiras cidades começaram a se estruturar (BRASIL, 2013). Ainda
segundo Pereira:
(...) Apesar de existirem registros de que, em praticamente todas as
civilizações humanas desde a Antiguidade até os tempos presentes houve pessoas que
fizeram da rua o seu lugar de moradia e sobrevivência, essa situação aplicava-se, na
maioria das vezes, a indivíduos com transtornos mentais, andarilhos, viajantes ou
exilados. Foi apenas com o advento das primeiras cidades industriais que essa
situação, restrita a poucos, tornou-se o fenômeno de massa, chegando a atingir em
1630 cerca de um quarto da população de Paris (HUBERMAN, 1986). (Pereira, 2008)

Na publicação “Diálogos sobre a População em Situação de Rua no Brasil e na Europa:
experiências do Distrito Federal, Paris e Londres” da Secretaria de Direitos Humanos da
Presidência da República, o relato “População Sem-Abrigo: a Abordagem Europeia”, esta
questão é tratada de forma bastante pertinente à realidade:
Durante muito tempo, a natureza das explicações para o surgimento dos semabrigo estava centrada apenas nas características dos indivíduos (o que acontecia em
relação à pobreza de forma geral). No entanto, seu aparecimento em massa e a
seletividade social do fenômeno, bem como a heterogeneidade de situações e de
trajetórias que a situação de sem-abrigo encerra, colocaram em cheque as explicações
de caráter individual. Assim, a abordagem mais adequada para a situação é a que
considera a sua complexidade de uma forma contextual, tendo em conta todos os
fatores (estrutural, institucional, relacional e pessoal) que a podem influenciar, assim
como a complementaridade entre eles. (Aires, 2013)

Ao se tornar um fenômeno em massa, foi possível denotar que a situação de rua se
compõe de múltiplos fatores que ultrapassam o âmbito meramente individual:o
aprofundamento das desigualdades sociais e da elevação dos níveis de pobreza da sociedade
são determinantes importantes na configuração da situação de rua.
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3.2. Definição do termo “população em situação de rua”
Considerando-se o breve histórico apresentado anteriormente, entende-se para fins de
definição desta pesquisa que a situação de rua é complexa, multidimensional e histórica, ou
seja, não pode ser analisada separadamente do contexto social em que se insere.
Maria Lucia Lopes da Silva agrega à concepção de pessoa em situação de rua as
desigualdades presentes na sociedade, que somados a outros fatores biográficos ou estruturais
resultam, segundo Silva, em “uma condição não escolhida pelos que nela se encontram, mas
que nela foram colocados” (SILVA, 2009), ampliando a visão individualista e culpabilizadora
da pessoa como única responsável por sua situação.
Desta forma, e conforme a própria definição utilizada pelo Ministério do
Desenvolvimento Social, a expressão “população em situação de rua” foi utilizada não só para
aludir a uma condição de vida circunstancial e não definitiva, mas também por entender que
esta expressão designa uma conjuntura onde questões de ordem individual, familiar, social,
econômica e cultural se combinam de forma bastante complexa e variada e culminam na
situação de rua.

3.3. Resultados quantitativos
A pesquisa totalizou 1.133 questionários aplicados a pessoas em situação de rua
entrevistadas nas ruas, centros pop e Casa de Passagem Boa Esperança no período de sua
execução. Além destes questionários, no mesmo período havia mais 582 pessoas acolhidas nas
Unidades de Acolhimento Institucional próprias e conveniadas, público que, apesar de estar
vinculado à acolhimentos institucionais, ainda se mantém em situação de rua, conforme
definição descrita no Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009:
Grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os
vínculos familiares fragilizados ou rompidos e a inexistência de moradia convencional
regular. Caracteriza-se pela utilização de logradouros públicos (praças, jardins,
canteiros, marquises, viadutos) e de áreas degradadas (prédios abandonados, ruínas,
carcaças de veículos) como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou
permanente, bem como das unidades de serviços de acolhimento para pernoite
temporário ou moradia provisória”. (MDS, 2009)
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Considerando-se então o total de pessoas entrevistadas e acolhidas no período de
aplicação da pesquisa, estimou-se inicialmente que havia cerca de 1715 pessoas em situação de
rua em Curitiba à época de realização da pesquisa.
Realizando-se o tratamento das bases de dados, quando foi possível excluir as
duplicidades e inconsistências, totalizou-se 1036 pessoas adultas em situação de rua.
Além delas, temos registro de 25 pessoas que foram abordadas para responder à
pesquisa, mas não se identificaram como em situação de rua, de forma que foi registrado apenas
o nome e local onde estavam. Em consulta posterior ao sistema informatizado onde são
registrados os atendimentos a esta população, denominado NCPA – Número de Cadastro da
Pessoa Atendida), das 25, para 03 foram identificados registros de atendimentos voltados à
população em situação de rua. Cabe ressaltar que este fato não indica necessariamente que o
entrevistado permaneça nesta situação, como informado no momento da abordagem para a
pesquisa.
Do total de entrevistados, 63 se identificaram como em situação de rua, mas se negaram
a responder a pesquisa completa, de forma que foram coletadas apenas informações que
permitam a identificação de duplicidades e sua contabilização numérica.
Desta forma, a análise do perfil dos entrevistados foi realizada com base nos 973
formulários completos aplicados às pessoas entrevistadas.
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
4.1. Impressões coletadas pelo entrevistador – contexto social em que se
encontra o entrevistado
Após identificar o local onde o entrevistado se encontrava, o formulário continha
perguntas relacionadas ao contexto social, sendo a primeira delas relativa a se a pessoa
entrevistada se encontrava sozinha.
Do total de pessoas entrevistadas, 54% estavam sozinhas, e 37% estavam acompanhadas
de amigo (a)s, companheiro(a) e/ ou animais.

FIGURA 1: CONTEXTO SOCIAL ONDE SE ENCONTRA A PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA,
CURITIBA - 2016
Não
informado
2%

Isolado (a) /
Sozinho (a)
54%

Em companhia
de animais;
0,3%

Em grupo. Com
amigos
37%

Em grupo. Com
companheiro
6%
FONTE: FAS/Pesquisa municipal da população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

É observado pelos trabalhadores que atuam no serviço de abordagem social e que
aplicaram a pesquisa o aumento de grupos de pessoas em situação de rua, o que se entende
constituir tanto uma estratégia de sobrevivência, como forma de proteção, quanto uma
estratégia para fazer uso de substâncias psicoativas. Todavia quando cruzamos o relato do uso
de álcool e drogas e este fator como motivador da situação de rua com o fato de estarem
acompanhados, observamos que a maioria dos que relataram uso de substâncias psicoativas
estava sozinha no momento da entrevista.
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TABELA 2: PESSOAS QUE SE DECLARARAM EM SITUAÇÃO DE RUA POR MOTIVO
DO USO DE ÁLCOOL E DROGAS E O PROBLEMA DE SAÚDE RELATADO
Contexto social onde se encontra o
entrevistado

Em companhia de animais
Em grupo. Com amigos
Em grupo. Com companheiro
Isolado (a) / Sozinho (a)
Não sabe/Não informado
Total

Motivos que o levaram a
situação de rua

Álcool

Problemas de Saúde

Dependência
química

Drogas

Álcool

1%

1%

1%

1%

40%

33%

32%

39%

5%

7%

5%

5%

51%

57%

57%

53%

3%

2%

4%

2%

100%

100%

100%

100%

Fonte: FAS/SPL – Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua 2016

Em relação ao contexto territorial, a maioria das pessoas tem pertences, que lhes permite
pernoitar nos espaços públicos, ainda mais considerando as condições climáticas da cidade de
Curitiba, onde as temperaturas são usualmente mais baixas que o restante das capitais
brasileiras, como pode ser observado no gráfico abaixo:
FIGURA 3: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO ENTREVISTADA EM RELAÇÃO AO CONTEXTO
SOCIAL DO ENTREVISTADO, CURITIBA - 2016

28%
22%

29%
15%
10%

3%
Acampado(a)

Descansando / Em trânsito /
dormindo sem trabalhando
estar acampado

Instalado (a) Perambulando Não respondido
com pertences

FONTE: FAS/Pesquisa municipal da população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Neste sentido, reitera-se a importância da instalação do serviço de Guarda Pertences,
que possibilita a essas pessoas guardar seus objetos pessoais (muitas vezes volumosos) durante
o dia, facilitando-lhes possibilidades de exercer atividades remuneradas sem o fardo de ter que
carregá-los consigo.
Na pesquisa foi inserida uma pergunta de múltipla escolha que trata da situação em que
se encontrava a pessoa entrevistada segundo a impressão do entrevistador, vide gráfico abaixo:
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FIGURA 4: SITUAÇÃO ENCONTRADA: IMPRESSÃO DO ENTREVISTADOR NO MOMENTO
DA ENTREVISTA, CURITIBA - 2016

Aparenta comportamento agressivo e/ou hostil ao
entrevistador

2%

Aparenta sinais de alcoolismo ou drogadição (associação
entre hálito etílico, porte de bebida/drogas, confusão ou
lentidão na fala).
Aparenta sinais de desorientação mental e/ou
comportamental (encontrava-se falando sozinho(a), tinha
uma fala desconexa, nudez, incapacidade de falar, letargia
ou agitação excessiva)

17%

4%

Encontra-se em plenas condições de responder as
perguntas

Negou-se a responder a pesquisa

71%

6%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal da população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Note-se que o número de pessoas aparentando sinais de alcoolismo ou drogradição é
reduzido, apesar de representarem um número significativo de ocorrências na situação de saúde
da população entrevistada.

4.2. Perfil do entrevistado
Considerando o perfil das pessoas entrevistadas, em relação a gênero, 88% são do sexo
masculino e 12% são mulheres. Este número é superior ao constatado pela pesquisa 1 realizada
pelo MDS em 2007, que identificou que em Curitiba 81% das pessoas em situação de rua eram
do sexo masculino.

Nacional sobre a População em Situação de Rua – 2007, Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome.
1Pesquisa
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FIGURA 5: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO SEXO,
CURITIBA - 2016

Feminino

12%

Masculin
o
88%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

A maioria das pessoas encontra-se na faixa etária de 25 a 44 anos (52%). O percentual
de jovens identificados por esta pesquisa representa 11%, o que indica a necessidade de
estruturar políticas públicas visando o atendimento diferenciado e atrativo para este público,
com vistas a evitar sua permanência nesta situação.
Se considerarmos o número de pessoas em idade produtiva, ou seja, na faixa etária de
18 a 59 anos, estas representam 84%. Estar em idade produtiva é uma potencialidade a ser
explorada porque pode possibilitar a saída definitiva das ruas, desde que agregada a outras
alternativas ofertadas a esta população. Como já mencionamos anteriormente, não há resposta
simples ou predefinida para a situação de rua.

FIGURA 6: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO FAIXA
ETÁRIA, CURITIBA - 2016
18 a 20
21 a 24

2%
6%

25 a 44

52%

45 a 59

24%

60 a 64

2%

65 ou mais

1%

Não informou/ não respondeu

13%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial
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Já o percentual de pessoas idosas com 60 anos ou mais é de 3%, número
proporcionalmente reduzido, mas que sinaliza a necessidade de estruturar serviços para atender
as especificidades e vulnerabilidades próprias deste ciclo de vida.
TABELA 2: MOTIVOS QUE O LEVARAM À SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO A FAIXA
ETÁRIA-CURITIBA - 2016
Motivo que o levaram a
situação de rua

Faixa etária
18 a 20 anos

21 a 24 anos

25 a 44 anos

45 a 59 anos

60 a 64 anos

60 anos e mais

Alcool

10%

26%

37%

57%

50%

Drogas

71%

71%

46%

22%

15%

27%
0%

Desemprego

10%

6%

15%

19%

20%

18%

Conflitos_familiares

38%

38%

34%

32%

15%

36%

Perda_Moradia

5%

9%

8%

9%

10%

27%

Decep_amorosa

0%

5%

7%

6%

15%

9%

Ameaça/violência

10%

6%

3%

2%

0%

0%

Preferência_poropção

5%

5%

3%

5%

5%

0%

Não_respondeu

5%

0%

2%

5%

5%

9%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Total

Fonte: FAS/SPL – Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua 2016

Ao analisarmos os motivos de ida para as ruas de forma conjugada à faixa etária,
observamos que os motivos são diferentes: o uso de drogas é predominante até os 44 anos, na
faixa etária dos 44 até os 64 anos, o principal motivo identificado é o álcool e, a partir dos 60
anos ou mais, o uso de drogas desaparece, dando lugar aos conflitos familiares, seguido de
álcool e perda da moradia, o que denota que os motivos têm muito a ver com o tempo em que
ocorrem: eles estão relacionados aos fatores que influenciaram sua geração.
Mas tão importante quanto a análise das principais incidências é a análise de variações
percentuais conforme a faixa etária, cite-se como exemplo a “Ameaça/ violência”, fator não tão
preponderante na análise geral, mas que ocorre com mais intensidade nas faixas etárias mais
jovens, desaparecendo a partir dos 60 anos. A “Ameaça/ violência” representa 10% dos motivos
de ida para as ruas na faixa etária de 18 a 20 anos, o que indica a necessidade de fortalecer a
proteção de crianças e adolescentes como forma de prevenir a situação de rua.
Já a perda de moradia apresenta o movimento contrário: ela incide pouco nas faixas etárias mais
jovens, se intensificando a partir dos 60 anos ou mais, denotando a falta de alternativas de
atendimento que pudessem prevenir a situação de rua devido a este motivo.
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4.3. Raça/ Etnia
O percentual de pessoas que se declararam brancas é de 49%, e que declararam pardas
ou negra/preta é de 49%. Na pesquisa nacional realizada em Curitiba em 2008, 59% se
declararam brancas, enquanto 40% se declararam pardas ou negras/pretas, representando um
aumento no número de pessoas que se declaram pardos ou negros/pretos nesse período de quase
uma década.
FIGURA 7: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO COR E
RAÇA DECLARADA, CURITIBA - 2016

48%
35%
14%
2%

1%
Amarela

Branca

Indígena

Negra/preto

Parda

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Já a população de Curitiba apresenta o seguinte perfil segundo o IPPUC:
FIGURA 8: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO DE CURITIBA SEGUNDO COR E RAÇA
DECLARADA, CURITIBA - 2016

79%

17%
1%
Amarela

Branca

0,2%

3%

Indígena

Negra/Preta

Parda

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial
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Esta informação nos permite observar que há mais pessoas em situação de rua que se
identificam como pardas e negras/pretas e indígenas do que na população total da cidade de
Curitiba proporcionalmente. A partir desta informação, pode-se considerar que a situação de
rua demonstra uma das facetas da desigualdade social de raça/etnia.

FIGURA 9: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA QUE POSSUI ALGUMA
DEFICIÊNCIA, CURITIBA - 2016
Sim
11%

Não
89%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Do total de pessoas entrevistadas, 11% declararam ter alguma deficiência, em sua
maioria deficiências físicas, como pode se observar no gráfico abaixo:
FIGURA 10: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA QUE POSSUI
ALGUMA DEFICIÊNCIA POR TIPO DE DEFICIÊNCIA, CURITIBA - 2016
47%

Física/Motora

Mental ou Intelectual

21%
28%
5%
18%

Visual

Auditiva

Não informou/ não respondeu

População em situação de rua
População de Curiitba

58%
3%
17%
4%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua – 2016; IPPUC/IBGE-Censo
Demográfico2010
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial
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Estas situações também puderam ser observadas nas impressões dos entrevistadores,
que identificaram que das 104 pessoas que declararam ter algum tipo de deficiência, 38%
também aparentavam comportamento agressivo e/ou hostil ao entrevistador, alcoolismo ou
drogadição e sinais de desorientação mental e/ou comportamental.
FIGURA 11: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA QUE POSSUI ALGUMA DEFICIÊNCIA
SEGUNDO IMPRESSÕES COLETADAS PELO ENTEVISTADOR, CURITIBA - 2016

Encontra-se em plenas condições de responder as
perguntas

63%

Aparenta sinais de desorientação mental e/ou
comportamental (encontrava-se falando
sozinho(a), tinha uma fala desconexa, nudez,
incapacidade de falar, letargia ou agitação
excessiva)

19%

Aparenta sinais de alcoolismo ou drogadição
(associação entre hálito etílico, porte de
bebida/drogas, confusão ou lentidão na fala).

Aparenta comportamento agressivo e/ou hostil ao
entrevistador

17%

1%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

A incidência de pessoas com deficiência é uma questão relevante na medida em que
identifica a necessidade de aprofundar estas informações para adoção de recursos pedagógicos
que permitam aos nossos profissionais atender de maneira mais qualificada as especificidades
deste segmento e estreitar a articulação estabelecida com a política de saúde e a Secretaria
Especial da Pessoa com Deficiência, aprimorando o atendimento prestado.
Ao contrário do que se pensa comumente, esta pesquisa apontou que quase 70% desta
população tem documentos de identificação:
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FIGURA 12: POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA QUE POSSUI ALGUMA
DOCUMENTAÇÃO, CURITIBA - 2016

Não; 32%
Não sabe
informar;
0,6%

Sim; 68%

Não. Nunca tirei
documentação;
0,2%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Este fato já havia sido apontado pelas equipes, por ocasião do aumento de pessoas
cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico,
quando se observou que em sua maioria possuíam documentos, principalmente RG e CPF,
imprescindíveis para que o cadastro esteja completo e seja validado, como pode ser observado
no gráfico abaixo:
FIGURA 13: PERCENTUAL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA QUE POSSUI ALGUM
TIPO DE DOCUMENTAÇÃO POR TIPO DE DOCUMENTO, CURITIBA - 2016

43%

Carteira de Identidade(RG)

22%

CPF
Carteira de trabalho

12%

Certidão de nascimento

11%

Título de eleitor
Cartão do SUS
Registro Administrativo de…

8%
4%
0,2%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

A posse da documentação pessoal é muito importante, pois, além de ser um direito de
cidadania, ainda permite às pessoas acessarem outros direitos sociais, como acesso a renda por
meio de programas de transferência de renda ou outros benefícios, acesso a serviços públicos e
a possibilidade de conseguir um trabalho formal.
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No tocante à escolaridade, 91% da população sabe ler e escrever, todavia, 94%
frequentaram a escola.
FIGURA 14: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
QUE SABEM LER E ESCREVER, CURITIBA 2016
Apenas
escrever
o nome
4%

FIGURA 15: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA
QUE FREQUENTARAM ESCOLA, CURITIBA 2016

Não
5%

Não
5%

Sim.
Escola
Especial
1%

Sim.
Escola
Regular
94%

Sim
91%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em
situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância
Socioassistencial

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em
situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância
Socioassistencial

Este dado revela que o acesso a educação não significa o sucesso, tampouco a
permanência dos entrevistados na escola, como pode ser visto no gráfico seguinte:
FIGURA 16: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO O GRAU DE ESCOLARIDADE,
CURITIBA - 2016
Ensino fundamental incompleto

60%

Ensino Médio completo

14%

Ensino fundamental completo

13%

Ensino Médio incompleto

9%

Ensino Superior incompleto

2%

Ensino Superior completo

1%

Ensino médio EJA (supletivo)

0,2%

Pós-Graduação

0,2%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial
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O gráfico acima demonstra que 60% da população que frequentou escola não concluiu
o ensino fundamental, todavia há um contingente significativo que declara possuir o ensino
médio completo, o que lhes facilita a inclusão em cursos profissionalizantes ou mesmo a
obtenção de trabalho melhor remunerado.
Ainda, ilustra o perfil heterogêneo e a necessidade de tratar de forma particularizada
esta população o fato de 3% dos entrevistados terem declarado possuir ensino superior
completo. E, ainda, 2% estão estudando atualmente.

4.4. Orientação sexual
A questão relativa a orientação sexual das pessoas em situação de rua causou
constrangimentos nos entrevistados, o que denotou aos pesquisadores que o preconceito e o
desconhecimento sobre os termos utilizados para nominar a orientação sexual ainda está
bastante presente nesta população. E, de fato, há um predomínio de 94% das pessoas que se
declaram heterossexuais:
FIGURA 17: ORIENTAÇÃO SEXUAL/ IDENTIDADE DE GÊNERO, CURITIBA - 2016
Bissexual
Gay

2%
0,8%

Heterossexual

94%

Lésbica

0,7%

Transexual

0,3%

Não informou

3%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Todavia o fato de, apesar dos constrangimentos, comparecerem orientações sexuais
diversas, ainda que não quantitativamente representativas justifica a importância da questão e
sinaliza o quanto ainda é preciso avançar no trabalho social para lidar com o desconhecimento,
o preconceito e as próprias especificidades trazidas pelas diferentes orientações sexuais no
atendimento prestado.
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4.5. Origem dos entrevistados

Quanto à origem dos entrevistados, a maioria se declara oriunda de outra cidade, mas
quando se trata de identificar o município, Curitiba ainda predomina:
FIGURA 18: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO CIDADE ONDE NASCEU,
CURITIBA - 2016
Outro
país
0,4%

Outro
município
57%

Não sabe
0,3%

Neste
município
42%

CURITIBA
REGIÃO METROPOLITANA SEM O
MUNICÍPIO DE CURITIBA
DEMAIS MUNICÍPIOS DO PARANÁ
OUTROS ESTADOS
OUTRO PAÍS

42%
8%
29%
20%
0,2%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

FIGURA 19: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO ÚLTIMA CIDADE QUE MOROU,
CURITIBA - 2016

Sempre
morou
neste
município
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43%
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22%
24%
0,1%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

A maioria dos entrevistados é oriunda de outros municípios, seja por ter nascido ou por
ter vindo de outras cidades antes de chegar a Curitiba.
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FIGURA 20: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA POR TEMPO EM QUE SE ENCONTRA EM
SITUAÇÃO DE RUA, CURITIBA - 2016

Mais de 20 anos

5%
16%
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19%

Mais de 2 anos até 5 anos

20%
16%

Mais de 1 ano até 2 anos
Mais de 6 meses até 1 ano

4%
14%

Mais de 1 mês até 6 meses
Menos de 1 mês

6%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Em relação ao tempo na rua, a maioria da população está nesta situação no período
compreendido entre 02 e 05 anos, ou seja, não é uma situação circunstancial, pois perdura por
mais de 2 anos, mantendo significativa incidência no período de 05 a 20 anos.
Estudos realizados na União Européia indicam que a situação de rua reduz em cerca de
30 anos a expectativa de vida se comparada ao restante da população, o que é um dado
preocupante, ainda mais se considerarmos a ocorrência de períodos relativamente extensos em
que estas pessoas permanecem nesta situação.
No Brasil não há dados que possibilitem este tipo de estimativa, mas já é possível
observar um declínio, tanto no quantitativo de pessoas em situação de rua com 65 anos ou mais
(representam apenas 1% da amostra) quanto no quantitativo de pessoas há mais de 20 anos nas
ruas, convergindo com os referidos estudos europeus.
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4.6. Trajetória na rua
Maria Lucia Lopes da Silva entende que a situação de rua resulta de uma combinação
de múltiplos fatores, que podem ser estruturais, biográficos ou ainda ligados a fatos da natureza
ou desastres de massas. Mas, independente de quais sejam os motivos alegados por esta
população, é preciso entender que esta é uma situação processual, não consistindo em uma
simples opção de vida feita por estas pessoas.
Analisando-se a sua trajetória, é frequente a ocorrência de situações que fragilizam os
vínculos familiares e comunitários, levando à sua ruptura ou à impossibilidade de manter a
convivência no mesmo domicílio.
Como pode ser observado nos gráficos seguintes, a maioria das pessoas em situação de
rua residia em casa:
FIGURA 21: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO LOCAL DE MORADIA ANTES DE
ESTAR NA RUA, CURITIBA - 2016

Em casa

Pensão

85%

6%

Unidade de acolhimento
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3%

De favor em casa de parentes e/ ou
amigo(s)

2%

Unidade de acolhimento para pessoas
em situação de rua (UAIS)

1%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

No caso das pessoas que relataram morar em casa, foi questionado com quem:

FIGURA 22: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE VIVIAM EM CASA ANTES DE ESTAR
NA RUA SEGUNDO COM QUEM MORAVA, CURITIBA - 2016
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Comparando-se o total de pessoas que residia em casa: 85% e o total de pessoas que
residia com a família, 83%, observa-se o quanto a idéia de casa contempla também a família,
sendo este o percentual mais relevante do gráfico.

4.7. Motivos que o(a) levaram à situação de rua
A ida para as ruas está usualmente relacionada a conflitos familiares, falta de trabalho
regular ou insuficiência de renda, além do uso freqüente de álcool e outras drogas. Os principais
motivos relatados que levaram o público entrevistado à situação de rua são uso de álcool,
drogas, conflitos familiares e desemprego:
FIGURA 23: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO OS MOTIVOS QUE O LEVARAM
À SITUAÇÃO DE RUA, CURITIBA - 2016
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8%
6%
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3%
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9%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial
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Estas situações são dinâmicas e estão diretamente relacionadas umas às outras,
estabelecendo complexas relações de causa e efeito que podem se misturar até o ponto de não
ser possível distinguir nitidamente qual é qual.
Também consideramos relevante destacar as situações identificadas como o único
motivo para situação de rua:
FIGURA 24: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO O ÚNICO
LEVOU À SITUAÇÃO DE RUA, CURITIBA - 2016
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Ameaça/violência

1%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

As situações preponderantes para ida para as ruas são o uso de álcool e drogas,
elementos que tencionam e fragilizam as relações até impossibilitarem a convivência familiar,
resultando na situação de rua.

4.8. Vínculos familiares
A Política Nacional de Assistência Social define a família como:
(...) espaço privilegiado e insubstituível de proteção e socialização primárias,
provedora de cuidados aos seus membros, mas que precisa também ser cuidada e
protegida. (...)
A família, independentemente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora das
relações entre os sujeitos e a coletividade, delimitando, continuamente os
deslocamentos entre o público e o privado, bem como geradora de modalidades
comunitárias de vida.Todavia, não se pode desconsiderar que ela se caracteriza como
um espaço contraditório,cuja dinâmica cotidiana de convivência é marcada por
conflitos e geralmente, também,por desigualdades, além de que nas sociedades
capitalistas a família é fundamental no âmbito da proteção social. (PNAS, 2004)
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A família desempenha funções relacionadas à reprodução biológica e social,
construindo identidades. Todavia, a família não se constitui um universo separado da sociedade,
estando sujeita às mesmas ocorrências que identificamos no contexto histórico atual.
Numa sociedade cada vez mais dinâmica e mediada por relações efêmeras de consumo,
as relações familiares também sofrem os impactos dessas mudanças da vida cotidiana e podem
se fragilizar.
E os vínculos familiares e/ ou comunitários são um fator determinante para assegurar
proteção social. Segundo Carvalho:
(...) as ações de proteção, como vimos, não são exclusivas do campo estatal. Ao
contrário, há um tipo de proteção – preciosa – que advém das redes de relações de
proximidade geradas pela famílias, grupos e organizações comunitárias do
microterritório. Não considerar a família e as comunidades significa desconsiderar um
campo de proteção. (...)
De fato, vínculos sociofamiliares asseguram ao indivíduo a segurança de
pertencimento social. Nessa condição, o grupo familiar e a comunidade constituem
condição objetiva e subjetiva de pertença, que não pode ser descartada quando se
projetam processos de inclusão social. (Carvalho, 2014)

Vínculos familiares fragilizados ou rompidos são uma das características que definem
a situação de rua, razão pela qual indagamos sobre os vínculos familiares dos entrevistados.
Nesta pesquisa foram identificadas 80 (9%) pessoas em situação de rua que possuem
familiares na mesma situação. Destas, 64% mantém contato com os familiares:

FIGURA 25: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE MANTÉM CONTATO COM FAMILIARES NA
MESMA SITUAÇÃO, CURITIBA - 2016

Não;
36%

Sim;
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial
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Dos familiares com os quais se mantém contato, 34% são irmãos e 12%
companheiro(a)s:

FIGURA 26: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO GRAU DE PARENTESCO DOS
FAMILIARES QUE ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE RUA, CURITIBA - 2016
IRMÃO(Ã)

34%

COMPANHEIRO(A)

12%

SOBRINHO(A)

11%

PRIMO(A)

9%

TIO

9%

FILHO(A)
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Já no caso de familiares que não estão em situação de rua, 55% das pessoas em situação
de rua mantém contato com familiar que não está na mesma situação, o que denota que na
maioria dos casos, os vínculos familiares não estão rompidos, mas sim fragilizados:
FIGURA 27: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE POSSUEM FAMILIARES NÃO
ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE RUA, CURITIBA - 2016
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Destes familiares com quem os entrevistados mantém contato, a maioria se refere a
parentes consanguíneos, como pais 35% e irmãos 32%, seguido dos filhos com 15%.
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FIGURA 28: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE POSSUEM FAMILIARES NÃO ESTEJAM
EM SITUAÇÃO DE RUA, CURITIBA - 2016
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

E esse contato na maioria das vezes é semanal ou mensal, o que indica que é frequente
e continuado, como pode ser observado no gráfico abaixo:
FIGURA 29: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE POSSUEM FAMILIARES QUE NÃO
ESTEJAM EM SITUAÇÃO DE RUA, SEGUNDO FREQUÊNCIA QUE MANTÉM
CONTATO COM ELES, CURITIBA - 2016
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7%
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5%
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4%

Não mantém contato
Não se lembra

8%
1%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Do total de pessoas que mantém contato com familiares que não se encontram em
situação de rua, 55% desses familiares moram em Curitiba e 45% em outros municípios.
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FIGURA 30: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE POSSUEM FAMILIARES SEGUNDO A
CIDADE EM QUE VIVEM OS FAMILIARES, CURITIBA - 2016
CURITIBA
REGIÃO METROPOLITANA SEM
O MUNICÍPIO DE CURITIBA

55%
17%

DEMAIS MUNICÍPIOS DO
PARANÁ

14%

OUTROS ESTADOS/PAÍS

15%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Todavia, apesar da proximidade geográfica com a família e de manter contato, em sua
maioria com regularidade, 78% relatam não poder contar com o apoio da família, o que denota
que existem vínculos familiares, porém eles não são suficientes para assegurar a convivência
familiar sob o mesmo teto.
FIGURA 31: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE POSSUEM FAMILIARES E RECEBEM
APOIO DA FAMÍLIA, CURITIBA - 2016
Sim
22%

Não
78%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Daqueles que recebem apoio, foi indagado em que ele consistia. Quando observamos o
tipo de apoio, verifica-se que o apoio de ordem subjetiva é quase tão presente quanto os apoios
materiais como alimentação, acolhimento e financeiro, o que reforça o papel da família como
suporte às questões de subsistência material e afetiva.

FIGURA 32: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE MANTÉM CONTATO COM
FAMILIARES SEGUNDO O TIPO DE APOIO QUE RECEBE DA FAMÍLIA, CURITIBA - 2016
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Ressalte-se que antes de colocar a família como a resposta imediata a situação de rua, é
preciso analisar toda a trajetória que culminou nesta situação. Nem sempre é possível voltar a
residir com a família, é preciso considerar que há outras possibilidades e cabe a cada um
escolher aquela que seja viável para sua vida. Por isso que cabe ao poder público oferecer
diferentes alternativas que lhe permitam superar a situação de rua.
Independentemente de qual seja a trajetória, faz-se importante ressaltar e fortalecer o
papel da família como suporte emocional e afetivo no processo de saída das ruas, pois mesmo
sem o retorno à convivência familiar, ela pode incidir positivamente na superação da situação
de rua.
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4.9. Acesso a serviços
Além da família, outro fator determinante de proteção social é o Estado. Carvalho,
citando Souza, ilustra esta relação:
Em seus respectivos âmbitos de atuação, o Estado e a família desempenham papéis
correlatos: regulam, normatizam, impõem direitos de propriedade, poder e deveres de
proteção e assistência. Família e Estado funcionam como filtros redistributivos de
bem-estar, trabalho e recursos (Souza, 2000). Desde essa ótica, são imprescindíveis
ao desenvolvimento e proteção social dos indivíduos. (Carvalho, 2014)

Uma vez que a população em situação de rua se encontra com vínculos familiares
fragilizados a ponto de não poder contar com este tipo de proteção, cabe ao Estado ofertar a
proteção social de que necessitam, como direito de cidadania.
De fato, quando indagamos acerca do acesso a serviços, observa-se que a maioria das
pessoas em situação de rua acessam ou já acessaram algum serviço público:
FIGURA 33: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE ACESSAM OU JÁ ACESSARAM ALGUM
SERVIÇO, CURITIBA - 2016

Não
5%

Sim
95%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Os serviços da política de Saúde e de Assistência Social são predominantes, como pode
ser observado no gráfico abaixo:
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FIGURA 34: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE ACESSAM OU JÁ ACESSARAM ALGUM
SERVIÇO POR TIPO, CURITIBA – 2016
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

4.10. Saúde
Nesta pesquisa indagamos sobre a situação de saúde e se fizeram ou fazem algum tipo
de tratamento de saúde. Esta é uma questão relevante se considerarmos as condições precárias
em que vive esta população devido ao desabrigo e exposição a situações de risco social como
violência, uso abusivo de álcool e drogas e falta de infraestrutura para atendimento a suas
necessidades básicas.
Esta questão possibilitava múltipla escolha, mas elencamos também situações de única
ocorrência:
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FIGURA 35: PESSOAS EM SITUAÇÃO
DERUA SEGUNDO TIPO DE PROBLEMA
DE SAÚDE RELATADO, CURITIBA - 2016
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FIGURA 36: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE
RUA SEGUNDO ÚNICO TIPO DE
PROBLEMA DE SAÚDE RELATADO,
CURITIBA - 2016
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No caso de relatarem problemas de saúde, foi indagado se faziam ou fizeram
algum tipo de tratamento:
FIGURA 37: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM OU FIZERAM ALGUM
TIPO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CURITIBA - 2016

Sim
48%

Não
50%

Não sabe/não
informou
3%
FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial
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Destes que responderam sim, indagamos o local onde realizam/ realizaram o
tratamento de saúde:
FIGURA 38: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE FAZEM OU FIZERAM ALGUM
TIPO DE TRATAMENTO DE SAÚDE SEGUNDO O LOCAL QUE REALIZOU O TRATAMENTO,
CURITIBA - 2016
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Chama atenção o número significativo de pessoas que realizam ou realizaram
tratamento de saúde relacionado a saúde mental, representando 34% do total. Esse dado
indica a importância da intervenção nesta área de saúde quando se trata da população em
situação de rua.

4.11. Trabalho e renda
A população em situação de rua, como já demonstrado anteriormente, está em
sua maioria em idade produtiva. Inclusive, esta pesquisa demonstrou que 75% das
pessoas já trabalharam com carteira assinada, ou seja, significativa maioria da população
entrevistada já esteve inserida formalmente no mercado de trabalho:
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FIGURA 39: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE JÁ TRABALHARAM COM
CARTEIRA ASSINADA, CURITIBA - 2016

Não
25%

Sim
75%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua – 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Atualmente sua ocupação é predominantemente no mercado informal e a renda
auferida se concentra na faixa de até ½ salário mínimo, sendo que 56% do total vive com
até metade de um salário mínimo (salário vigente de R$ 880,00).
FIGURA 40: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO GANHO MÉDIO MENSAL
DECLARADO, CURITIBA - 2016
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial legenda

Além do trabalho, outra fonte de renda a ser considerada são os benefícios de
transferência de renda do governo federal. Nesta pesquisa, 23% do total declararam
receber benefícios, e segundo MDS -Cadastro Único (jul/2016) termos registrado o fato
de que temos 942 pessoas em situação de rua beneficiárias do Programa Bolsa-Família.
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FIGURA 41: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE DECLARARAM RECEBER
ALGUM TIPO DE BENEFÍCIO, CURITIBA - 2016
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua – 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Em cruzamento realizado entre as bases de dados desta pesquisa e as bases de
informações do Cadastro Único do Governo Federal – CadÚnico, que em setembro de
2016 contava com 1.520 pessoas cadastradas, observamos que 467 das pessoas foram
entrevistadas, destas 44 já foram excluídas da base do CadÚnico.
Observamos aqui que a população em situação de rua que está vinculada a
unidades de acolhimento institucional não foi entrevistada nesta pesquisa, o que poderia
aumentar o número de pessoas cadastradas e identificadas na pesquisa.
O fato deste cruzamento apontar 31% pessoas entrevistas e identificadas também
na base do CADÚnico reitera seu caráter itinerante, constituindo ainda um desafio para
fins de cadastramento e, consequentemente, mapeamento deste público.
Ainda assim, tanto os dados obtidos na pesquisa – total de pessoas que declararam
receber benefícios de transferência de renda, quanto o total de pessoas em situação de
rua cadastradas e beneficiárias de programas de transferência de renda representam um
avanço neste sentido. Comparativamente à pesquisa realizada pelo MDS, o número de
pessoas entrevistadas que se declararam beneficiárias de programas de transferência de
renda era de 3,6% no Brasil e em Curitiba, atualmente este número representa 23% dos
entrevistados.
Em relação ao número de pessoas cadastradas no CadÚnico, em janeiro de 2013,
nós tínhamos 406 pessoas cadastradas, atualmente, setembro de 2016, são 1.520 pessoas
com Cadastro Único, o que representa um aumento de 274% neste período.
As informações obtidas sobre o trabalho e a renda desta população apontam para
o fato de que, apesar da situação em que vivem, o trabalho faz parte do cotidiano desta
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população como meio de auferir renda e assim garantir a sua sobrevivência, refutando a
ideia veiculada pelo senso comum de que eles estão na rua por/ para não trabalhar.
FIGURA 42: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO A FONTE DE RENDA,
CURITIBA - 2016
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua – 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Esta pesquisa aponta que eles trabalham, porém é uma forma de trabalho que
também está condicionada pela situação de rua: o estigma que a situação de rua carrega
lhes relega trabalhos precarizados, inseguros, mal remunerados, o que por si só não
contribui para a superação desta situação.
O que é preciso salientar neste caso, é que, ao contrário do que se convenciona,
esta é uma população que trabalha, porém a forma de trabalho que se apresenta a esta
população não é suficiente para a saída da situação de rua. É preciso que este trabalho no sentido de sua inserção no mercado de trabalho, seja ele formal ou informal - venha
acompanhado de outras seguranças, sendo uma delas um trabalho social que possibilite a
esta população a construção de novos significados e perspectivas que lhes possibilitem
meios de superar a situação de rua.
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4.12. Violência
Reconhecendo-se que a população em situação de rua está mais exposta a riscos
sociais, consideramos relevante abranger questões relativas à incidência da violência
junto a este público:

FIGURA 43: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SOFRERAM ALGUM TIPO DE
VIOLÊNCIA, CURITIBA - 2016

Sim
33%

Não
67%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

O dado acima indica que, embora a própria situação de rua possa ser considerada
como um tipo de violência, ou ao menos de violação de direitos, essa percepção não foi
relatada pelas pessoas entrevistadas, haja vista que 67% não se identificaram como
vítimas de violência. Entende-se que o conceito de violência frequentemente se remete à
violência física, e precisamos considerar que este fato também pode ter sido omitido por
algumas pessoas na entrevista devido a algum tipo de receio, haja vista que esta pesquisa
foi aplicada por servidores do poder público.
De qualquer forma, este dado indica que é importante trabalhar conceitos de
violência e a reflexão acerca da situação de rua com esta população.
Dos que responderam sim, indagamos o tipo de violência que sofreram, e os
resultados foram os seguintes:
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FIGURA 44: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SOFRERAM ALGUM TIPO DE
VIOLÊNCIA POR TIPO, CURITIBA - 2016
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

No âmbito da violência psicológica foi contabilizada também a discriminação
devido à situação de rua, apontada em menor número, mas identificada pela própria
população entrevistada.
Àqueles que relataram ter sofrido violência, indagamos também acerca dos
agressores, o que pode ser observado no gráfico seguinte:
FIGURA 45: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE SOFRERAM ALGUM TIPO DE
VIOLÊNCIA POR TIPO DE AGRESSOR, CURITIBA - 2016
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Esta questão abria a possibilidade de identificar outros agressores, em questão
aberta. Os resultados foram os seguintes:

Página | 52

FIGURA 46: OUTROS AGRESSORES CITADOS PELA POPULAÇÃO ENTREVISTADA,
CURITIBA - 2016
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua – 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Ao analisarmos os dados provenientes dos 33% que declararam sofrer violência,
depreendemos que na raiz da violência sofrida por esta população ainda persiste a
discriminação em decorrência da situação de rua, seja no tratamento que lhes é dado pela
população ou pelas instituições do poder público. E, em casos extremos, este tratamento
pode ser violento, como indicado nos dados relativos à violência física ou psicológica.
Este é um indicativo do quanto ainda é preciso avançar no sentido de qualificar o
conhecimento sobre esta população, utilizar este conhecimento para sensibilizar a
população sobre a realidade deste público e principalmente, qualificar a atuação das
instituições, tanto para lhes garantir um tratamento adequado quanto para lhes possibilitar
a superação efetiva da situação de rua.

4.13. Movimentos sociais
Assim como a pesquisa do Ministério do Desenvolvimento Social, realizada em
2007/2008, indagamos às pessoas se participavam de movimentos sociais:

FIGURA 47: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA QUE PARTICIPAM DE MOVIMENTOSSOCIAIS, CURITIBA - 2016
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FONTE: FAS/Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Na pesquisa nacional realizada pelo MDS, já tínhamos o dado de que 2,9%
participavam de movimentos sociais ou associação, dado que demonstra um crescimento
se comparado ao identificado na pesquisa nacional, como de fato observa-se um
crescimento da representatividade do Movimento Nacional das Pessoas em Situação de
Rua.
Ressalta-se a importância de iniciativas como o Movimento Nacional das Pessoas
em Situação de Rua no processo de aprimorar o conhecimento e o atendimento a esta
população: é relevante que as pessoas em situação de rua se representem nos espaços de
discussão de políticas públicas como um coletivo, superando tanto a parcialidade do olhar
institucional sobre elas quanto a representatividade de casos isolados que nem sempre
podem ser generalizados. Todavia–e esta, saliente-se, não é uma característica restrita a
este segmento, mas de todos aqueles que se fazem representar por uma organização, seja
um sindicato, um conselho de classe ou uma associação de bairro – esta
representatividade enfrenta desafios, tanto para agregar as pessoas a serem representadas
quanto para garantir a legitimidade de sua representação.

5. A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E O TERRITÓRIO
Um dos aspectos característicos mais reconhecidos do fenômeno população em
situação de rua é o fato de se concentrarem em áreas urbanizadas, concentradoras de
comércio, serviços ou ainda de atividades religiosas e de lazer e, portanto, de grande
circulação, o que lhes possibilita auferir renda através de atividades informais, doações
ou ainda auxílio de instituições públicas e de caráter filantrópico.
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Conforme podemos observar no gráfico, a população em situação de rua
entrevistada localiza-se predominantemente na região central da cidade, que responde por
56% do total.
FIGURA 48: DISTRIBUIÇÃO DA POPULAÇÃO ENTREVISTADA POR REGIONAIS
ADMINISTRATIVAS DE CURITIBA - 2016

No documento “Retrato das Regionais”, do IPPUC (2013) que agrega dados
demográficos, econômicos e sociais por regional administrativa do município, a regional
matriz é apontada como a regional que mais concentra serviços e comércios, além de
concentrar também a maior rede de serviços públicos e também entidades sociais que
compõem a rede socioassistencial de Curitiba.
Uma das características que definem a população em situação de rua apontadas
por Silva (2009) é o fato de que o território em que se encontram influi diretamente nas
características: a população em situação de rua, que faz do espaço público sua moradia,
tem seu cotidiano e suas condições de vida sujeitados diretamente ao local onde vivem.
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Desta forma, as características do território são determinantes na configuração do perfil,
nas estratégias de sobrevivência e também de permanência nas ruas para este público.
Assim é possível afirmar que a população em situação de rua entrevistada em uma
regional tem uma dinâmica de vida e estratégias de sobrevivência diferente daquelas
encontradas nas demais, de acordo com o contexto social de cada uma delas.
A própria arquitetura urbana favorece as possibilidades de abrigo para esta
população, como pode ser observado nos gráficos abaixo:

FIGURA 49: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO LOCAL EM QUE DORME
COM MAIS FREQUENCIA, CURITIBA - 2016
Marquise

22%

casa de passagem/albergue

21%

Praças / parques

19%

Calçadas / Calçadão

17%

Casas e prédios abandonados / mocós

5%

Pontes / Viadutos / Passarelas

4%

Hotéis / Pensão

4%

UAI

3%

Na casa de amigos / parentes

3%

Em minha casa

1%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal da população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Este quadro se altera um pouco quando tratamos do local onde passam a maior
parte do dia, mas ainda são espaços bastante movimentados, onde podem trabalhar,
auferir renda e utilizar serviços:

FIGURA 50: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO LOCAL EM QUE PASSA A
MAIOR PARTE DO TEMPO, CURITIBA - 2016
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Praças / parques

25%

Pelas ruas / perambulando

24%

Calçadas / Calçadão

10%

Centro POP

9%

Marquises

8%

Em frente a comércio

6%

Casas de passagem / UAI

4%

Terminal de ônibus

4%

Pontes / Viadutos / Passarelas

3%

Rodoviária

3%

Estacionamento

1%

Mocós / domicílios particulares

1%

Semáforo

1%

Ponto do ônibus

0%

Beira do rio

0%

FONTE: FAS/Pesquisa municipal da população em situação de rua - 2016
ELABORAÇÃO: FAS/Assessoria de Vigilância Socioassistencial

Observe-se que as estruturas utilizadas cotidianamente por esta população, tanto
para sua permanência durante o dia quanto para pernoite são predominantemente
urbanas, e sua concentração coincide com a maior disponibilidade destes espaços num
território.

TABELA 3: LOCAL ONDE DORME COM MAIS FREQÜÊNCIA POR REGIONAL
ADMINISTRATIVA, CURITIBA - 2016
Regionais
Qual o local que dorme com mais frequência

Bairro
Novo

Boa Vista

Boqueirão

Cajuru

CIC

Matriz

Pinheirinho

Portão

Santa
Total
Felicidade

23%

20%

41%

37%

19%

15%

48%

45%

15%

22%

4%

20%

12%

0%

4%

31%

4%

8%

4%

21%

Praças / parques

28%

27%

7%

11%

32%

20%

4%

18%

19%

19%

Calçadas / Calçadão

19%

7%

11%

22%

7%

17%

43%

21%

13%

17%

4%

13%

12%

15%

1%

4%

0%

1%

25%

5%

13%

0%

3%

7%

27%

2%

0%

0%

2%

4%

Hotéis / Pensão

1%

0%

3%

0%

0%

6%

0%

1%

8%

4%

UAI

0%

0%

0%

4%

6%

4%

0%

3%

2%

3%

10%

13%

8%

0%

2%

1%

0%

0%

12%

3%

0%

0%

3%

4%

2%

0%

2%

3%

0%

1%

Marquise
casa de passagem/albergue

Casas e prédios abandonados / mocós
Pontes / Viadutos / Passarelas

Na casa de amigos / parentes
Em minha casa

Fonte: FAS/SPL – Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016

De modo geral as pessoas passam a maior parte do tempo pelas ruas/
perambulando, mas há alguns diferenciais entre regionais, como por exemplo, a
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incidência de comércios como lugar onde passam a maior parte do tempo em Santa
Felicidade e a permanência nas proximidades de pontes de passarelas, que ocorreu com
maior destaque na regional CIC. Estes fatores indicam as diferentes dinâmicas e
estratégias adotadas por esta população conforme as configurações do território onde
vivem.
TABELA 4: PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA SEGUNDO LUGARES EM QUE PASSA A
MAIOR PARTE DO TEMPO POR REGIONAL ADMINISTRATIVA, CURITIBA - 2016
Lugares em que passa a maior parte do
tempo

Regionais

Praças / parques

22%

26%

11%

8%

18%

31%

13%

Santa
Felicidad
e
14%
14%

Pelas ruas / perambulando

16%

47%

33%

33%

31%

19%

29%

41%

31%

24%

Calçadas / Calçadão

13%

5%

5%

4%

4%

8%

32%

15%

23%

10%

Centro POP

2%

0%

12%

4%

2%

13%

1%

1%

0%

9%

Marquises

20%

0%

7%

8%

9%

7%

19%

14%

1%

8%

Em frente a comércio

6%

5%

12%

21%

1%

4%

3%

5%

17%

6%

Casas de passagem / UAI

1%

0%

1%

0%

4%

6%

0%

2%

1%

4%

Terminal de ônibus

5%

5%

7%

0%

5%

3%

3%

0%

3%

4%

Pontes / Viadutos / Passarelas

9%

0%

2%

4%

17%

1%

0%

0%

0%

3%

Rodoviária

0%

0%

1%

0%

1%

4%

0%

1%

0%

3%

Estacionamento

3%

0%

4%

0%

2%

1%

0%

2%

1%

1%

Mocós / domicílios particulares

1%

5%

2%

8%

0%

1%

0%

1%

7%

1%

Semáforo
Ponto do ônibus
Beira do rio

0%
0%
1%

0%
0%
5%

1%
0%
0%

0%
8%
0%

3%
2%
0%

1%
0%
0%

0%
0%
0%

2%
1%
0%

0%
0%
0%

1%
0%
0%

Bairro
Novo

Boa Vista Boqueirão

Cajuru

CIC

Matriz

Pinheirinho

Portão

Total
25%

Fonte: FAS/SPL – Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016

Este fato pode ser comprovado se considerarmos as formas de auferir renda: na
maioria das regionais as pessoas obtêm renda cuidando de carros, exceto no Cajuru, onde
a maioria refere a coleta de materiais recicláveis como principal fonte de renda. É sabido
que esta regional possui uma significativa concentração de barracões de material
reciclável, e que a população que lá reside também se utiliza desta forma de auferir renda.
Outro destaque interessante é o fato de que a maioria das pessoas entrevistadas na
regional Portão refere que sua principal fonte de renda é a esmolagem, diferentemente
das demais.

TABELA 5: FONTES DE RENDA DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA POR REGIONAL
ADMINISTRATIVA, CURITIBA - 2016
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Regionais
Qual a sua fonte de renda

Bairro
Novo

Cajuru

Pinheirinho

Matriz

CIC

Portão

Santa
Felicidade

Total

6%

14%

6%

0%

11%

6%

8%

3%

6%

6%

29%

46%

14%

28%

40%

40%

22%

66%

38%

2%

0%

1%

5%

0%

3%

3%

0%

0%

2%

6%

7%

2%

0%

2%

7%

0%

2%

9%

5%

Carga e descarga
Vendedor (doces, frutas, amendoim,
flores, jornais)
Catador de materiais recicláveis

Boqueirão

33%

Construção civil
Lava/guarda carros/flanelinha

Boa Vista

21%

7%

10%

43%

14%

5%

5%

24%

6%

10%

Distribui panfletos

0%

7%

0%

0%

0%

3%

0%

2%

0%

2%

Limpeza/faxina

0%

7%

1%

5%

5%

2%

0%

5%

6%

2%

Faz programas/ Prostituição

4%

0%

0%

5%

9%

1%

0%

0%

0%

1%

Reciclagem

10%

0%

5%

0%

14%

3%

15%

3%

0%

5%

Esmolagem

13%

21%

23%

29%

9%

29%

23%

36%

6%

25%

Jardinagem

4%

7%

5%

0%

9%

2%

8%

2%

0%

3%

Fonte: FAS/SPL – Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016

A renda média das pessoas entrevistadas é de R$ 369,83. No entanto, a renda
auferida por esta população também varia conforme a regional, pois, as regionais
apresentam renda média inferior a 1/2 salário mínimos com exceção da regional Cajuru.
A regional Boa Vista apresenta a menor renda média mensal de R$ 202,31.
TABELA 6: RENDA DECLARADA DAS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA POR REGIONAL
ADMINISTRATIVA, CURITIBA - 2016
Faixa de renda
Regional

R$ 0,00 a R$
85,00

R$ 85,01 a R$ R$ 170,01 a R$
170,00
440,00

R$ 440,01 a
R$ 880,00

R$ 880,01 e
mais

Sem
informação

Boa Vista

2%

3%

1%

1%

0%

4%

CIC

5%

8%

10%

5%

2%

6%

Pinheirinho

8%

6%

4%

3%

6%

3%

Boqueirão

8%

7%

11%

6%

10%

9%

Matriz

55%

61%

51%

57%

51%

42%

Portão

8%

4%

10%

8%

9%

10%

Bairro Novo

7%

6%

5%

9%

6%

6%

Santa Felicidade

4%

1%

4%

4%

6%

10%

Cajuru

3%

4%

3%

6%

10%

9%

Fonte: FAS/SPL – Pesquisa municipal sobre a população em situação de rua - 2016

As diferentes configurações que a população em situação de rua assume de acordo
com o território onde vive desafia as equipes e instituições a identificar suas
particularidades regionais e adequar sua atuação, qualificando o atendimento prestado
para superar o imediatismo e garantir uma intencionalidade na estruturação das ações que
culmine na superação efetiva desta situação.
Para tanto, a amostra pesquisada em cada regional foi transcrita em gráficos e
tabelas que possibilitem às equipes uma leitura mais qualificada da realidade de sua área
de abrangência (anexo __).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presente pesquisa teve por finalidade fornecer um retrato da situação de rua na
cidade de Curitiba a partir da coleta de informações que nos permitiram construir um
perfil desta população e de elementos constitutivos de sua dinâmica cotidiana.
Muito mais do que estabelecer um quantitativo de pessoas em situação de rua na
cidade de Curitiba, a prioridade é de aprofundar os conhecimentos sobre sua constituição
e modo de vida, fornecendo subsídios para qualificar a rede de atendimentopública e
privada, por meio do fortalecimento de parcerias e estratégias efetivas para superação da
situação de rua.
Os resultados demonstrados nesta pesquisa caracterizam a população em situação
de rua em Curitiba como predominantemente masculina (88%), branca (48%),
heterossexual (94%), em idade produtiva (52%), e 57% são provenientes de
outrosmunicípios, especialmente outras cidades do estado do Paraná.
A escolaridade é baixa (60% com ensino fundamental incompleto), mantendo sua
subsistência por meio de trabalho informal, muitas vezes precarizado, embora
75%tenham trabalhado formalmente com registro em carteira de trabalho.
É frequente a incidência do uso de álcool e drogasem sua trajetória de vida,
inclusive como principal motivo de ida para as ruas (77%), persistindo durante sua
permanência nesta situação (60%), e demandando atendimento especializado das
políticas públicas. O tempo de permanência nesta situação também oscila bastante, mas
60% está nas ruas há até 5 anos.
Todavia, contrariamente ao que usualmente se convencionou, 68% desta
população tem documentos pessoais, o que pode ser demonstrado pelo crescente número
de pessoas cadastradas no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal
(aumento de 274% nos últimos quatro anos), desta forma, o também crescente número de
pessoas beneficiárias de programas de transferência de renda (aumento de 36% nos
últimos quatro anos).
Também o dado de que a 64% destas pessoas mantém contato com familiares é
significativo, pois os vínculos familiares e comunitários são considerados elementos
fundamentais na superação da situação de rua. Somado a este dado, tem destaque o fato
de que 95% da população acessa ou já acessou serviços de atendimento, outro elemento
importante neste processo.
O crescimento do número de pessoas que participam de MOVIMENTOS
SOCIAIS de 2,9% em 2008 segundo o MDS para 4% dos entrevistados nesta pesquisa
também se faz relevante, pois considera-se necessário avançar em direção à coletivização
de demandas, o que pode qualificar o debate acerca da efetividade das políticas públicas
e da atuação da sociedade civil organizada.
Entende-se que esta é uma primeira aproximação com esta realidade, e a
decorrente necessidade de aprofundar informações e aperfeiçoar metodologias de
abordagem e aplicação da pesquisa.
Todavia, é necessário reconhecer que, sendo esta uma população dinâmica, que
se configura de acordo com o contexto social em que se insere, esta pesquisa se demonstra
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necessária e seus resultados um aspecto relevante a ser considerado na estruturação da
rede pública e privada de serviços para esta população.
Recomenda-se a reaplicação periódica desta pesquisa para fins de monitoramento
das características do fenômeno população em situação de rua ao longo do tempo,
inclusive para aprimorar dados relativos ao quantitativo de pessoas nesta situação.
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