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RESUMO 

O trabalho trata-se da sintetização da minha dissertação de mestrado que teve por objetivo discutir o 

acesso das mulheres em situação de rua aos serviços de saúde na cidade de Salvador-BA. Para melhor 

entendimento da vivência dessas mulheres nas ruas, busquei examinar os marcadores sociais como 

classe/gênero e raça/cor perpassam a trajetória desses sujeitos e de que forma exercem influência no 

acesso ao sistema de saúde. A pesquisa foi exploratória, qualitativa e com entrevista semiestruturada. 
Houve a aproximação com as entrevistadas em uma instituição e na rua, podendo sentir de perto suas 

angústias naqueles espaços. Na etapa final foram elaboradas discussões interpretativas utilizando a 

categorização e compreensão crítica da realidade das mulheres em situação de rua.  

 

PALAVRAS-CHAVE: mulher; situação de rua; saúde; acesso. 

 

ABSTRACT: 

The work is about synthesizing my dissertation that had the objective of discussing the access of women 

in the street to the health service in the city of Salvador-BA. In order to better understand the experience 

of these women in the streets, she sought to examine social markers such as class / gender and race / color 

that permeate the trajectory of these subjects and how they exert influence on access to the health system. 
The research was exploratory, qualitative and with semi-structured interviews. There was the approach 

with the interviewees in an institution and in the street, being able to feel their anxieties in those spaces 

close up. In the final stage, interpretive discussions were elaborated using the categorization and critical 

understanding of the reality of women in the street situation. 

 

KEYWORDS:woman; street situation; health; access. 

 

 

INTRODUÇÃO 

Este trabalho trata-se de alguns fragmentos da minha pesquisa desenvolvida na 

dissertação de mestrado que foi apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Estudos 

Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo da Faculdade de Filosofia e 

Ciências Humanas e do Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre a Mulher, da 

Universidade Federal da Bahia, como requisito para obtenção do título de mestra em 

Estudos Interdisciplinares sobre Mulheres, Gênero e Feminismo.  A área de 

concentração foi Mulheres, Gênero e Feminismo, e a linha de pesquisa foi Gênero, 

Desenvolvimento e Políticas Públicas. Elenquei resumidamente momentos importantes 

do processo da pesquisa, comoas narrativas das entrevistadas, discussões interpretativas 

e considerações finais.As questões que tratei na pesquisa foram analisadas através de 

umolhar que buscouentender como os marcadores sociais, além de gênero, preenchem a 

vida das mulheres em situação de rua na sociedade capitalista. 
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O interesse em estudar mulheres em situação de ruanasceudurante minha 

trajetória acadêmica, ainda como aluna de Serviço Social na Universidade Federal da 

Bahia no ano de 2012. A maior motivação veio através do PET (Programa de Educação 

para o Trabalho em Saúde) em um equipamento de atenção à saúde mental (Centro de 

Atenção Psicossocial álcool e outras drogas) em que o público mais ativo em minhas 

intervenções encontrava-se em situação de rua. 

O estudo objetivou: analisar como os marcadores sociais perpassam a trajetória 

das mulheres em situação de rua que buscam acesso à saúde em Salvador-Bahia. Os 

objetivos específicos foram: investigar o perfil das mulheres em situação de rua na 

cidade de Salvador; verificar os principais entraves para o acesso dessas mulheres aos 

serviços de saúde; analisar como os marcadores– gênero, raça/cor, classe – impactam a 

vida dessas mulheres (SANTANA, 2018).  

Estar em situação de rua possui embaraços que são inerentes do modo de 

funcionamento capitalista, além de elementos sociais e psíquicos de cada sujeito. Para 

tanto, cabe situá-las dentro das relações sociais que o próprio capitalismo gerencia. Uma 

outra questão que pode ser destacada é a vigilância de não discutir a temática por um 

único direcionamento (econômico), pois poderia não elevar outros componentes que são 

tão importantes quanto para o maior entendimento do fenômeno.  

 

 

II DESENVOLVIMENTO 

2.1 Narrativas sobre a vida na rua. 

  

 Conheci mulheres em um abrigo provisório misto e na rua. Discuti a trajetória 

dessas através de seus relatos. Destaquei três categorias por um roteiro de entrevista, 

realçando seus percursos antes da situação de rua; acesso aos serviços de saúde; 

trabalho e proteção social; informações sobre a situação de rua, e por fim, o acesso aos 

serviços de saúde. Como categorias analíticas, trouxe a vida na rua e o acesso à saúde. 

Para tanto, sinalizei a condição das mulheres em situação de rua envolvidas nas relações 

de gênero, como uma categoria analítica, social e histórica desenhada nas relações de 

poder (SCOTT apud SANTANA, 2018). 

Apenas uma dessas mulheres,no momento da coleta de dados,abrigava-se na 

calçada que ficapróximo ao abrigo. Pude conhecer suas trajetórias “(...) onde se 

recolhiam, acomodavam-se, protegiam-se, vestiam-se e agasalhavam-se... Naquele 
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espaço embrulhavam e desembrulhavam suas angústias, refugiavam suas dores em 

determinada estação” (SANTANA, p. 54, 2018). 

O primeiro contato foi através de conversas informais, no início observei certo 

estranhamento. Pouco a pouco a relação foi se harmonizando em relação à minha 

presença naquele espaço. Logo foi falado acerca da pesquisa e da execução das 

entrevistas. 

Ouvir essas mulheres e suas narrativas é também retornar às suas memórias, 

dando visibilidade a cada fala ali desnudada ao apresentar os seus recontos. 

Emoções surgiam no decorrer de suas palavras, algumas diziam ter o desejo, 

porém não conseguiam externar os seus sentimentos por meio das lágrimas; 

em outras, a voz era embargada ou o olhar desviado e/ou rebaixado diante de 

lembranças que lhes causavam saudades, mas também algumas vezes 

amarguras. As faltas palpáveis/concretas, ditas materiais, pouco eram 

lembradas, porém o que mais resplandecia em suas falas eram as ausências e 

privações impalpáveis, incorpóreas e abstratas. Todas foram atenciosas a 

cada indagação, dentro e fora do abrigo, de modo que se demonstraram à 

vontade ao discorrerem sobre os seus percursos e enredos (SANTANA, p. 55, 

2018). 

 

Uma pessoa inserir-se em um grupo, sem nunca ter sido vista, em geral nem 

sempre é concedível. Foram “Olhares duvidosos, faces arredias, falas inicialmente 

objetiva. No entanto, pouco a pouco o vínculo se estendeu, outras faces ressurgiram” 

(SANTANA, p. 93, 2018). Durante a entrevista surgiram 

Desabafos, pedidos de aconselhamento, choros, troca de afetos, elogios e 

confiabilidades aparecem na relação pesquisadora-objeto. Algumas lágrimas 

também foram presentes em minha face, o que fortalece a proposta em 

desconstruir conceitos levantados pela Ciência Moderna, da neutralidade na 

análise do objeto (SANTANA, p. 93, 2018). 

 

Para iniciar a análise primeiro nomeei as entrevistadas de Marias, em que se 

refere a um nome comum, remetendo a lembrança do alento da música de Milton 

Nascimento, denominada “Maria, Maria”.Não foi determinada a quantidade, pois, 

preocupei-me com a qualidade do que seria coletado. Percebi que foram suficientes para 

o desenvolvimento da pesquisa, havia “(...) complexidade embutida na análise desses 

dados construídos em campo. Alguns relatos retomaram o passado e o presente ao 

mesmo tempo. Outros, desconexos com a realidade ou a intenção do que desejamos 

compreender”(SANTANA, p. 60, 2018). 



4 
 

Nos cinco relatos foram notados alguns elementos em comum acerca de aspectos 

sociais, porém com perfis diferentes, idades entre vinte cinco a cinquenta e três anos; 

três nascidas em Salvador, uma no interior do Estado e outra do Ceará; uma 

autodeclarada branca, outra morena, duas negras e uma parda. Somente uma não passou 

pela educação formal, e também uma que não teve filho. Quatro estavam solteiras, todas 

com experiência de relacionamentos afetivos abusivos. Três não mantém contato com a 

família. Somente uma já teve vinculo empregatício com carteira assinada. Mencionam a 

realização da coleta de materiais recicláveis, e receberem auxílios dos serviços públicos, 

assistenciais e filantrópicos. Demonstraram “(...) embaraços em suas comunicações, 

algumas falas desconexas, além da apresentação de trechos bem fortes do ponto de vista 

de sua carga emocional e subjetiva.” (SANTANA, p. 60, 2018). 

Asmotivaçõesmencionadas que as levarama rua são diversos, são em torno 

das“(...) carências de fatores protetivos, como vínculos familiares enfraquecidos ou 

rompidos, privação de amparos relacionados a trabalho e proteção social que, por sua 

vez, remetem desassombros em torno dos desejos de liberdade e fuga”(SANTANA, p. 

60 2018). Essas em alguma medida trazem a rua como proteção ao fugirem das 

violências sofridas na família e arredores.  São relatos singulares mesmo havendo 

similaridade na realidade que estavam introduzidas. As trajetórias são complexas, 

mediadas “por miserabilidade, violências, raivas, remorsos, repúdio e, também, de amor 

e cumplicidade” (SANTANA, p. 60, 2018). Essas mulheres estão imersas  

(...) em faltas, vulnerabilidades e exclusões. Além disso, cicatrizes 

simbólicas, psicológicas e corporais marcam os seus corpos e trajetórias. 

Falas desconexas surgem durante as entrevistas. Doenças de pele e dentárias 

foram visíveis e retratadas, a hipertensão, a “loucura”, depressão, tuberculose 

e o uso abusivo de substâncias psicoativas também foram referidas. Esses 

aspectos evidenciados em seus discursos permitem a afirmativa de suas 

condições de desprovimento de direitos previstos socialmente, 

principalmente acerca do acesso dessas mulheres às políticas públicas, em 

especial à política de saúde (SANTANA, p.73, 2018). 

 

  

O não acesso a direitos básicos é interligado a fragilidade sócioestrutural. Por 

sua vez, possuem uma relação limitada com a utilização dos serviços de saúde, 

principalmente com a atenção básica que é (ou deveria ser) considerada a oferta mais 

“(...) específica, o nível de atenção à saúde mais capilar e responsável por desenvolver 

atividades de promoção da saúde e prevenção de doenças, inclusive, para a população 

referida”. Os embaraços acerca do acesso a saúde estão relacionados ao modo de vida 

que vivenciam, que deixam marcas“(...) físicas e psíquicas, como a má alimentação, 
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trabalhos precários, uso abusivo de álcool e outras drogas, violações físicas e de 

direitos, que acarretam desprivilégio à trajetória de vida dessas pessoas” (CARVALHO 

apud SANTANA, p. 74, 2018). 

 

 

III CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Relatar a constituição de uma pesquisa que permite discussões acerca do 

contexto da rua é uma tarefaregozijante. Foi um interesse que surge na graduação e se 

concretizou na dissertação de mestrado. O desafio foi feito,estudar mulheres em um 

espaço movido por exclusões e inclusões. A situação de rua é um fenômeno social que 

cresce em muitos países, envolvido por uma gama de complexidades, por conseguinte 

permite novas facetas a cada momento histórico. As mulheres são minoria nesse recinto, 

mas ainda assim são acometidas de exclusões de direitos básicos e incluídas em 

condições vulneráveis, sobretudo, no que se refere a saúde (SANTANA,2018). 

Contextualizar mulheres no espaço da rua permitiu delinear elementos do modo 

de produção capitalista, o que favoreceu uma melhor entendimento das informações 

obtidas na coleta dos dados. Associei critérios dentro de um universo imenso, histórico 

e teórico, que auxiliassem no estudo das questões interseccionais na realidade da rua 

(SANTANA, 2018). 

As mulheres em situação de rua em Salvador quebra tabus quando desafia a 

ordem patriarcal, em que suas imagens são ligadas a perspicácia e bravura. O temor 

surge, porém elas demonstram desafiá-lo com valentia. Por isso, sinalizei a condição da 

figura feminina em uma sociedade classista, sexista e racista, destacando, portanto, as 

particularidades das mulheres em situação de rua através da interseccionalidade. Assim, 

entram outros quesitos analíticos além de gênero, dentre eles: raça/cor, etnia, classe e 

geração, como basilares para a evolução do estudo (SANTANA,2018). 

Busquei saber delas como sãosuas caminhadas e como ocorre a utilizaçãodos 

serviçosde saúde no território. Conheciatravés de suas narrativas o contato que essas 

tinham com a rede assistencial na cidade e como ocorriam as devolutivas de suas 

procuras, permitindoo acesso ou não acesso. Compreendi que existem dificuldades no 

acesso, porém há o acesso. Não acontece da forma ideal, de maneira integral e 

equânime, mas acessam.A forma que acessam foi o maior interesse (SANTANA, 2018). 
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As Marias estão desprotegidas na rua, e sem alternativas que minimizem seus 

riscos. Estão invisíveis socialmente. As injustiças são percebidas nas condições de 

saúde dessas mulheres e em seus acessos e uso dos serviços, especialmente preventivos 

e assistenciais, resultando no alargamento do desfalque histórico de assistência 

direcionada  para pessoas em situação de rua (SANTANA, 2018). 

A “decisão” de estar em situação de rua manifesta-se muitas vezes como uma 

alternativa de sobrevivência, e para algumas a única chance de proteção. Os 

preconceitos também são fatores preponderantes de exclusão dessas mulheres no que 

diz respeito a garantia de direitos, como a postura não acolhedora de equipes técnicas 

desempenhando a violência institucional como mais uma forma de retroalimentar a 

violação de direitos (SANTANA, 2018). 

Diversos são os motivos que as levaram as Marias a ruas são permeadas por 

inúmeras faltas (sociais, políticas, psíquicas,etc.), uma gama de inseguranças e 

instabilidades. A rua aparece como lugarprotetivo, principalmente contra a violência. 

Um fator relevante para que as políticas se articulem permitindo uma assistência 

integral a essas mulheres (SANTANA,2018). 

Adoecer não é nada confortável, quiçáno espaço da rua. Os desconfortos se 

intensificam, logo deve haver uma atenção especializada, sobretudo quando se trata de 

mulheres, “Elas menstruam, engravidam e aproximam-se do homem para protegê-las, 

confirmando que as relações de gênero também estão presentes nesse contexto” 

(SANTANA,p. 95, 2018).Por isso as formas de cuidado devem ser especificas, levando 

em conta a abordagem de gênero nas condições da saúde delas e no acesso dos serviços 

(SANTANA, 2018).  

Alguns avanços ocorreram na inclusão de novas legislações que deram maior 

visibilidade a essa população, porém não há efetividade das respostas de suas 

necessidades, principalmente essas mulheres. O desfalque é enorme, para isso as 

intervenções que envolvam integralidade na atenção à saúde são sempre mais assertivas. 

No geral, as maiores barreiras são do ponto de vista estrutural, do ordenamento 

neoliberal que conduzem os demais entraves relacionados ao acesso à saúde dessas 

mulheres. A falta de ofertas especializadas, a interação com diversas políticas, as 

dificuldades na realização de consultas, exames, tratamentos, etc. A burocratização 

como dificultador para efetivação dos atendimentos, longos tempos de espera, violência 

institucional foram algumas das questões trazidas em suas falas, que permite afirmar 
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que não contribuem com as propostas dos fundamentos preconizados em nossa política 

de saúde (SANTANA, 2018). 

Outros estudos como esse devem existir para que respostas sejam feitas a essas 

questõesno âmbito técnico-científico, assumindo uma postura política em defesa da 

redução das iniquidades sociais em saúde. Fica manifestada o quanto é importante trazer 

reflexões que permitam entender as intempéries que envolvem os determinantes sociais 

na saúde, o processo de saúde-doença em cada realidade especifica, como as das Marias 

(SANTANA, 2018). 
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