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RESUMO

Objetivo: Compreender, através da percepção de profissionais da rede de saúde,

assistência social e jurídica, e da observação participante, como as mulheres

cisgênero e transgênero em situação de rua acessam a rede de cuidados, e como a

rede lida com o uso de drogas e violências de gênero relacionados a essas

mulheres, a partir do referencial da teoria Bioecológica de Urie Bronfenbrenner.

Métodos: Trata-se de um estudo qualitativo, com observação participante em duas

cenas de uso de drogas da cidade de São Paulo, e entrevistas em profundidade

com 21 profissionais que trabalham com essa população. Para análise dos dados foi

utilizada a técnica de Análise de Conteúdo com auxílio do programa NVivo.

Resultados: Foi observado o afastamento das Mulheres em Situação de Rua

(MSR) da rede, sendo a alta exigência dos serviços relatada como uma barreira

importante. Os profissionais relataram dificuldade em lidar com as violências de

gênero que essas mulheres sofrem. As mulheres transgênero foram descritas como

em maior vulnerabilidade e afastamento da rede. As principais vulnerabilidades

observadas foram moradia, empregabilidade e suporte social. Considerações
finais: Os resultados sugerem defasagem de políticas públicas e ações voltadas a

essa população, sugerindo necessidades de iniciativas para redução de suas

vulnerabilidades em nível individual, interpessoal, comunitário e estrutural. Cuidados

em relação aos agressores dessas mulheres também se mostraram necessários.

Palavras-chave: Situação de rua, mulheres, uso de drogas, violência de gênero;

profissionais;

ix
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ABSTRACT

Aim: To understand, through the perception of health, social and legal assistance

professionals, and participant observation, how cisgender and transgender homeless

women access the care network, and how they deal with the use of drugs and

violence of gender related to these women. The framework of Urie Bronfenbrenner's

Bioecological theory is used. Methods: This is a qualitative study, with participant

observation in two scenes of drug use in the city of São Paulo, and in-depth

interviews with 21 professionals who work with this population. For data analysis, the

Content Analysis technique was used with the aid of the NVivo program. Results: It

was observed a distance between the homeless woman and the network, with the

high demand for services being reported as an important barrier. The professionals

reported difficulties in dealing with the gender-based violence that these women

suffer. Transgender women were described as most vulnerable and distant from the

care network. The main vulnerabilities observed were housing, employability and

social support. Final considerations: The results suggest a gap in public policies

and actions aimed at this population, suggesting the need for initiatives to reduce

their vulnerabilities at the individual, interpersonal, community and structural levels.

Care in relation to the aggressors of these women also proved to be necessary.

Key-words: Homeless, woman, drug use, gender violence; professionals;
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No Brasil existem em torno de 101.854 pessoas em situação de rua segundo

dados estimados pelo IPEA em relatório divulgado em 2016. Segundo a mesma

fundação, não existem no país dados oficiais que sejam recentes sobre a população

em situação de rua em nível nacional, mas as estimativas demonstram que mais de

três quartos (77,02%) se concentram nas grandes cidades (IPEA - Instituto de

Pesquisa Econômica Aplicada, 2016). O último censo que apresenta dados oficiais

sobre a população de rua, foi realizado em 2008 e refere que 18% da população de

rua são mulheres (BRASIL, 2009).

O último censo que apresenta dados oficiais sobre a população de rua na

cidade de São Paulo, refere que de uma população com 24.344 pessoas em

situação de rua, 15% são mulheres (São Paulo, 2019). Abreu e Oliveira (2017)

relatam que a população em situação de rua apresenta condições de saúde e

sociais bastante precárias, inclusive possuem uma grande dificuldade em acessar

os direitos sociais básicos e constitucionais. Além disso, pontuam que a falta de

acesso ao mercado formal de trabalho, aos serviços de saúde, à educação de

qualidade entre outros serviços públicos, se mostra como um grande reflexo da

exploração das classes pobres e marginalizadas.

Embora as mulheres não representem o gênero que está em maior número

nos índices de pessoas em situação de rua na cidade de São Paulo, merecem

maior atenção nas pesquisas e formulação de políticas públicas (Rosa e Bretas,

2015). Isso porque sendo minoria, as Mulheres em Situação de Rua (MSR) estão

em maior vulnerabilidade por viver em um contexto permeado por desigualdades de

gênero e de direitos sociais, preconceitos e violência (BRASIL, 2009). Elas ocupam

uma posição problemática na sociedade, além de serem menos vistas por estarem

em situação de rua, sofrem violências de diferentes esferas. Pretende-se neste

estudo descrever um recorte da realidade que essas mulheres enfrentam, para que

se possa pensar em futuras intervenções possíveis.

1.1 O uso de drogas e a questão de gênero na rua

A literatura aponta que as pesquisas sobre Transtornos por Uso de

Substâncias (TUS) são principalmente orientadas para o público masculino, não
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havendo até pouco tempo um incentivo para a realização de investigações sobre o

papel do gênero nessa questão (Meyer, 2019). O uso e abuso de drogas pela

população em situação de rua se dá por diversos motivos, mas de modo geral,

estudos indicam que as substâncias entram não apenas no lugar de busca por

prazer, mas também como um anestésico, para alívio do sofrimento causado por

problemas psicossociais nos quais estas pessoas estão imersas, auxiliando-as a

suportar o frio, a fome, a invisibilidade e as violências presentes no cotidiano (Paiva

et al., 2016 e Ribeiro et al., 2017).

Quando referimos à mulher que está em situação de rua e que faz o uso de

substâncias psicoativas, é necessário clareza na distinção que existe entre ser

homem ou mulher que vive na rua. Biscotto et al (2016) apontam que o impacto de

se viver na rua é maior e mais cruel sobre as mulheres. Quando se fala em uma

sociedade atravessada por desigualdades de gênero, o simples fato de ser mulher

já reflete uma situação de vulnerabilidade, a condição de viver na rua entra como

um fator que potencializa essa vulnerabilidade e quando se soma o uso de drogas,

a situação dessas mulheres torna-se extremamente complexa (Souza et al, 2016).

Além disso, outro fator que também é agravado pela condição de ser mulher

usuária de drogas nas ruas, é o estigma social que resulta da criminalização do

consumo destas substâncias. Vários fatores contribuem para este agravamento,

como por exemplo, o não cumprimento dos estereótipos de gênero que são

esperados para uma mulher em uma sociedade patriarcal como a nossa, em que à

mulher é esperado o papel de cuidadora da casa, da maternagem dos filhos, dentre

outros (Medeiros, 2017). Quando se fala nas mulheres transexuais, a penalização é

ainda maior pois estas transgridem totalmente àquilo que é tido como norma.

Vasconcelos (2017) considera que mulheres são aquelas que se identificam

com o gênero feminino e exercem este papel social, podendo ser tanto uma mulher

cisgênero, que se identifica com o sexo biológico, ou uma mulher transgênero, que

foi designada homem ao nascer por conta do seu sexo biológico, mas se identifica

com o gênero feminino. Essa mesma definição é utilizada nesse estudo.

O número de pesquisas que estuda especificamente o fenômeno das

mulheres em situação de rua que fazem uso de drogas é bastante limitado em

comparação aos estudos realizados com a população masculina, fato que colabora

para que os serviços sejam pautados, em sua maioria, na lógica masculina, não

levando em conta as especificidades do gênero feminino (Oliveira, Nascimento e
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Paiva, 2007; Medeiros, 2017). Por este motivo, estudos indicam a grande

necessidade de investigações nessa direção para que as especificidades femininas

nestes contextos sejam incluídas e atendidas nas políticas públicas (Limberger et al,

2015). Por especificidades aqui, referimos aquilo que é específico à vivência da

mulher, seja em relação à aspectos biológicos, psicológicos e sociais.

1.2 E quando entra a violência?

Mesmo com um número limitado de estudos sobre mulheres em situação de

rua, percebe-se que maioria destes coloca como uma grande necessidade a

discussão da questão da violência contra a mulher como um agravante da condição

de vulnerabilidade delas (Llopis et al, 2005; Limberger et al, 2015; Biscotto et al,

2016).

O uso de álcool e outras drogas, assim como a violência de gênero, são

fenômenos sociais complexos que, de acordo com diversos estudos, se relacionam

entre si (Gilbert et al, 2016; Llopis, 2005). A associação entre os dois fenômenos

envolve uma compreensão ampla e integrativa dos vários fatores: sociais, culturais,

psicológicos e biológicos (Oliveira e Fonseca, 2014).

Estudar também violências de gênero no campo das pesquisas sobre uso de

drogas pela população de mulheres em situação de rua (MSR), é extremamente

importante pois uma compreensão mais apurada das tramas dessas violências,

fornecem dados que são relevantes para se pensar em estratégias de

enfrentamento aos danos pelo uso de substâncias, uma vez que a violência é um

dos elementos intrínsecos ao universo das MSR e se apresenta nas mais diversas

formas, sendo o uso de substâncias muitas vezes presente nos ciclos de violências

dessas mulheres (BRASIL, 2008 e Rosa e Bretas, 2015).

Estudos mostram que é importante para mulheres em situação de rua, a construção

de relações que lhes proporcionem o mínimo de segurança, uma vez que sozinhas

estão mais vulneráveis às violências presentes neste cenário (MacDonald, 2014;

Biscotto et al, 2016). Sendo assim, há uma grande necessidade, que se considere

as dinâmicas de poder e violência destes contextos, para uma maior compreensão

do fenômeno (Rosa e Bretas, 2015).
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Os conceitos de violência utilizados neste trabalho são os da OMS

(Organização Mundial da Saúde) e de Pierre Bourdieu, que se complementam. A

OMS diz respeito a um plano mais concreto e define violência como “o uso

intencional de força física ou poder, real ou como ameaça contra si próprio, outra

pessoa, um grupo ou uma comunidade, que resulte ou tem grande probabilidade de

resultar em ferimentos, morte, danos psicológicos, desenvolvimento prejudicado ou

privação” (WHO, 2002). Bourdieu (1999) fala de um plano mais simbólico da

violência, segundo sua teoria existe uma dominação simbólica que naturaliza

desigualdades do masculino sobre do feminino, o que hoje se traduz no conceito da

violência de gênero. Adicionalmente, considera-se aqui a violência contra a mulher

como um fenômeno que como definem as autoras Oliveira e Fonseca (2014) nunca

está sozinho, pois sempre se manifesta em contextos que já estão embasados por

problemas ligados à violência estrutural e/ou exclusão social.

A Lei Maria da Penha (Lei n° 11.340/06), que classifica as violências em 5

grandes grupos (violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial), cria

mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher

assegurando que “toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia,

orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, goza dos

direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as

oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e

mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social” (BRASIL, 2006).

Esta Lei foi um grande avanço na superação dessas violências, entretanto o

Brasil ainda está na quinta posição na relação dos países que mais matam

mulheres no mundo, ficando atrás somente de El Salvador, Colômbia, Guatemala e

Federação Russa. A média é de 13 feminicídios por dia (Waiselfisz, 2015). Além

disso, a lei acaba não cumprindo seu papel protetivo a todas as mulheres que

necessitam, uma vez que não oferece uma rede de apoio suficiente para encorajar

as vítimas a denunciarem os agressores, sendo que muitas vezes as ruas são a

única opção para elas após realizarem uma denúncia. Quando em situação de rua,

muitas vezes voltar para casa também não se apresenta como uma possibilidade

para mulheres, pois muitas delas estão nessa situação por conta da violência

enfrentada no âmbito doméstico (Rosa e Bretas, 2015).
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O olhar para a violência contra a mulher se mostra como fator de grande

importância no estudo da população feminina em situação de rua, pois o estudo

desta fornece dados que são importantes para entender a complexidade da vida da

mulher na rua, uma vez que a violência é um dos elementos intrínsecos ao universo

feminino presente neste contexto e se apresenta nas mais diversas formas, sendo

que as relações de violência são ainda mais complexas para mulheres transgênero.

(BRASIL, 2009; Rosa e Bretas, 2015).1

Estudos internacionais têm demonstrado que mulheres que sofrem violência

têm um maior risco de sofrer problemas de saúde graves, entre estes, o transtorno

por uso de substâncias. Um estudo realizado com mulheres em situação de rua

verificou uma incidência maior de problemas relacionados ao uso e abuso de

substâncias entre aquelas que já sofreram estupro. Outro estudo demonstrou que

dentre mulheres dependentes, os dados de incidência de violência são mais graves,

este fato sugere que existem relações entre violência contra mulher e TUS (Llopis et

al., 2005; Gilbert et al.,2016 e Wenzel et al.,2000).

Apesar das especificidades da população feminina de rua como as situações

que envolvem violências de gênero sofridas, não existe, de maneira consistente e

efetiva no Brasil, a consideração e inclusão das demandas específicas dessa

população nas políticas e programas de atenção à população em situação de rua,

que por ser minoria ficam à margem dos equipamentos sociais e de saúde (Rosa e

Bretas, 2015).

Levando em consideração o fato de estarmos em uma sociedade na qual a

violência contra a mulher e o uso de substâncias psicoativas se configuram como

importantes questões de saúde pública, há necessidade de se construir respostas

que contribuam para o enfrentamento da problemática e garantam a integralidade

de cuidado a essas mulheres (Souza et al, 2016). São poucos os estudos sobre

essa população, alguns investigam o fenômeno das violências sofridas por essas

mulheres e do uso de substâncias realizado por elas, no entanto, não foram

encontrados estudos abordando como ocorre o acesso dessas mulheres à rede e

como aparecem as questões de gênero, no cuidado realizado pelos serviços.

1
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1.3 A perspectiva da Teoria Bioecológica de Bronfenbrenner

O modelo teórico-metodológico desenvolvido por Urie Bronfenbrenner

(1917-2005) chamado de Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano (2011)

trouxe grandes contribuições o entendimento do desenvolvimento humano e familiar

como algo sistêmico, destacando o caráter de mudança das características

biopsicológicas de forma contínua. Neste modelo, o desenvolvimento se realiza em

quatro núcleos que se inter-relacionam dinamicamente: pessoa, processo, contexto

e tempo - modelo PPCT, descrito resumidamente abaixo (De Carvalho Barreto,

2016):

● Pessoa: representa o indivíduo ou grupo familiar em desenvolvimento por

meio de suas características biológicas, psicológicas, sociais e suas

interações;

● Processo: Diz respeito à maneira como indivíduos ou famílias significam suas

experiências e ambientes ao longo do ciclo vital.

● Contexto: Ambiente ecológico no qual a pessoa se desenvolve ao longo da

vida e se entrelaçam em microssistema, mesossistema, exossistema,

macrossistema.

● Tempo (cronossistema): Organiza cronologicamente os eventos, permitindo

identificar questões ao longo da história do indivíduo e de outras gerações

(Antoni e Koller, 2010).

No núcleo “contexto”, Bronfenbrenner didaticamente utilizou a imagem de

quatro bonecas russas encaixadas uma na outra para representar os

sistemas/níveis de sua teoria, que se entrelaçam. Estes são: microssistema,

mesossistema, exossistema, macrossistema. O Microssistema é o ambiente mais

imediato, formado pelos indivíduos dos quais a pessoa interage face a face. Dentro

desse sistema temos a família, trabalho e escola. O mesossistema é formado pela

ligação entre dois ou mais microssistemas, como casa e escola, por exemplo. O

exossistema é caracterizado pela ligação de microssistemas, porém a presença da

pessoa não é necessária para que os eventos que aconteçam possam

indiretamente influenciar no microssistema dela. Por fim, o macrossistema é o nível

mais amplo do sistema ecológico da pessoa, é onde pessoas em uma sociedade

compartilham valores e crenças, por exemplo (Bronfenbrenner, 2011).
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A Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano será importante para

investigar a partir do relato dos profissionais entrevistados e dos diários de campo,

quais as questões que envolvem a mulher em situação de rua em cada um dos

níveis que formam o contexto dessas mulheres. Essa teoria se mostrou importante

na compreensão dos fenômenos psicossociais em outros estudos que também

tinham como foco a população em situação de rua (Rosa e Bretas, 2015) e é

indicada no campo das pesquisas com mulheres e transtorno por uso de

substâncias, como sendo uma teoria importante pois envolve diferentes

perspectivas (níveis) para uma mesma questão, ou seja, a saúde dessas mulheres

é impactada pelos 4 níveis (Meyer, 2019).

Tendo em vista a ausência de estudos na literatura sobre o lugar dessas

mulheres na rede de atenção, com um olhar para as questões de uso de drogas e

violências de gênero que envolvem essas mulheres, esse estudo buscou preencher

essa lacuna. A investigação destes aspectos através de uma perspectiva sistêmica

do desenvolvimento poderia trazer dados importantes para a formulação de políticas

públicas e a oferta de cuidados, aproximando-as dos serviços de saúde.
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2. OBJETIVOS
__________________________________________________________________
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2.1 Objetivo geral

Este estudo buscou investigar como mulheres cisgênero e transgênero em

situação de rua acessam a rede de cuidados, e como a rede lida com o uso de

drogas e violências de gênero relacionados a essas mulheres.

2.2 Objetivos específicos

❖ Explorar a visão dos profissionais de saúde que trabalham nos serviços com

mulheres cisgênero e transgênero em situação de rua sobre o uso de drogas

e as violências experienciadas por elas.

❖ Investigar como se dá o acesso de MSR aos serviços e quais as principais

barreiras enfrentadas por elas nos diferentes sistemas ecológicos que as

envolvem seguindo a Teoria Bioecológica do Desenvolvimento Humano.

❖ Refletir sobre quais enfrentamentos são necessários para melhorar o acesso

e vinculação dessas mulheres à rede.
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3. MÉTODOS
___________________________________________________________________
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Trata-se de um estudo qualitativo que utilizou duas técnicas de coleta de

dados: entrevistas em profundidade com informantes-chave (profissionais que

trabalham com a população de mulheres em situação de rua; n=21), e a

observação participante, técnica que consiste em o pesquisador inserir-se nos

espaços sociais da população estudada, coletando informações vivenciais que são

de extrema importância para a compreensão do fenômeno estudado (WHO, 1994).

A inserção nos territórios foi por conveniência e intermediada por equipes de

trabalho de campo em duas cenas de uso de drogas da cidade de São Paulo

(Região Central e Grajaú - região periférica). A inserção nos territórios aconteceu

durante um ano.

3.1 Participantes

Neste estudo foram considerados informantes-chave os profissionais que

trabalham diretamente com a população-alvo (MSR), totalizando 21 profissionais

(mulheres cisgênero=16, mulheres transgênero=2 e homens=3), sendo 7 da área

da saúde, 7 da assistência social e 7 do âmbito jurídico e enfrentamento à violência

de gênero. A média de experiência profissional apresentada pelos entrevistados foi

de 9,6 anos.

Os participantes foram selecionados pelo método bola de neve (Snowball),

sendo o número total determinado pelo ponto de saturação teórica, que foi definido

por meio de triangulação por pares.

O método Bola de neve (Snowball) funciona da seguinte maneira: o

informante-chave é entrevistado e no fim da entrevista é solicitada a indicação de

outra pessoa para entrevistarmos, e assim em diante, até a terceira geração de

indicações. Quando chegamos à terceira entrevista de uma mesma linha de

indicações, mudamos para um próximo informante-chave.

O “ponto de saturação teórico” foi atingido no momento em que as

pesquisadoras em consenso, a partir de encontros periódicos para discussão dos

dados, julgaram que os conteúdos obtidos nas entrevistas começaram a se repetir

sem que nada de novo fosse apresentado (Vinuto, 2016).
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3.1.1 Critérios de inclusão e exclusão

O critério de inclusão para o informante-chave foi ser profissional (da saúde,

assistência, jurídico, pesquisador) que trabalhe junto com a população de mulheres

em situação de rua.

Critério de exclusão - não ser profissional que trabalhe com essa população

ou ser menor de 18 anos.

3.2 Instrumentos

Para o registro das observações realizadas, foram utilizados diários de

campo como instrumento. Os registros aconteciam após cada visita ao campo. Para

a realização das entrevistas, foi utilizado um roteiro semi-estruturado, elaborado a

partir dos objetivos da pesquisa, lacunas encontradas na literatura e discussão com

a equipe de pesquisa. Versões iniciais do roteiro foram testadas em entrevistas

piloto e a versão final teve como foco explorar a percepção dos participantes a partir

de três temas centrais:

1 - Acesso e vinculação de MSR à rede formal de serviços;

2 - Aspectos relacionados ao uso de drogas, situação de rua e à violências

sofridas por essas mulheres ao longo da vida e;

3 - Estratégias para lidar com os desafios enfrentados por essa população no

acesso à rede.

3.3 Procedimentos

3.3.1 Coleta de dados

● 3.3.1.1. Entrevistas em profundidade

A técnica de entrevista semi-estruturada contribui para a compreensão do

tema em profundidade, pois além de um roteiro pré estabelecido, este método de

entrevista permite que o pesquisador possa direcionar a entrevista da forma que
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julgar mais apropriada para os objetivos do estudo, com liberdade para abordar

outras questões que possam surgir (Fontana e Frey, 2000).

As entrevistas tiveram duração média de 50 minutos, 9 aconteceram de

forma presencial, coletadas no lugar de escolha do entrevistado (ex: casa, trabalho,

reuniões de rede); e, devido à pandemia por COVID-19, 12 ocorreram no formato

online - através de vídeo chamada no programa Skype. Nas duas formas de coleta

os entrevistados estavam sozinhos com a entrevistadora, sem a presença de

terceiros. Todas as entrevistas foram gravadas em áudio e posteriormente,

transcritas integralmente.

● 3.3.1.2 Observação participante

Segundo Creswell, a técnica da Observação participante facilita a coleta

também de outros dados, pois a população que está sendo estudada se torna mais

confortável com a presença do pesquisador, o que possibilita a formação de

vínculos. A observação participante também auxilia no trabalho do pesquisador de

formular questões apropriadas e relevantes para fazer no momento da entrevista

(Creswell, 2007). Todo o registro das observações foi realizado em diário de campo,

onde foram descritas todas as observações do contexto, bem como da progressão

da pesquisa. Esses registros foram utilizados na análise, em complemento aos

dados coletados nas entrevistas.

Para os objetivos desta pesquisa, a observação dos contextos nos quais

essas mulheres estão inseridas, contribui para identificar as situações de violência

nos territórios que são naturalizados, que podem não aparecer nas falas dos

profissionais mas que podem ser observados no dia-a-dia de suas vivências,

possibilitando olhar para isso de modo mais crítico.

Além disso, a pesquisadora registrou em diário de campo todas as

impressões pessoais percebidas durante a realização das entrevistas, bem como

possíveis intercorrências, durante todo o processo de coleta de dados.
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3.3.2 Análise dos dados

Os dados foram coletados através dos diários de campo e entrevistas, sendo

que essas últimas foram transcritas integralmente. Foi feita a leitura flutuante de

todos os dados coletados para identificação das categorias de análise, em seguida,

elas foram descritas e validadas por meio da triangulação por pares (Santos et al,

2018) e por triangulação de técnicas de coleta, em que foram comparados os dados

extraídos das entrevistas com os registrados em diário de campo.

Para cada entrevista foi criado um código de identificação composto por 5

caracteres sendo os dois primeiros referentes à área de atuação: “PS”= Profissional

da saúde, “PA”= Profissional da assistência social e “PJ”= Profissional da área

jurídica ou serviço de proteção à violência de gênero. O terceiro caractere identifica

o gênero do entrevistado, “F”= Feminino e “M”=Masculino. Os dois últimos

caracteres referem-se ao número de anos de experiência de atuação profissional na

área. Por exemplo, se houver um código “PSF07” significa que é um profissional da

área da saúde, do gênero feminino e com 7 anos de experiência.

A técnica de Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2011) foi utilizada

como recurso no processo de análise dos resultados. A técnica em questão permitiu

compreender aspectos importantes das principais categorias de interesse para o

objeto de estudo. Para a organização da análise, foram seguidos os passos para

análise sugeridos por Bardin que consistem em 3 etapas. Uma primeira que

consiste na leitura flutuante aprofundada das entrevistas e diários de campo de

modo que as questões sejam compreendidas, uma segunda que consiste no

agrupamento de unidades de análise e uma terceira que consiste na categorização

dos dados, seguidos da informatização destas categorias.

Todos os dados foram organizados e categorizados com o auxílio do

programa NVivo, posteriormente, submetidos à análise de conteúdo (Bardin, 2011) e

os resultados foram discutidos a partir da teoria Bioecológica de Urie

Bronfenbrenner (Bronfenbrenner, 2011). Todo o processo de reporte de dados

qualitativos seguiu as orientações estabelecidas pelo COREQ (Consolidated criteria

for reporting qualitative research).
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3.4 Considerações éticas

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Universidade Federal de São

Paulo (Parecer número: 4.156.816) e a pesquisa seguiu todas as normas

estabelecidas. Todos os participantes receberam orientação sobre como se daria

sua participação no estudo, leram e assinaram o Termo de Consentimento Livre e

Esclarecido, tiveram seu anonimato garantido, assim como a possibilidade de se

negar a responder qualquer pergunta ou até mesmo desistir de participar da

pesquisa em qualquer momento.
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4. RESULTADOS
___________________________________________________________________
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4.1 Caracterização dos participantes

Foram contatados 21 profissionais de diferentes regiões da cidade de São

Paulo, com diferentes características com relação ao gênero, formação, área de

atuação e tempo de experiência. 18 das entrevistadas eram do gênero feminino,

sendo 2 dessas profissionais mulheres transexuais, e 3 entrevistados do gênero

masculino. Os participantes possuíam de 3 a 30 anos de experiência na área, com

média de experiência de 9,6 anos. 6 profissionais atuavam na região sul - em 4

diferentes territórios (Jd. São Luis, Jabaquara, Grajaú e Pedreira), 12 na região do

centro, 1 na região norte, 1 na região leste e 1 na região oeste. A tabela 1 sumariza

as características dos participantes:

Tabela 1 - Caracterização dos participantes

4.2. Características do serviço em que atua o entrevistado

Seis dos profissionais entrevistados atuavam em CAPS AD (Centro de

atenção Psicossocial - Álcool e outras drogas), quatro em serviços da assistência

social especializados na população LGBT, dois provenientes de organizações

sociais, duas de CDCM (Centro de defesa e de Convivência da mulher), uma da

Pastoral do Povo da rua, uma da Defensoria Pública, uma do Ministério Público,
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uma do SEAS (Serviço Especializado em Abordagem Social), duas pesquisadoras e

uma profissional de Consultório na rua.

4.3 Categorias de análise das entrevistas

A partir da percepção dos profissionais, foi possível identificar 4 categorias de

análise principais (Figura 1):

1: Características da mulher em situação de rua;

2: Desafios no acesso à rede e;

3. A rede

4: Perspectivas de Políticas públicas.

A figura 1 sintetiza o fluxo dessas categorias:

Figura 1 - Fluxo de categorias de análise dos conteúdos que emergiram das
entrevistas.

4.3.1 - Características da mulher em situação de rua (MSR)

Os participantes descreveram suas percepções sobre as

características da mulher em situação de rua que foram divididas em 5

subcategorias, sendo essas: Características físicas e subjetivas; maternidade;
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Vulnerabilidades e pandemia; A relação com o tráfico; e Características específicas

da mulher transexual (Figura 2).

Figura 2 - Fluxo de subcategorias de análise para a categoria “Características
da Mulher em situação de rua”.

4.3.1.1 Características físicas e subjetivas

Quando questionados sobre as características das MSR, os profissionais

relataram uma heterogeneidade/diversidade de histórias dessas mulheres e

destacaram alguns recortes como raça e classe. Segundo estes participantes, essa

população seria majoritariamente negra, pobre, com vínculos familiares frágeis ou

rompidos, pouca escolaridade, provenientes da periferia de São Paulo ou de outros

estados; e com autoestima baixa.

“ (...) cada história é uma história. Né, a rua também, essa situação de rua é muito
heterogênea, né, também tem uma diversidade enorme de histórias, de motivos, de
porquês que elas estão lá e de trajetórias muito distintas.”  (PJF10)

“Nossa eu acho que quando se fala de uma especificidade tem que olhar primeiro
pra questão de raça né? Porque geralmente são mulheres negras que estão em
situação de rua, a maioria da população de rua são pessoas negras. E fazer esse
recorte de raça acho que é fundamental para se pensar isso, que população é
essa?”  (PSF6)

“O perfil de mulheres é de menor escolaridade, assim, né? A maioria, mulheres
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negras. E acho que aí a gente vai pensando mesmo em como as estruturas vão
atravessando os corpos das mulheres na rua, assim, né. É, como elas chegam, né?”
(PSF3)
“ (...) são de vários lugares, de vários estados, muitos são da periferia também né.”
(PAF6)

“ (...) aqui no território a maioria é negra né, não tem né, como em qualquer lugar
que tem a população mais pobre são os negros, e a população em situação de rua a
maioria são negros.” (PAF6)

“A maioria como já te falei, são mulheres pretas, né?” (PSF4)

Outra característica relatada pelos entrevistados seria uma desorganização

dessas mulheres - “sem contorno”. A presença de uma figura masculina como

acompanhante dessas mulheres seria algo comum. Os profissionais percebem

diferenças de gênero na maneira de buscar proteção na rua, relatando que com as

mulheres cisgenero existiria uma rivalidade feminina e que muitas vezes elas

recorreriam a figuras masculinas na busca por proteção, no entanto com o público

de mulheres transgênero percebem uma união no sentido de proteção entre elas,

trazendo uma diferenciação nesse aspecto entre esses dois grupos de mulheres.

Foram relatadas diferenças também entre mulheres brancas e negras, sendo as

mulheres brancas seriam mais privilegiadas na rua e acessariam mais serviços de

saúde, sendo o olhar do profissional para essas características apontado como algo

importante. Por fim, uma característica relatada também foi a resiliência dessas

mulheres.

“ (...) porque eu acho que até isso também fica muito indiscriminado, ela fica sem
contorno, ela fica absolutamente sem contorno, tudo entra, tudo sai, tudo é exposto,
ela fica muito sem contorno.” (PSF27)

“Acho que pensar a questão racial também, dar um destaque para isso, da
discriminação social, então, por aquele clássico, né, gênero, classe e raça. Acho que
é uma questão de gênero fortíssima, uma questão de raça e de classe, se a gente
está falando das mulheres pobres, e aí é diferente, né, o que a gente encontra, de
acesso ao CAPS.” (PJF10)

“Tem a diferença de uma mulher preta acessar  um serviço de saúde e tem diferença
de uma mulher branca acessar o serviço de saúde.”  (PSF4)

“ (...) eu atendia lá no centro uma mulher que era branca, usuária de crack,
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soropositivo e ela falava com a própria boca que ela tinha privilégios no meio da
maloca.” (PSF4)

“O conflito com outras mulheres, acho que isso fica muito evidente, assim, quando a
gente trabalha com PopRua, com mulheres em situação de alta vulnerabilidade,
assim, porque elas disputam o tempo todo entre si, e aí é muito louco de pensar o
quanto esse discurso aí de estarmos juntas enquanto mulheres e nos protegermos
aparece muito pouco entre as mulheres cis da rua, assim; em contrapartida, as
mulheres trans e as travestis da rua, elas se protegem entre si, né, e elas andam em
bando, né, então andam em grupo, se protegem, de alguma forma ou outra, se
cuidam, assim, enquanto as mulheres cis geralmente estão na proteção dos
homens.”  (PSF3)

“Eu acho que tem a questão, né? Do nosso sistema patriarcal, onde todas as
mulheres sofrem opressão, porém, se você não tem um recorte racial em algum
momento você vai errar no seu atendimento com essa mulher, né? Não dá pra
colocar tudo como se fosse a mesma coisa, não é.” (PSF4)

“E, para homem não deixa de ser uma violência, mas eles tem, pela sociedade como
ela é estruturada né, numa coisa mais patriarcal, e muito mais fácil para um homem
se virar numa situação de calçada do que uma mulher. A situação de calçada para
uma mulher é uma situação de vulnerabilidade constante, de disposição constante a
possibilidade de estupro né.”  (PJF16)

“ (...) mas uma coisa positiva que eu vejo das mulheres que estão em situação de
rua é uma resiliência, assim, fora do comum, né? Porque tá, está na rua com toda
essa violência, ela consegue sobreviver, né? Em meio a muitas coisas, né?” (PSF4)

2.3.1.2 A relação com o tráfico

Outro fator que emergiu da percepção dos entrevistados sobre a MSR foi a

relação com o tráfico, segundo estes profissionais, existiriam diferenças em relação

a mulher e homem com o tráfico, as mulheres não teriam permissão para frequentar

pontos de tráfico e realizar a compra de drogas. Foi relatado também que existiria a

captação dessas mulheres para embalagem, distribuição e venda das substâncias.

Foram descritas diferenças nessas relações com o tráfico a depender do território

em que a mulher está inserida.

“Na craco a gente via essa relação, as mulheres são proibidas de ir lá na
barraquinha, sabe? Dos traficantes para comprar a droga. Ficam então dependendo
de um homem.” (PSF15)
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“É uma casa que normalmente tem uma família lá, mas ali é um ponto de droga. E
ali as pessoas fazem uso, tem muito isso na periferia, né?  Então, muitas vezes elas
se sujeitam a esse trabalho, né? De aviãozinho, né? De embalar dentro dessas
casas, para que elas também tenham onde dormir, né?”  (PSF4)
“As nossas pacientes que estão em situação de rua, muitas vezes, são captadas
pelo tráfico, né? Pra fazer vendas, né? Fazer distribuição.”  (PSF4)

3.3.1.3 Vulnerabilidades e pandemia

As vulnerabilidades dessas mulheres segundo o relato dos entrevistados

estariam ligadas a aspectos como a dificuldade pela falta de privacidade e em

conseguir manter uma rotina de higiene necessária pelos aspectos biológicos do

corpo da mulher, como a necessidade de um banheiro, produtos de higiene pessoal

e absorventes. Além disso, os profissionais relataram que as vulnerabilidades

também estariam ligadas ao fato da mulher ter menos força física, e a um

isolamento dessas mulheres como forma de proteção, sendo normalmente mais

fechadas na relação com os profissionais e mais distantes dos serviços que a

população masculina. Outra diferenciação em relação aos homens seria a questão

do trabalho, a prostituição uma das poucas oportunidades de trabalho encontradas

por essas mulheres. A falta de documentação é relatada como um fator que

manteria essas mulheres em situação de vulnerabilidade, pois as impediria de

acessar alguns serviços.

“O homem consegue acessar os serviços, ele consegue fazer um bico, e a mulher
não né, a mulher é mais difícil pra ela conseguir uma vaga, conseguir um trabalho.
Que seja um bico, mas se não for prostituição é difícil para a mulher né.” (PAF6)

“A mulher em si,que nem quando a mulher né vai trocar uma roupa, não dá pra ela
trocar na rua. O homem não, ele tira a camisa, troca, a mulher até essa coisa de não
ter banheiro, o homem vai em qualquer lugar e faz a sua urina, a mulher não, a
mulher precisa tirar a calcinha, precisa abaixar. (PAF6)

“Porque a mulher, quando ela tá na rua, de certa maneira ela precisa se proteger, e
muitas vezes a proteção dela é até mesmo esse afastamento, ela acaba se
afastando muitas vezes dos serviços e também das pessoas.” (PAF6)

“ (...) eu acredito também que os cuidados íntimos, na questão de não ter um
absorvente, também não ter um banheiro, são fatores super dificultadores para as
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mulheres. Lá você via muitas vezes as mulheres implorando né, por causa de um
shampoo.” (PAF5)

“Mas o que eu sinto quando a gente vai se aproximar, são pessoas que são mais
fechadas, sabe? Então eu acho que é uma sensibilidade maior de conseguir
conversar com elas, só que eu tenho que elas são mais vulneráveis ainda que os
homens nas ruas, numa questão básica de ser mulher né?” (PSF12)

“ (...) as mulheres têm as suas particularidades de sua natureza feminina, biológica,
tem os seus ciclos menstruais, então existe muita falta de absorventes na rua.”
(PAM7)

“ (...) porque a questão da mulher é muito delicada em situação de rua, devido às
suas especificidades, principalmente de questões físicas né, ela tem menos força
física do que um homem né…” (PAM7)

O momento atual de pandemia pelo Coronavírus também foi relatado como

mais um fator que pudesse agravar a situação de vulnerabilidade dessas mulheres.

Serviços com atendimento remoto durante esse período se mostram ainda mais

difíceis de serem acessados.

“Eu acho que com todo esse cenário que estamos vivendo a tendência é piorar o
que já tá muito ruim, né?” (PSF4)

“ (...) agora no contexto da pandemia, que a gente está fazendo o atendimento
remoto, que a pessoa tem a possibilidade de acessar a Defensoria por formulário da
internet, WhatsApp e mensagem de texto, e para a população em situação de rua, o
que é que isso significa, né!?” (PJF10)

4.3.1.4 Maternidade

A questão da maternidade foi relatada como uma das especificidades da

mulher em situação de rua, sendo descrita como um complicador pois envolve

questões éticas e de saúde que são difíceis para os profissionais lidarem. Segundo

os entrevistados, a responsabilidade pela maternidade comumente recai sobre a

mulher e existiria um julgamento pela condição da gravidez.

“Eu acho que nós mulheres temos muitas especificidades né, eu acho que a gente
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tinha um super agravantes com a questão da saúde, principalmente com a saúde da
mulher mesmo né da ginecologia, da questão da gravidez, então assim a gente tinha
super complicadores quando essas mulheres estavam grávidas né dentro do
território.” (PAF5)

“Ah porque você tem filhos”, e joga essa responsabilidade, porque para os homens a
gente não joga essa responsabilidade né, a gente não pergunta pra eles cadê seus
filhos na rua, eu sempre perguntava e eles: “ah tenho, esta com a minha mãe ou tá
com a minha mulher, vou ver de vez em quando”, poucos falavam: “eu vou ver eles
de vez em quando”; então a gente vê que o peso da maternidade também é muito
complicado para mulheres na rua, elas se sentem culpadas por deixar esses filhos.”
(PAF5)

“ (...) eu acho que não só em situação de rua, mas eu acho que na sociedade em si
a mulher fica com a responsabilidade da maternidade né, e o homem ele é
totalmente ausente, e a mulher em situação de rua ela acaba sendo responsável por
essa maternidade sozinha.” (PAF6)

“Porque as mulheres, elas lidam também com a questão da maternidade, e ela tem
muito medo às vezes de acessar os serviços, porque acha que se ela for ter um filho
nos serviços, ela vai perder essa criança, mas às vezes elas se escondem dos
serviços tentam esconder essa gravidez, por conta dessas coisas.” (PSM4)

Uma vez que essas mulheres vão à maternidade dar à luz, os profissionais

relataram um fenômeno de separação entre mães e bebês, sendo justificada

principalmente pelo uso de drogas ou pela condição de rua vivida por elas. Os

profissionais definem o uso de substâncias como “central” nesse processo, pela

justificativa da negação do direito à maternidade mesmo sem analisar se o uso é

prejudicial para a criança, além disso a perda dessa criança intensificaria o uso

durante o puerpério.

“Ela não está em tratamento e do nada ela tem que parar de usar porque ela tá
grávida, esse tema pra mim, ele mexe muito com a minha cabeça, eu não sei te falar
o que é certo e o que é errado se referindo a esse tema né, as mulheres aqui
quando elas vão para a maternidade, a Santa Casa já retira né a criança delas, e na
verdade não se tem nenhum apoio pra elas ficarem com essa criança né. Não tem
nenhum trabalho que possa aproximar essa mãe da criança.” (PAF6)

“ (...) e aí para essas mulheres a gente não oferece esse tratamento, porque que ela
não pode ser mãe e ter acesso ao tratamento? Não, a gente só pune ela, a gente vai
lá e tira a criança, aí ela volta pra rua às vezes nas mesmas condições ou piores né,
porque ela acabou de perder uma criança, ela tá no puerpério, e ela se afunda no
uso de drogas. Então nesse ciclo a droga ela é central, seja para o sistema de
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justiça justificar a retirada de crianças, seja para ela dar conta do que é a gestação e
depois perder aquela criança, a droga vai entrai aí com força, muitas mulheres
conseguem reduzir o uso de drogas e a frequência ao longo da gestação e depois
tudo isso retrocede quando ela volta pra rua e sem o bebê, então assim, pra essa
violência de estado, a droga tem um papel central.” (PJF11)

“...mas droga quando o juiz, quando o ator do sistema de justiça lê droga ele fica
morrendo de medo, ainda mais droga e criança, mas o que que é o uso nocivo de
droga né? Será que crack uma vez por semana é nocivo?” (PJF11)

Além disso, os profissionais percebem que o acesso ao judiciário somente a

partir dessa maternidade, sendo via de interesse à proteção da criança e não da

mulher em situação de rua. A maternidade aparece como um fator que afastaria

mulheres dos serviços por medo de perder a criança. Segundo os entrevistados a

questão da maternidade é delicada com a mulher em situação de rua, envolve culpa

por parte dessas mulheres por não conseguirem exercer a maternidade, e envolve

também uma dificuldade para os profissionais lidarem com a situação, entenderem

qual a melhor forma de resolver a problemática, sendo um tema que “mexe” com

esses profissionais. Alguns profissionais entendem que o processo da maternidade

com essas mulheres é violento.

“ (...) então o que acontece, essas famílias são completamente desmembradas né,
então a mulher que está em situação de rua ela perde o direito de ser mãe e gerar
filhos porque a sua condição de miséria, o conselho tutelar por exemplo vai tomar
essa criança da mão dessas mulheres porque elas não tem condição de ter moradia,
ou um local onde elas possam criar seus filhos e constituir sua família.” (PAM7)

“Ai, nossa, “não pode ficar com a criança, meu Deus precisamos avaliar” sabe, tudo
muda né em relação aquela mulher, ao invés da gente pensar que uma mulher como
eu e você, não sei se você é mãe eu não sou, mas se a gente tivesse um filho e
fizesse o uso de determinada substância, isso não seria algo que justificaria o
encaminhamento da criança a vara né?” (PJF11)

“Eles não conseguem avaliar que tipos de uso você tem, né, eles não fazem essa
distinção, né. Então, assim geralmente eles fazem esse preto no branco, se a
mulher usa, ela não tem condições de cuidar dessa criança, e aí eles fazem essa
destituição, assim. Eu vejo que essa questão realmente do uso de drogas pesa
bastante, principalmente quando a gente está falando de juízes, assim. Isso para
eles é um motivo para destituir a guarda.” (PJF6)

4.3.1.5 Transexuais
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Segundo os profissionais, as mulheres transexuais apresentariam questões

de gênero comuns à mulher cisgenero, no entanto possuiriam também

características específicas, como o não aceitamento da sociedade em relação à

essas mulheres, serem geralmente expulsas de casa por conta da sexualidade,

transfobia, dificuldade em serem assumidas por seus companheiros, prostituição

como única opção de conseguir uma renda.

“ (...) as trans são as que são expulsas de casa, todas são, mas as trans são as que,
acho que 99,9% delas tem em seu histórico que: fui expulsa de casa. Algumas
conseguem voltar, outras não, mas a maioria passa por esse momento de: fui
expulsa de casa.” (PAM4)

“Mas tem questões disso, de serem expulsas de casa muito cedo, da marginalização
ser muito presente, de, muitas vezes, a atuação como profissional do sexo como
uma das poucas possibilidades, né. Então assim, tem questões mais específicas,
mas tem questões de gênero que são comuns, também..” (PJF10)

“ (...) as trans são mais vulneráveis em questão de oportunidade né, se a mulher já
tem pouca, as trans tem muito menos.” (PAF6)

“Então o fato da pessoa ser trans, ela já é vista como uma pessoa provavelmente
uma pessoa que tem apenas a oferecer serviços sexuais, e sao varios preconceitos
que vão se criando né…”  (PAM7)

“Agora você ser uma prostituta porque é a sua existência, você é travesti então você
é obrigada a se prostituir pra viver, pra ser o quem você é, é outra coisa.” (PAF3)

Os profissionais relataram também que essas mulheres geralmente se

fecham em grupos com outras transexuais, fugindo de violências por conta da

sexualidade e encontrando uma oportunidade de expressarem suas identidades no

centro de São Paulo. A maioria das que estão no território central, segundo eles

vêm de outros estados ou da periferia de São Paulo. Relataram também o fato

delas apresentarem uma vida instável e por muitas tentarem vender uma imagem

de felicidade mesmo quando as coisas não vão bem.

“E aí elas dizem que saem de suas casas porque sofreram violência ou porque
foram colocadas pra fora, vem pra São Paulo tentar uma vida melhor, chega aqui e
não consegue emprego, acaba ficando na rua, começa a se prostituir e não
consegue sair desse ciclo de: Rua, prostituição, rua, prostituição.” (PAF4)
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“ (...) e ali elas vão se mascarando, porque elas precisam de sorrir, elas precisam
vender uma imagem e uma felicidade que elas acabam acreditando para não
acreditar na própria realidade. Então quando elas chegam, você tem que ter uma
sensibilidade muito grande pra descobrir qual é a necessidade dela.” (PAF30)

“ (...) elas são assim. Elas tão lá em cima, e tão lá embaixo, tão lá em cima e tão lá
embaixo. O tempo todo, é instável pra elas né?” (PAF4)

“E aí elas estarem o tempo todo precisando se afirmar…” (PSM4)

4.3.2 - Desafios no acesso à rede

Os participantes descreveram suas percepções sobre as desafios que as

MSR encontram no acesso à rede, essa categoria foi divididas em 5 subcategorias,

sendo essas: A chegada nos serviços; Alta exigência dos serviços; Centros de

acolhida; Culpabilização; e Os profissionais e a mulher em situação de rua (MSR)

(Figura 3).

Figura 3 - Fluxo de subcategorias de análise para a categoria “Desafios no
acesso à rede”.

4.3.2.1 A chegada nos serviços

Os profissionais apontaram que a abordagem de rua em cenas de uso seria a

forma mais efetiva para realizar atendimentos, atrair essas mulheres aos serviços e
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inseri-las na rede. Através de encaminhamentos elas chegariam pouco. Apontam

para dificuldades que elas teriam com instituições, segundo os participantes elas

teriam uma crença de que os serviços não poderiam ajudá-las, chegariam

geralmente em situação mais “prejudicada” que os homens. Adicionalmente,

relataram que encontrar pares de outras pessoas em situação de rua nos serviços

também seria um fator importante para que a mulher se sinta confortável em

acessá-los.

“E, quando chegam, estão muito em prejuízo, assim. Muito em prejuízo clínico,
inclusive. De geralmente chegar acompanhada por um companheiro, né? Que vai
colocá-la num lugar de proteção e de vulnerabilidade ao mesmo tempo. É, acho que
elas chegam mais prejudicadas do que os homens, em geral.” (PSF3)

“ (...) olha elas chegam muito pelo contato na rua né, dificilmente elas chegam de
forma espontânea ou por algum tipo de encaminhamento de UBS. O que vem mais
dando certo na minha experiência é a gente fazer esse primeiro contato na cena de
uso, né? Estando ali semanalmente, conversando, tentando conhecer, até que a
gente consiga ofertar algum tipo de cuidado, né? Entender que tipo de demanda que
essa pessoa tem, então geralmente é a partir da nossa sensibilização né?”  (PSF6)

“(...) através  da abordagem de rua, né? Essa abordagem de assistência social é um
trabalho muito significativo, né? E é um trabalho que está sendo ameaçado pela
nova gestão, então é muito importante essa abordagem de rua. E essas mulheres,
acho que além da nossa abordagem de rua, chegam também quando elas têm uma
situação de crise, né? Por exemplo, violência física, então ela chega no
equipamento de saúde também né? É... eu acho que através da saúde, através da
assistência, da abordagem de rua.” (PSF4)

“Num serviço porta aberta, elas chegam com uma demanda de cuidado, mas
também de proteção, né, muitas vezes. Muitas vezes essas mulheres chegam a
partir de uma situação de violência.” (PSF3)

O território no qual essas mulheres estão inseridas também teria um impacto

nas possibilidades de acesso dessas mulheres aos serviços, por exemplo, as

mulheres transexuais acessam mais os serviços do centro da cidade pois este

território possui uma disponibilidade de serviços para atender essas mulheres que

não existem nas periferias. Nos serviços voltados à população transexual, os

serviços de abordagem de rua e recomendações positivas de outras mulheres

transexuais sobre o serviço seriam incentivos ao acesso dessas mulheres aos

serviços.
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“ (...) quando eu trabalhei no território da Craco, do centro, é, primeiro que vai chegar
não só mulher cis, chega muita mulher trans e travesti, também, no centro, isso na
periferia eu não vejo tanto, quanto eu via quando tava no centro.” (PSF3)

“ (...) a minha experiência vai de um CAPS, 3 CAPS AD, 4 CAPS AD, diferentes, né?
Então, acho que varia muito de território para território. Então, no território do centro,
as mulheres vão chegando de uma outra forma do que os territórios da periferia, por
exemplo, sabe? Dos locais mais periféricos, assim.” (PSF3)

Quando questionados sobre o que essas mulheres buscam nos serviços, os

profissionais relataram demandas diversas, desde a realização de um tratamento

como condição judicial para tentar aproximação com os filhos, um lugar para dormir,

alguma demanda de documentação, trabalho, etc.

“Voltando para as mulheres, quando elas chegam aqui, normalmente as demandas
começam ou por um abrigo, ou por que elas querem a criança de volta, ou porque
tão com fome, não tem uma demanda específica, ela é uma demanda muito mais
querelante assim sabe, de querer, querer, querer, querer, querer, querer qualquer
coisa.” (PSF27)

“Tem uma questão de saúde assim, mais relacionada a alguns cuidados clínicos né
porque elas são pessoas que não acessam, tem um difícil acesso à unidade básica
de saúde, muitas procuram também trabalho né, de poder ter uma renda, pra
conseguir, se organizar né, então minimamente conseguir ter algum lugar e também
acho que tem uma demanda emocional de poder tá ali sendo olhada, sendo
cuidada. Também tem uma questão assim dos filhos delas, sabe, de uma saudade,
de poder querer tá perto, de poder querer cuidar, então acho que tem essa demanda
nessa esfera da afetividade né?” (PSF6)

Os profissionais relataram uma dificuldade maior em fazer vínculo com as

mulheres do que com homens em situação de rua, violências sofridas por essas

mulheres poderiam estar relacionadas com o fato delas serem mais fechadas.

“A minha percepção é que elas têm mais dificuldades de fazer vínculos, acho que
como elas já romperam todos os vínculos, elas demoram a buscar ajuda, dificilmente
a mulher vem espontaneamente, a experiência que eu tinha é que a gente tinha que
ir atrás dela e ofertar um cuidado integral, onde o objetivo maior não era a questão
da droga, era o cuidado mesmo, então a gente fazia uma prevenção de gravidez,
fazia exames de sangue ou algumas vinham por demanda dos filhos estarem
abrigados, querendo os filhos de volta, mas especificamente para cuidar dos de
substância, era bem difícil.” (PSF10)
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“Primeiro porque elas são super desconfiadas, elas entram e não entram, acho
que... elas sofrem muita violência.” (PSF27)

“A gente recebia umas gestantes na unidade, algumas mulheres trans que tinham
uma vulnerabilidade ainda maior, então era difícil a questão do vínculo, a relação
com as outras mulheres, era conflituosa.” (PSF10)

4.3.2.2 Alta exigência dos serviços

Uma das barreiras que dificultam a vinculação das mulheres em situação de

rua à rede segundo os profissionais seriam as exigências dos serviços em relação

ao perfil dessas mulheres, sendo o uso de drogas relatado como algo que influencia

a forma como essas mulheres seriam recebidas nos serviços. Regras dos serviços

como horários a comprir também dificultariam o acesso dessas mulheres por conta

da desorganização que a situação de rua causa.

“Na minha percepção, ehh… a rede atende muito mal as mulheres, porque a gente
tende a bater de frente, a gente tende a criar exigências que muitas vezes não
condiz com a realidade, e aí elas não acessam ao serviço. E aí a gente fica se
perguntando “ mas por que que as mulheres não vêm, se existe a demanda no
território?”. Às vezes é muito do nosso manejo.”  (PSM4)

“ (...) se essa mulher chega e é uma mulher que não faz o uso de droga ela tem um
atendimento mais digno, ela é mais aceita dentro daquele serviço. Agora quando é
uma mulher que faz uso abusivo de droga…” (PAF5)

“Então quando ela tava em uso os profissionais tiravam ela do serviço, então assim
muitas vezes a gente pegou ela na rua, a gente atendendo ali perto do serviço, ela
vinha reclamar pra gente que ela tinha sido expulsa porque ela estava alterada, e
quando ela estava bem, ela podia se alimentar, podia entrar, podia tomar o banho
dela. Então basicamente ela sabia que se ela não tivesse sem o uso, ela poderia
utilizar aquele serviço. Se ela já estivesse em uso, ela nem mais fazia questão de
entrar porque os profissionais atendiam ela de forma diferente.”  (PAF5)

“Situação de rua ainda tem um lugar bastante complicado dentro da rede, ainda tem
muito que ser trabalhado, ainda não é fácil né, nas UBS e nos postos atender,
porque eles não conseguem cumprir com horários combinados até porque eles
ficam com a vida muito desestruturada…” (PSF27)
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Outra dificuldade relatada, foi em relação ao discurso de que essas mulheres

não aderem ao serviço, discurso de muitos equipamentos. Os profissionais

relataram um contraponto à essa questão, de que talvez os serviços não saibam

como fazer daquele espaço acolhedor para que essa mulher fique.

“ (...) e às vezes os serviços acabam, eu acho, né, os serviços buscam um perfil
específico, né, e não necessariamente eles recebem as pessoas e olham, né, a
partir das demandas dessas pessoas, como você oferecer esse serviço. Então, ’ah,
não adere’, isso para mim é uma frase horrorosa, né, dos serviços. E aí a gente
pergunta, ’tá, mas você fez o que, né, para essa pessoa achar que aquele espaço é
um espaço bacana para ela estar?” (PJF9)

4.3.2.3 Centros de acolhida

Grande parte dos profissionais relataram que MSR buscam muitas vezes por

vagas em centros de acolhida, no entanto, estes trabalhadores encontram

dificuldades para conseguir vagas para essas mulheres por vários motivos: número

de vagas existentes para mulheres seriam muito reduzidas, essas vagas geralmente

seriam para pernoite e essas mulheres deveriam cumprir algumas exigências para

conseguir uma vaga fixa, como por exemplo não estarem sob efeito de drogas,

sendo que a vaga fixa ajudaria na estruturação da vida dessas mulheres. A não

existência de centro de acolhida que aceite casais também seria um dificultador,

pois essas mulheres muitas vezes não deixariam seus parceiros sozinhos na rua. A

falta de vagas também estaria relacionado com o fato das mulheres precisarem de

um companheiro para se protegerem nas ruas.

“O meu trabalho, né? Lá no CAPS, como uma assistente social, tem situações onde
muitas vezes eu não consigo uma vaga de pernoite para essa mulher porque
naquele território tem muito pouco equipamento só para mulheres. É muito pouco.
Então, e aí é como eu te falei, aí elas se viram de “n” formas, sabe? Ela arruma um
companheiro, né? Ela vai ter um relacionamento abusivo.” (PSF4)

“Então eu acho que que a principal demanda assim que eu acho que ainda não falei
que é uma das principais, era ter um lugar para ficar com parceiro. Isso era uma
coisa que pegava bastante, porque elas não queriam... como não tem serviço,
geralmente tinha serviço para mulheres e serviço para homens separados…” (PAF5)
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“E as que conseguem a vaga fixa, conseguem se estabilizar melhor, porque não vai
precisar se preocupar com o lugar onde você vai dormir, as suas coisas vão tá ali
guardadas.” (PAF4)

Com as mulheres transexuais, os profissionais relataram que a situação é

ainda mais difícil em relação ao centro de acolhida, pois existiriam poucas vagas

para essa população e somente no território do centro. Os trabalhadores do CAPS

AD relataram a inexistência de centro de acolhida para essa população em regiões

da periferia, e que ao encaminharem para os serviços do centro muitas vezes essas

mulheres não chegam e perde-se o contato com elas para a continuação do

tratamento. Além disso, os profissionais descreveram que na falta de equipamentos

para mulheres transexuais, chegam a encaminha-las para serviços masculinos, pois

existiria uma dificuldade de mulheres cisgênero em aceitá-las em equipamentos

femininos, existiriam “atritos”.

“Ah eu acho que deveria existir um serviço né, específico que cuidasse de mulheres
que sofrem violência na rua, porque não tem né, esses dias eu acompanhei uma
trans né, e ela tava sendo ameaçada no território, e eu fiquei procurando um serviço
que pudesse acolher ela, e não encontrei nenhum, e eu acabei tendo que auxiliar
ela, pra que ela pudesse ir para uma internação. Porque não tinha nenhuma outra
opção.” (PAF6)

“ (...) geralmente elas captam vagas no centro de acolhida masculino, lá no centro
começaram a criar uma lógica de elas captarem vagas no centro de acolhida
feminino né. E a violência está presente assim, às vezes pelas mulheres que não
querem elas no mesmos espaços por não as identificarem como mulheres, e os
homens das duas formas, para explorar sexualmente e também para não identificar
neste lugar de mulher.” (PSM4)

Em centros de acolhida masculinos, essas mulheres muitas vezes deveriam

se vestir como homens para poder acessá-los, e estariam sujeitas a abusos sexuais

por parte dos homens nesses espaços. Outra dificuldade que foi relatada em

relação ao acesso das mulheres transexuais a centros de acolhida foi a questão dos

horários, essas mulheres em grande parte trabalham com prostituição durante a

noite, precisando de um lugar para dormir durante o dia. Essa questão também foi

relatada como algo que contribuiria para que profissionais barrassem o acesso

dessas mulheres a esses centros.
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“Na maioria das vezes, muitos de nós profissionais barrava-mos o acesso dela, por
exemplo: De chegar lá, comer, tomar banho e sair... não, tinha que ficar... E elas não
podem ficar porque aí elas... elas trabalham a noite.” (PSF4)

“ (...) a gente tinha bastante mulheres trans, um dificultador né, algumas com
companheiros e as outras mais focadas na questão da prostituição, porque não
tinham muitas alternativas, então a gente tinha muito dificultador, referente a vagas,
porque alguns serviços de acolhimento né, de centro de acolhida, aceitavam essas
mulheres trans mas elas não podem estar vestida de mulher, então naquele serviço
ela nem é mulher nem é homem né, então fica nessa nessa lógica assim.” (PAF5)

“ (...) e aí tinha essa questão do sono, não tinha lugar para ela ficar durante o dia, de
elas não poderem chegar mais tarde no serviço, por causa do horário, então nesse
serviço você só podia entrar até as 8 horas da noite, e a hora que elas começavam a
trabalhar né, na noite, e de manhã ela tinha que dormir na rua porque não tinha
nenhum serviço que elas poderiam passar acolhidas, então da população que é
excluída, elas eram as excluídas das excluídas. Era bem complicado.” (PAF6)

4.3.2.4 Culpabilização

Outro fator que emergiu dos relatos dos entrevistados foi a questão da

culpabilização que MSR sofrem, segundos os profissionais, essas mulheres seriam

culpabilizadas em serviços pelo uso de drogas, pela situação de rua e pelas

violências que sofrem. Essa culpabilização, não aconteceria da mesma forma com

usuários da rede que são do gênero masculino.

“ (...) uma mulher quando chega numa delegacia para fazer qualquer denúncia e tal,
ela já é muitas vezes julgada, que a culpa dela né, a gente já sabe como é esse
contexto, e pra mulher em situação de rua ainda é pior.” (PAF5)

“ (...) mas é você não julgar né, porque é muito, quando você vai atender uma
mulher você fala, nossa, mas olha você aqui na rua, nessa situação e tal, você
sempre coloca ela alí como culpada. E o homem você não sente você acusando ele
né.” (PAF6)

“ (...) a questão da situação de rua eu acho que é uma situação delicada e permeia
uma porção de coisas. De forma geral as mulheres em situação de rua ou não tem
muito mais dificuldade de chegar no CAPS, por uma questão muito de preconceito
que eu acho até que atualmente melhorou um pouco mas que era muito mais
comum de pegar grupo mais basicamente masculinos e onde uma das coisas que
era repetida por todos: se já é feio um homem bêbado, imagine uma mulher. Então
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eu acho que esse tema é uma questão muito delicada para as mulheres.” (PSF27)

Foi relatado também o fato de que essa culpa poderia ser internalizada e

impactar o acesso das mulheres a esses serviços, por sentirem-se culpadas pelas

próprias violências que sofreram.

“ (...) porque elas não conseguem chegar naquele serviço porque elas se sentem
feias, sujas, elas estão na rua então é culpa delas estarem na rua sofrendo essa
violência.” (PAF5)

4.3.2.5 Os profissionais e a Mulher em situação de rua  (MSR)

Quando questionados sobre as dificuldades em lidar com a população de

MSR, os profissionais relataram ausência de formação para lidar com essa

população, construindo na prática o conhecimento necessário para atuar. Alguns

profissionais relataram que questões pessoais, morais e de ordem religiosa

poderiam influenciar no cuidado que prestam a essas mulheres, no entanto, a busca

por conhecimento poderia desconstruir algumas ideias pré adquiridas sobre essa

população e o uso de substâncias.

“E ela falou assim: “Tia, você tem preconceito?”. Ela me perguntou, porque eu tenho,
é uma característica de evangélica, eu sou evangélica, né? Daquela tradicional,
tanto que as pessoas olham pra mim e já falam: “Ah, você é evangélica”. Apesar de
nunca ter confundido a minha religião com o meu trabalho, eu amo o que faço, amo
estar próxima de todas as pessoas, por isso que eu estou estudando pra ter uma
conduta diferente. Tô tendo já, e, 5º semestre de estudo, e já mudou minha
mentalidade, assim, eu posso dizer a você literalmente, né?” (PSF15)

Tensões entre MSR e profissionais mulheres foram descritas, por essas

profissionais estarem mais “apresentáveis” que elas, gerando ciúmes em relação

aos companheiros. Os profissionais apresentaram também suas dificuldades em

lidar com pessoas em situação de rua pela intoxicação dentro dos serviços, pelo

cheiro e por serem pessoas geralmente mais reativas, sendo que essa última

característica foi relacionada com o não acolhimento dessas pessoas nas

instituições.
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“ (...) eu acho que no primeiro lugar é isso, um olhar de preconceito e discriminação.
E aí o que vem como consequência né, má vontade, precisa ter paciência com essa
população, precisa ter muita paciência, não são pessoas fáceis, são pessoas de
uma personalidade às vezes mais difícil, mas eu acho que se essas pessoas se
sentissem também, um pouco mais acolhidas pelo Estado, pelas instituições, um
pouco mais respeitadas, elas seriam menos reativas e mais fáceis de se lidar
também.” (PJF16)

“A gente tem dificuldade às vezes, tem dia que eu não aguento ficar perto, então são
coisas que não dá muito pra gente poetizar em cima disso, tem coisas do ponto de
vista concreto que é difícil. Bem concreto por sinal…” (PSF27)

“Então a partir disso, a gente discute com a equipe né, tenta sensibilizar, porque a
população de rua no CAPS também é muito estigmatizada né? Tem ainda esse
recorte, das pessoas, de profissionais do CAPS não se sentirem confortáveis com
pessoas que vem da rua né, geralmente porque tá intoxicado né…” (PSF6)

Referiram também as percepções de que as mulheres seriam tratadas de

forma diferente que os homens nos serviços, manter o vínculo com elas também

seria mais difícil. As vulnerabilidades desses profissionais também foram colocadas

em questão, relataram sentir uma falta de cuidado também com o profissional que

refletiria na dificuldade em cuidar da MSR.

“Então de repente você tá com aparelhos de acolhimento social e de saúde que são
vulneráveis, profissionais vulneráveis, que são mau humorados, são agressivos,
porque ninguém trata desse profissional.” (PAF30)

“E aí ela veio muito defendida, muito… tinha uma profissional junto comigo, né? A
atendeu e ela falou “ah vou descer ali pra fumar com o menino e tal” aí a moça que
tava comigo “Não! De jeito nenhum!”. Já foi rude com ela e ela também já foi rude e
gerou uma discussão. Essa moça nunca mais voltou no serviço, né? O que eu
percebo que é um pouco diferente como é o trato com os homens né?” (PSM4)

- 4.3.2.5.1 Os profissionais e o contato com as violências

Quando questionados sobre as percepções desses profissionais em relação

ao contato com as violências que MSR sofrem, esses entrevistados relataram mais

uma vez o fato de serem vulneráveis e sentirem dificuldade em entrar em contato

com essas violências. Profissionais do gênero feminino relataram sentir dificuldades
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pois também sofrem violências de gênero. As violências que sofrem no dia-a-dia do

trabalho também foram relatadas como algo que dificultaria o contato com essas

violência.
“ (...) mas não não é fácil não, e acho que nunca vai ser, eu acho que sempre vai ser
um lugar que dói, ainda mais sendo mulher também, vivencio alguns tipos de
violência, estudando sobre isso né me parece que é sempre um lugar de dor
também né?” (PSF6)

“Mas a gente já tinha tantas demandas presentes que aa gente vai ficando mais ou
menos na mesma situação do vulnerável. A gente vai esquecendo da gente, e isso
não gera profissionais saudáveis, e existe uma cobrança também né? que é mais
perversa ainda, a gente não pode esquecer disso, já que você tá falando de
violência né? Você precisa entender que os profissionais também são violentados.”
(PAF30)

“Então acho que falta muito, e não é só um cuidado, no sentido de vamos capacitar
esses nossos funcionários, mas também ter um contínuo sabe, porque a violência
vai vir, de alguma forma ela vai vir, e quando ela vir, calma vamos cuidar dessa
vítima também, porque os dois se tornam vítimas. A pessoa que tá sendo agressora
mas ela tá sendo vítima de uma violência, por isso que ela responde dessa maneira
e a gente que tá sendo violentado de alguma forma, então cuidar da gente nesse
ponto também que falta. Acho que falta não só a capacitação anterior mas um
cuidado contínuo também.”  (PAM4)

Os entrevistados referiram também que o fato dessas mulheres viverem uma

realidade “dura” e “impactante”, seria difícil enxergar as situações de violência que

elas vivem. A cobrança dentro dos serviços por produção, foi descrito como um fator

que também dificultaria, além da falta de supervisão e escuta com os profissionais.

“ (...) o quanto elas ficam vulneráveis a partir dessa violência na rua né, que muitas
vezes, não sei, escapa aos nossos olhos né? E a gente só não consegue enxergar
isso porque é uma realidade bastante dura né, e a gente conseguir tentar dar conta
disso também implica muita disponibilidade interna né? Para conseguir olhar pra
isso.”  (PSF6)

“ (...) são seres humanos que vivem 24 horas com extrema violência de todos os
sentidos, é, psi... é, como é que eu posso dizer? Psicológica, física, mental, né? E
nós, como que ficamos no meio disso tudo, né?” (PSF15)

“ (...) as minhas primeiras experiências com violência, foram muito impactantes pra
mim né? Porque eu não sabia o fluxo de cuidados, não sabia nada, não sabia as
questões de gênero, os locais de proteção, as notificações de violência, nada disso.
Isso tudo eu fui aprendendo na prática.” (PSF10)



38

4.3.3 - A rede

Os participantes descreveram suas percepções sobre as o funcionamento da

rede e a relação entre rede e MSR, essa categoria foi divididas em 3 subcategorias,

sendo essas: Entender a demanda da MSR; Conexão da rede; e A mulher trans na

rede (Figura 4).

Figura 4 - Fluxo de subcategorias de análise para a categoria “A rede”.

4.3.3.1 Entender a demanda da MSR

Os profissionais entrevistados relataram que existiria uma dificuldade dos

serviços para lidar com as demandas da MSR, segundo eles, haveria uma

dificuldade em conseguir olhar para as especificidades dessa população. Referiram

entender não existir prioridade voltada para as mulheres, já que a maior parte da

população de rua é masculina e consequentemente a maior parte dos serviços é

voltada para essa população.

“ (...) o CAPS tem que lidar com o agressor porque no CAPS AD chegam muitos
homens, chegam mulheres, mas chegam menos como a gente tava falando.”
(PSM4)

“Os serviços são construídos para atender homens, todo serviço. E não se constrói
um serviço pensando nas demandas das mulheres né. E são poucos serviços para
mulheres né.”  (PAF6)

“ (...) então elas sofrem muito com a falta de políticas públicas para mulheres né,
existe uma quantidade de homens muito maior do que as mulheres, as políticas são
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mais voltadas para o público masculino do que o feminino.” (PAM7)

“Porque quando você chega numa, é, numa região, por exemplo, é, na cracolândia,
um exemplo, onde eu fazia umas abordagens ali, né? Da saúde. O maior número de
demandas está ligado ao homem. O maior número de serviços está ligado ao
homem. Centros de acolhidas? Você não precisa ficar escolhendo onde para
encaminhar um homem pra ir fazer uma pernoite, tem muitos à volta deles, né? Mas
para a mulher nós já temos essa dificuldade.”  (PSF15)

A falta de capacitação dos profissionais e a falta de apoio do governo e

sociedade para cuidar dessas mulheres poderiam influenciar nas dificuldades de

atendimento dessas mulheres. Referiram como demandas principais dessas

mulheres ao acessar os serviços, questões de necessidades básicas, como a

alimentação, um lugar para dormir, banho e a necessidade de um tratamento para

dependência. Profissionais de serviços de proteção à violência relataram dificuldade

em lidar com a demanda do uso de substâncias. Profissionais da saúde e

assistência social relataram dificuldades em trabalhar a pauta das violências que

essas mulheres sofrem, existiriam outras pautas mais emergenciais.

“Então, primeiramente eu vejo que tem uma... uma deficiência grande dos serviços,
né? Eu acho que tanto da assistência, quanto da saúde. Primeiro eu vejo uma
grande deficiência, de pensar nessa mulher, com a especificidade, né?” (PSF4)

“Eu não sei, mas acho que tem a demanda do banho, comida e cama, sabe? Acho
que é comer, dormir... Principalmente, porque, na rua, não se dorme,
principalmente, as mulheres não dormem na rua, então, às vezes, o CAPS acaba
sendo o lugar de dar uma relaxada, dar uma descansada sabendo que você não vai
ser estuprada, né.” (PSF3)

Acho que, eu não sei como seria, mas a gente... nós enquanto serviço temos muita
dificuldade de manter ou de dar o acesso para essas pessoas, por “n” questões, né?
De ter um olhar mais individual, mais singular, né? Dessa mulher, pra especificidade
dela, né? (PSF4)

Os profissionais relataram que seria importante que os serviços tivessem um

olhar para as violências de gênero e pensar em como trabalhá-las, assim poderiam

oferecer um cuidado mais integral. Outros profissionais expressaram uma opinião

diferente, para eles deve-se olhar para a dinâmica da dependência e não para o

gênero.
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“Mas talvez os serviços ainda não saibam muito como lidar com essas mulheres,
dependentes e usuárias de substâncias também né? Por conta desse conjunto de
coisas que estão associadas. Porque se a gente não pensasse nas desigualdades
de gênero, a violência né? Tudo junto, num processo e talvez até o uso de
substância ser só uma consequência a mais, tem que olhar todas essas questões
sociais que, pela minha percepção, pesam sobre a mulher. E a mulher é muito mais
intensa. A gente realmente não vai conseguir oferecer um cuidado né? Que faça
sentido para elas.” (PSM4)

“Poder olhar para essa mulher como um indivíduo que tem milhões de questões.
Olhar para a dinâmica da dependência e não do gênero, olhar para a dinâmica da
dependência para aquela pessoa especificamente” (PSF27)

“ (...) acho que a gente tem que parar para pensar e construir um serviço que acolha
as demandas dessas mulheres, né, entendo que se as demandas dessas mulheres
envolvem violência de cunho machista, por exemplo, não tem como você trabalhar
nas demandas dela em um grupo com homens, né; não que elas não estejam
também em alguns grupos mistos...” PSF3

4.3.3.2. Conexão da rede

Os profissionais relataram dificuldades em trabalhar em rede. Haveria

desconhecimento entre os serviços sobre o que o outro faz, sendo os serviços que

trabalham com demandas jurídicas relatados como aqueles que teriam mais

dificuldade em dialogar com a rede. Segundo os entrevistados, demandas jurídicas

poderiam ser evitadas se houvesse um diálogo com outros serviços que prestam um

atendimento psicossocial.

“Então assim, não existe uma clareza sobre o nosso trabalho em outros serviços.
Tanto da rede que deveria conhecer né? Quanto de serviços que são mais
distantes.” (PAF4)

“Então é isso, se você for olhar, de repente, se a gente fizesse todo um esforço para
transformar isso em uma demanda jurídica, a gente não resolveria o problema, mas
a gente conseguiu resolver nesse diálogo com a rede Então eu sinto que o direito
ele trabalha muito segmentado, ele não consegue fazer esse diálogo, né, então não
é nada acessível, nem a forma como você pensa essas instituições, mas também a
forma como eles dialogam com as outras áreas, assim.” (PJF6)

A realização de encaminhamentos foi relatada como um mecanismo de
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conexão da rede, sendo que esses serviços conversariam a partir dos

encaminhamentos de pessoas atendidas. Problemas em relação a esses

encaminhamentos foram relatados, como por exemplo encaminharem uma mulher

para algum serviço e ela não chegar a esse outro equipamento, perdendo o contato

com essa mulher, ou até mesmo encaminhamentos para determinado serviço que

não atenderia aquela demanda, por falta de conhecimento sobre o que aquele

serviço realiza.

“ (...) e aí que a gente percebe que todos os outros serviços acham que aqui vai
resolver todos os problemas, e então ela está com problema psiquiátrico e não
somos nós quem vamos fazer isso né? Não é porque ela é transexual que ela tem
que ser encaminhada para tratar especificamente disso aqui né? Aqui são outras
questões, mas por conta dos serviços que não conhecem o nosso trabalho, vem
muita gente perdida aqui.” (PAF4)

As demandas sobre violências que essas mulheres sofrem seriam, segundo

os profissionais, difíceis de lidar sozinhos enquanto serviço, e com o apoio da rede

poderiam realizar um cuidado mais integral às mulheres. Com a conexão

enfraquecida entre a rede, os serviços não conseguiriam prestar o melhor cuidado a

essas mulheres.

"Porque essa temática da violência ela é um tabu né? Ainda mais dentro do serviço
assim que a gente sabe que ocorre a violência então tem dias que é bem difícil
saber de notícia, da gente saber cuidar disso como deveria, porque a gente sabe
que só a gente também não é o suficiente como serviço. Que precisaria entrar o
apoio maior da rede, de outros serviços da assistência, da saúde né? Para poder
auxiliar essa mulher, mas a gente sabe da dificuldade de acessar tudo isso né? E aí
meio que a gente tenta fazer o que a gente pode ali dentro do que nos cabe né…”
(PSF6)

4.3.3.3. A mulher trans na rede

Outro fator que emergiu dos dados em relação à como a MSR está inserida

na rede, foi em relação às mulheres transexuais. Os profissionais relataram ainda

mais barreiras no acesso para essas mulheres, segundo eles, essa população

acessaria geralmente a rede através de serviços emergenciais de saúde, em

situação de muita vulnerabilidade e podendo existir dificuldade das equipes em
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atendê-las, ou acessariam também através de serviços especializados no

atendimento da população LGBT.

“A maioria muito vulnerabilizada em todos os sentidos né, pela questão da
drogadição, pela questão psicológica também, eu vejo muitas das vezes também a
questão que leva elas a estar nessa situação, é a própria questão psicológica, fator
de psiquiatria.” (PAF3)

“Então, acho que as mulheres Trans, elas... cara, é... ela, são muitas coisas, assim,
né? A falta de acesso, elas não chegam nos equipamentos de saúde. São muito
poucas. Elas acessam mais o Pronto Socorro quando estão em situação muito
crítica, assim. É... têm uma violência... enfim, muitas vezes elas não vão para
nenhum tipo de serviço, por conta que elas fazem o trabalho a noite. Elas trabalham
a noite normalmente.” (PSF4)

Os entrevistados expuseram o fato de acreditarem não haver o cuidado

necessário para essas mulheres na rede, tanto em relação à questões de saúde

mental - Álcool e outros drogas, outras questões de saúde, e até mesmo a proteção

à violência - da mesma forma que outras MSR, as transexuais também não

acessariam esses serviços.

“... então a gente tá ali com ela naquele naquele serviço de saúde até ser atendida
era uma garantia que elas iam ser atendidas e aguentar, principalmente com as
mulheres trans a gente tinha muito essa questão delas não serem atendidas e da
gente ter que estar do lado delas no serviço de saúde.” (PAF5)

“Eu acho que tem CDCMs que já devem ter avançado mais com esse público, né,
mas a gente ainda não conseguiu avançar muito, assim, né, de trazer,
aproximar....estou há um ano enquanto gerente - e não conseguimos, assim,
trabalhar com esse público, trabalhar essa temática, ainda não foi possível.” (PJF3)

Os profissionais relataram também existir preconceitos por parte de

profissionais da rede e muitos tabus que envolvem essa população. Por conta da

escassez de serviços, existiram serviços que exigem que essas mulheres se

apresentem como homens para receber atendimentos. Em serviços femininos

existiriam atritos dessas mulheres com as mulheres cisgênero. Por fim, o fato de

trabalharem à noite também atrapalharia o acesso dessas mulheres à rede.

“ (...) a gente ainda não tem o cuidado adequado para população trans, para as
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mulheres trans. Não tem! Existe um preconceito inclusive pelos trabalhadores da
saúde, do SUS né? Existem muitos tabus, então a mulher trans, ela ainda tem que
passar pra fazer o exame de próstata e muitas das vezes o médico não sabe como
abordar...”   (PSF10)

“Como também nos serviços, né? É um ou outro serviço que você encontra para
essa população e quando você encontra as vezes não tem o número de vagas
suficiente, né? Então, é uma abordagem, é muito complexa.” (PSF13)

“Quem tem mais contato com essas mulheres, em termos de atendimento, são os
centros de referência, né, de cidadania LGBT. Então realmente, assim, você vê
como é setorizado o atendimento dessas mulheres, né.” (PJF6)

“A gente tinha bastante dificuldade nos serviços para estar recebendo, alguns não
recebiam, e sempre tinha essa dificuldade ‘olha você pode entrar mas não pode
estar vestida como mulher, tem que estar vestida como homem, não pode brincos,
não pode nada, então tem um homem aqui dentro.’ Questão de saúde também a
gente tinha bastante complicadores na questão de saúde…” (PAF5)

4.3.4 - Perspectivas de Políticas públicas futuras

Quando questionados sobre quais poderiam ser as abordagens de cuidado

mais adequadas para MSR que fazem uso de drogas e sofrem violências, os

entrevistados referiram existir a necessidade de se pensar em políticas públicas

específicas para MSR, incluindo seus projetos familiares, companheiros e filhos. A

escuta à essa população seria imprescindível para formulação dessas políticas.

Relataram também que uma questão importante para pensar no cuidado dessas

mulheres seria retirar dos serviços as questões morais em torno da MSR que faz

uso de substâncias, deveria-se pensar em como proporcionar acolhimento para

essas mulheres.

Os profissionais acreditam que questões como o direito à moradia com

privacidade, autonomia e liberdade, além de se pensar em perspectivas de renda e

trabalho seriam essenciais. Sobre os serviços de acolhimento já disponíveis,

deveria-se criar mais vagas de acolhimento para mulheres.

“...sem culpabilização, sabe e sem essa coisa da moral sabe do “ah porque usar
droga e moralmente falando ruim”, enfim, a gente tem que sair um pouco desse
campo da moral sabe, mais para o campo do cuidado mesmo sabe, da saúde…”



44

(PAF5)

“As mulheres elas precisam também de ter... é uma política muito particular, muito
específica para a mulher em situação de rua, e enquanto se fala da mulher né, ela
tem também a necessidade de estar junto do companheiro dela né, então a gente
não tem ainda hoje acolhimento para casais que tem, marido, filhos, né elas não
conseguem por exemplo ter um equipamento para a família.” (PAM17)

“E eu acho que é isso que a gente precisa, desse olhar, né. De pessoas que olhem,
que busquem entender, que busquem, né, não é a solução, a solução vai vir delas,
né, da gente escutá-las, né.” (PJF10)

Sobre as violências que essas mulheres enfrentam, os profissionais

acreditam que deveriam ser mais capacitados para identificar, olhar para essas

questões em torno da mulher. Além disso, relataram ser importante trabalhar essa

questão em rede, identificando a melhor forma de cuidar da mulher mas também do

agressor que acessa os serviços. Auxílio aluguel seria opção segundo eles para

mulheres que estão sofrendo violência extrema de seus companheiros na rua, além

do suporte psicossocial para que elas consigam sair da relação com esses homens,

ajudando-as a ter crítica sobre violências que sofrem e se fortalecer.

Grupos só de mulheres dentro dos serviços, além dos mistos, poderia ser um

espaço de fortalecer essas mulheres em relação às violências. Os profissionais

relataram ser importante também pensar em suporte social para essas mulheres

durante a gravidez, além de um cuidado a elas e aos bebês durante o puerpério.

Alguns profissionais sugeriram práticas que já acontecem em seus serviços e

que poderiam ser integradas à rede no sentido de proteger essas mulheres, como

por exemplo um CAPS AD III que estabeleceu que mulheres seriam prioridade na

inserção de hospitalidade noturna; e outro CAPS AD que participa de fóruns de

prevenção à violência.

“Eu acho que para manter, né? Primeiro a gente tinha que melhorar muito os
equipamentos de saúde e da assistência social. Priorizar essa mulher, essas
mulheres, né?” (PSF4)

“Tá. A questão da renda é um ponto. A questão da moradia é outro ponto, né.”
(PJF3)

“ (...) tentar intervir nesse ciclo de violência e como fazer isso de uma maneira onde
a gente cuide da vítima, que é essas mulheres, mas também cuide desse, desse
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agressor, para que ele não volte a fazer, e colocar outra pessoa nesse ciclo…”
(PAM4)

“ (...) se elas tivessem um suporte social né, durante a gravidez, no momento de dar
a luz, no pós parto…” (PJF16)

4.4 Diários de campo

O processo de coleta através da técnica de Observação participante

aconteceu em um período de tempo de aproximadamente 14 meses e rendeu 28

registros em diário de campo. Os dados desses registros foram categorizados em 3

categorias de análise (Figura 5), sendo que todas dizem respeito à percepção da

pesquisadora sobre as observações da população de mulheres em situação de rua

(MSR). As categorias são: 1) Percepção da pesquisadora sobre a MSR; 2)

Interações entre profissionais e MSR; 3) As violências cotidianas. O código após

cada trecho, identifica a data da visita ao Campo e a região. Os caracteres que

identificam as MSR foram substituídos pela letra “x”.

Figura 5 - Fluxo de categorias de análise dos conteúdos que emergiram dos
diários de campo.
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4.4.1 Percepções da pesquisadora sobre a MSR:

Os trechos de diários de campo que descrevem as percepções sobre as

MSR falam sobre características dessas mulheres nas ruas, a dificuldade de

encontrar mulheres em alguns territórios, a forma que lidam com seus problemas,

resiliência e interações com propostas de atividades durante as visitas ao campo.

Um fato que chamou a atenção aqui e que trouxe uma diferença marcante em

relação à interação com homens em situação de rua, foi o fato das MSR muitas

vezes se desculparem por estar sob efeito de drogas.

“Hoje passei também pela “cracolândia” e alguns dos equipamentos em torno. O dia
chuvoso expulsou muitas pessoas de lá, mas muitas ainda estavam embaixo da
chuva, vi poucas mulheres...” 04/02/2019 - Centro

“Conversei com algumas mulheres e elas estavam muito interessadas nos
procedimentos de beleza. Quem mais me chamou atenção foi xxxxx, talvez por sua
pouca idade. Me chamava de tia e ficava perguntando se sua maquiagem estava
bonita, fez uma maquiagem toda rosa e pediu para que eu pintasse as unhas dela.”
14/02/2019 - Centro

“Xxxxxx me pediu água, disse que estava na noia, tinha usado muito pó. Pediu
desculpas por isso.” 07/05/2019 - Sul

“ ... Ela tem um câncer terminal e morrerá em breve. Me conta isso e fala que eu
poderia perguntar a história dela para a amiga. “Minha história é muito triste”. Pega
seu vinho barato, me dá as costas e sai andando, senta no balanço e balança alto e
forte, sem derrubar a bebida. Sai andando em direção ao fluxo.” 20/07/2019 - Centro

“Pudemos observar que a população interagiu muito mais com a proposta de uma
intervenção lúdica. Talvez por ser uma realidade em que não há muita novidade.
Todos participaram e ficaram por um bom tempo conosco. Pudemos conhecer
algumas casas, ficaram mais abertas conosco.” 10/03/2020 -  Sul

4.4.2 Interações entre profissionais e MSR:

Os trechos dos diários de campo que descrevem situações de interação entre

profissionais e MSR, além de relatos sobre mudança de conceito sobre essa

população. Os relatos demonstram esforços de profissionais para trabalhar as

questões das mulheres, mas também dificuldade em entender demandas
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específicas. Demonstram também como regras dos serviços podem afastar as

MSR.

“...as profissionais do CAPS falaram do pedido de uma das usuárias do território
pelo resgate de sua feminilidade e cuidados de beleza, estão planejando um cuidado
com os cabelos dela.” 22/01/2019 - Sul
“... estava conversando com xxxxxx e as profissionais do CAPS, uma outra usuária
então passou por nós e falou sobre o desapontamento com o outro CAPS, pois
disseram que ela não estava no perfil mesmo após frequentar por um tempo e
chamar tantas pessoas. Disse que era amiga de todos lá, porteiro, cozinheira, mas
está muito chateada agora e não pensa em ir no novo CAPS.” 22/05/2019 - Sul

“As ACS ficam emocionadas em ouvir e falam um pouco sobre a entrada delas no
território. Uma delas é moradora do território há 17 anos, e como após o trabalho
que vem realizando, mudou completamente o olhar que tem sobre o usuário, que
antes para ela era um “nóia”. Hoje, ela consegue ver transformações também em
sua própria família através do que ela transmite a eles, por exemplo sua filha que
também passou a chamar de “usuário”. 14/05/2019 - Sul

“Profissional X levou o violão e já chegou tocando, a música definitivamente tem
impacto positivo tanto para os usuários quanto para os profissionais.” 23/07/2019 -
Sul

4.4.3 As violências cotidianas:

Os trechos dos diários de campo que estão essa categorias descrevem

relatos de MSR para a pesquisadora sobre as violências que sofrem - sem ser em

formato de entrevista mas nas interações no campo, além de situações que

presenciava, observava, situações veladas de violência.

“... ela estava toda molhada da chuva que durou a noite inteira e continuava durante
essa manhã, contou a história dela e a relação violenta com o ex-marido que a levou
até o crack.” 05/02/2019 - Sul

“...ela voltou e falou: “olha aqui as camisetas que comprei lá no fluxo para o meu
marido, ele não merece mas fazer o que…”
Falei: “se ele não merece, porque vai dar?”
Ela respondeu: “ vou fazer o que né, são 14 anos e todo dia a mesma música, os
mesmos xingos, os mesmos gritos. Vou fazer o que? Se largar ele vou ter que
arrumar um outro pior, na rua a gente não pode ficar sozinha não.” 14/02/2019 -
Centro
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“Todos estavam bastante molhados e doentes por conta das chuvas. Na xxxxxx
especialmente, pude notar uma fragilidade enorme. Seu marido estava junto e os
dois ficaram agredindo um ao outro o tempo todo na nossa frente.” 19/03/2019 - Sul

“Xxx veio pegar algumas roupas com pressa, disse que precisava voltar logo pois o
marido estava com raiva.” 19/03/2019 - Sul

“... ela disse que está perturbada pois a irmã matou a facadas o pai da sobrinha e foi
presa” 30/04/19 - Sul

“Xxxxxx me pediu para fazer um pão para ela e sentada ao meu lado, me contou da
sua história de violência na relação com o parceiro atual. O marido sempre que está
em uso bate nela. Estão na rua, pois ele colocou fogo na casa que tinham.”
21/05/2019 - Sul

“xxxx vem até nós e está de muletas, conta que foi atropelada com a sua carroça e
não foi ao médico, que só torceu, mas parecia ser algo grave.” 11/06/2019 - Sul

“Me contou que estava indo ser internada para tratar síndrome do pânico que
desenvolveu após ser estuprada por 8 homens. Já foi estuprada 3 vezes na vida.
Disse que está abstinente do Crack, ela e o companheiro fumavam 30 pedras por
dia. O cigarro para ela não tem graça pois é liberado. Os dois têm filhas gêmeas de
7 anos que perderam a justiça. Seu marido foi agredido na rua pela polícia, ela me
disse para procurar o vídeo na internet.” 03/07/2019 - Sul

“...nos contou sua história de vida. Cresceu em abrigo e aos 19 perdeu a virgindade,
ficando grávida de uma menina. Aos três anos a entregou para a família do pai.
Começou muito cedo com as drogas, perdeu os dentes sofrendo agressões, os
dentes da frente só por conta de um cachimbo. Relatou as agressões que sofreu no
tráfico. 16/07/2019 - Sul

“Xxxx apareceu com muletas e disse que caiu, depois perguntamos sobre ela para
xxxxxx que nos diz que ela aprontou e apanhou na loja..” 16/07/2019 - Sul

“Xxxxxxxx começa a conversar comigo em tom misterioso, tomando o vinho cantinho
do vale, fala que está grávida de semanas. Quer tirar. “Deus que me perdoe, não é
porque sou ruim, mas ter uma criança que eu nunca quis e só tenho por causa de
um estupro… fui estuprada e eu vou me lembrar toda vez que ver, não quero isso
dentro de mim”. 20/07/2019 - Centro

“...ficou me abraçando e pedindo desculpas por sempre estar na Nóia. Pergunto se
ela está se cuidando e ela disse que o coração está doente, quebrado. Está
passando por um momento difícil com o marido, que sempre a violentou, e agora
começou a sair com a xxxxx, que faz programa. Ele fica comparando os corpos das
duas, falando para xxxxxx que xxxxx é muito melhor, tem mais bunda e peito.
Xxxxxx fala que antes tinha corpo, e que agora obrigada e ficar nessa situação, se
refugia o tempo inteiro nas drogas. O álcool é um remédio para as dores do coração”
23/10/2019 - Sul
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5. DISCUSSÃO
_________________________________________________________________
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Os dados coletados a partir das entrevistas com os profissionais apontam

para a complexidade que envolve o acesso das MSR à rede de cuidados. Conforme

descrito pelos entrevistados, o acesso de mulheres aos serviços que atendem

demandas de álcool e outras drogas é bastante limitado, quando se trata da mulher

que está em situação de rua o distanciamento é ainda maior.

Consideramos importante a disseminação destes achados, no sentido de

tornar pública a dura realidade dessas mulheres na rede e ampliar as discussões

sobre a necessidade de cuidados, considerando o uso de drogas e as violências de

gênero como pontos vulnerabilizantes na vivência dessa população. A literatura

indica que estudos como esse, que investiga uma população específica dentro do

grupo de mulheres, são importantes para subsidiar intervenções significativas

focadas nesse grupo (Meyer, 2019).

Os participantes deste estudo identificaram que apesar dessas mulheres

experienciar situações de violência de gênero ao longo da vida e com ainda mais

intensidade nas vivências na rua, essas questões são tabus dentro dos serviços e

os profissionais encontram dificuldades em trabalhar com essa população. Da

mesma forma, em serviços de enfrentamento à violência de gênero, encontram

dificuldades em lidar com as questões relacionadas ao uso de substâncias, sendo

que nas demandas de violência, o uso de drogas está muitas vezes presente. As

violências de gênero - nos mais diversos níveis - que essas mulheres vivenciam,

teriam um impacto no acesso destas à rede, afastando-as dos serviços e

dificultando a vinculação entre elas e os profissionais.

A diversidade de áreas nas quais os profissionais entrevistados atuam foi

importante para a compreensão dessas questões, pois trouxe uma variedade de

perspectivas não apenas de percepções individuais dos entrevistados, mas também

dos cenários de serviços em diferentes áreas na rede. Outro aspecto significativo a

salientar foi a inserção das pesquisadoras em cenas de uso nas quais essas

mulheres convivem através da observação participante junto às equipes de trabalho,

apesar desta observação não representar os principais dados coletados, foi

importante para auxiliar as pesquisadoras a entender melhor a perspectiva desses

profissionais, além de se aproximar da população de MSR e observar mais de perto

a realidade do fenômeno estudado. Como limitações do estudo tivemos a pandemia

que mudou o desenho metodológico do estudo, não conseguimos entrevistar as

MSR. Além disso, os dados, apesar de amplos, dizem da percepção de apenas
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alguns profissionais da rede. O estudo faz apenas o recorte desse fenômeno com a

população de MSR da cidade de São Paulo.

A discussão dos resultados desse estudo utiliza como base a Teoria

bioecológica de Bronfenbrenner, levando em consideração principalmente o núcleo

contexto que envolve essas mulheres e seus quatro níveis ecológicos

(Bronfenbrenner, 2011). Essa teoria que se mostra apropriada para relacionar esses

dados uma vez que entendemos que a saúde da MSR é impactada por diversos

fatores socioecológicos, sendo a esquematização desses níveis ecológicos

importante para subsidiar a discussão acerca das possibilidades de intervenção em

cada um desses níveis (Meyer, 2019). Iremos dividir a discussão então em quatro

níveis, que se relacionam entre: microssistema - 1) Individual, mesossistema - 2)

Interpessoal, exossistema - 3) Comunitário, macrossistema, - 4) Estrutural.

É importante ressaltar que essa divisão é feita somente para fins didáticos e

que as questões tratadas em cada um desses níveis se entrelaçam e apresentam

consequências que atravessam todos os outros. Um tema específico, necessita de

estratégias nos mais diferentes níveis também, por exemplo a questão da gravidez

que está no nível individual da mulher, necessitaria no nível 1) estratégias

individuais de prevenção e acolhimento, 2) estratégias interpessoais baseadas na

rede, 3) trabalhar a estigmatização na comunidade e 4) trabalhar questões

estruturais de direitos humanos das mulheres. Na figura 6, os temas principais que

foram levantados estão divididos entre esses níveis:

Figura 6 - Relação de temas principais de acordo com os dados por
sistema/nível.
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5.1 Nível individual

Em nível individual, podemos perceber que a identidade de gênero tem um

impacto tanto no acesso dessas mulheres à rede quanto no grau de vulnerabilidade

social em que essas mulheres se encontram. No relato dos entrevistados, ficou

claro que mulheres transgênero experiênciam violências de gênero comuns às

mulheres cisgênero, porém existem questões especificas da vivência de mulheres

transgênero que as colocam em lugar de maior vulnerabilidade social, como por

exemplo a prostituição, que para as mulheres transexuais seria a única opção de

trabalho tamanha a dificuldade encontrada por essas mulheres em se inserir nos

espaços sociais.

A prostituição foi relacionada também com o abuso de substâncias para

suportar violências durante a jornada de trabalho. A literatura aponta que para se

estabelecer estratégias de ação no sentido de diminuir as vulnerabilidades sociais

dessas mulheres, deve-se conhecer e se envolver mais no modo de vida dessas

mulheres, entendendo que o uso de drogas é parte do cotidiano do ofício delas

(Rocha, 2013).

As questões de raça e classe relatadas como características dessas

mulheres são marcadores que influenciam na forma como essas mulheres acessam

a rede e se relacionam também com o desfecho da situação de rua. Essas

questões foram trazidas pelos profissionais como importantes para serem

identificadas quando se trabalha com o cuidado dessa população. O estudo das

interseccionalidades (Akotirene, 2019) têm sido importante para discutir as

consequências das interações entre opressões e tem sido cada vez mais utilizada

no campo da saúde. Este conceito busca compreender teoricamente como o

racismo, o patriarcalismo, o capitalismo e outros sistemas de opressão vão criar

desigualdades sociais que vulnerabilizam determinadas populações.

No caso dessa população específica que estudamos, estas opressões se

relacionam de modo que o uso abusivo de substâncias, as violências sofridas e a

situação de rua sejam ainda mais prejudiciais com essas mulheres, a consideração

desses fatores é urgente para a construção de políticas públicas que possam

diminuir os fatores riscos aos quais essas mulheres estão expostas (Ribeiro, 2019).
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A gravidez é outro fator que se localiza no nível individual marcando

claramente para os profissionais algo específico que diferenciaria a população

feminina da masculina na rua, e como relatado por eles, traz situações violentas

graves que aumentam a vulnerabilidade dessas mulheres e as afastam da rede. A

literatura indica que a gravidez de MSR aumenta estigmas em relação a elas

(Camargo et al., 2018) e que muito precisa ser desenvolvido em termos de

construção de conhecimento sobre o tratamento/cuidados para uso de substâncias

durante a gravidez (Meyer, 2019).

Muitas dessas mulheres acessam a rede somente a partir do processo do

parto, e a partir desse acesso ocorre a conexão entre saúde e justiça para decidir se

aquela mulher tem o direito ou não de exercer a maternidade, sendo a prioridade

nesse julgamento apenas a proteção do bebê. As MSR ofereceriam perigo para

essas crianças e o debate fica em torno da justiça e não da saúde e proteção

dessas mulheres junto a seus filhos. Segundo uma profunda investigação sobre

essa problemática na cidade de São Paulo, as narrativas mostraram que a

avaliação de equipes de maternidade sobre a incapacidade dessas mães em cuidar

de seus bebês é fundamentada em diversos estigmas, e que o uso de drogas é

relacionado à situação de rua sem qualquer comprovação ou até mesmo análise do

padrão de uso que aquela mulher realiza. Baseado nesses julgamentos, a

separação ocorre então logo após o momento do parto e os casos encaminhados às

varas da Infância e da Juventude para a institucionalização dessas crianças (Dantas

et. al, 2019).

5.2 Nível Interpessoal

Em nível interpessoal, as violências de gênero fazem parte do debate

internacional dos temas que precisam de atenção para se pensar no tratamento em

relação ao uso de drogas realizado por mulheres (Meyer, 2019). Conforme outros

estudos indicam a violência faz parte do universo das mulheres em situação de rua

(BRASIL, 2009; Rosa e Bretas, 2015), os relatos dos entrevistados e as

observações participantes realizadas nas cenas de uso reafirmam esse fato. Os

dados coletados indicam que existe uma relação importante entre o uso de drogas e
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as violências que essas mulheres sofrem, mais fortemente relacionado ao alívio de

sofrimento em relação às violências sofridas que o uso de drogas pode

proporcionar.

As famílias dessas mulheres também foram trazidas como importantes para

serem consideradas ao explorar esse fenômeno. Estudos indicam que questões de

violências sofridas por mulheres são inicialmente experienciadas em contextos

familiares e muitas vezes são intergeracionais, sendo o álcool e/ou outras drogas

frequentemente presentes desde o contexto familiar, e comumente associados a

questões de violência (Tondowski, 2014). É importante problematizar também a

forma como o estigma em relação a mulheres transexuais acontece no contexto

familiar, sendo comum a expulsão das mesmas muito cedo, logo ao se assumirem

mulher, essa desvinculação à família se configura como um fator de risco para a

situação de rua, uso de drogas e prostituição. A literatura também indica que essa

expulsão de casa é comum (Magno et al., 2018).

A figura masculina dos companheiros dessas mulheres entraria num lugar de

proteção ao mesmo tempo que como fator risco para situações de violências. A rede

se relacionaria com essa questão por sua ausência no cuidado com essas

mulheres, fazendo com que elas precisem encontrar proteção de outras maneiras.

Esses parceiros amorosos acessam mais a rede, sendo possível haver um cuidado

psicossocial também com esses homens agressores para diminuir os casos de

violência com essas mulheres. Conforme a literatura aponta (De Antoni et al., 2016),

as mulheres não sofrem violência apenas de seus companheiros, mas de atores em

todos os níveis ecológicos que as envolvem. Por exemplo, no acesso à rede que é

muitas vezes violento, faltando estratégias da rede para pensar nas necessidades

específicas dessas mulheres.

Poucas foram as estratégias relatadas pelos profissionais para captar essas

mulheres aos serviços, identificam que é importante olhar para as questões, porém

não sabem como poderiam fazer isso. Sugeriram que a formação dos profissionais

para cuidar dessas questões seria de extrema importância, além de se pensar

também no cuidado com esses profissionais através da oferta de escuta, supervisão

e acolhimento. Estudos têm mostrado que para se prestar um cuidado de qualidade

às pessoas em situação de rua, esse tema deve ser incluído no currículo dos

profissionais desde a graduação, para que mais tarde possam desenvolver suas
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práticas profissionais e se aprofundar no tema através de outras modalidades de

ensino (Hino et. al, 2018).

5.3 Nível Comunitário

O estigma é transversal a todas as questões que envolvem essas mulheres,

são estigmatizadas por serem mulheres usuárias de substâncias, por estarem em

situação de rua e até mesmo pela culpabilização em torno das violências que

sofrem. O estigma está no nível comunitário pois tem a ver com uma construção

social sobre determinada pessoa ou grupo que carrega uma marca de

desvalorização (Ronzani et. al, 2014), esta marca acaba colocando-as às margens

da sociedade e da rede.

Os estigmas que envolvem a questão do uso de drogas por mulheres

influenciam na forma como são recebidas e tratadas dentro dos serviços. Os

profissionais teriam dificuldades em lidar com a intoxicação dessas mulheres, e

teriam um julgamento maior em relação a elas que aos homens. A literatura indica

que o uso de drogas por mulheres é carregado de estigmas que as impedem de

procurar tratamento, sendo necessário o desenvolvimento de abordagens de

cuidado que visem reduzi-los (Meyer, 2019 e Camargo et al., 2018).

As diferenças entre territórios foram relacionadas com diversos fatores em

diferentes categorias e também tem um impacto no acesso dessas mulheres à rede.

A depender do território a demanda de serviços que atendem essas mulheres muda,

principalmente para a população de mulheres transexuais que encontra serviços

mais facilmente no território central. As abordagens nas cenas de uso se configuram

como a forma mais efetiva de vincular essa população à rede e realizar a promoção

e prevenção de saúde, o vínculo entre profissionais e usuários é o que determina

essa efetividade no cuidado (Macerata et. al, 2020). Foi identificado através das

observações de campo, que principalmente com as mulheres não há abertura e

possibilidade de cuidado sem o estabelecimento de vínculo, os profissionais

também denunciam isso quando falam sobre como geralmente elas são mais

desconfiadas.

Além da dificuldade em acessar os serviços de saúde e assistência social, os

dados mostram o fato dessas mulheres não acessarem os serviços de proteção à
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violência ou para tratarem de demandas jurídicas. As interações com o sistema de

justiça foram relatadas como violentadas, essas mulheres ocupariam o lugar de

transgressão, de culpadas e nunca um lugar de quem precisa de cuidado,

acolhimento e escuta. Não foram encontrados estudos na literatura sobre essa

questão a não ser o previamente citado (Dantas et al., 2019) sobre essa intersecção

com a justiça para lidar com a maternidade dessas mulheres. A relação dessas

mulheres com esses serviços deve ser repensada, principalmente para que

possamos diminuir os danos que as violências - inclusive as institucionais - causam

na vida dessas mulheres, e para as aproximarem da rede, pois muitas vezes elas se

afastam de outros serviços por medo da justiça ser acionada.

5.4 Nível Estrutural

A nível estrutural, podemos pensar que todas as questões anteriormente

relatadas colaboram para que essas mulheres ocupem um lugar social de

marginalização e fiquem desprovidas de um cuidado integral na rede. As políticas

públicas têm um grande peso nas questões estruturais (Meyer, 2019), seja no

sentido de colocar essas mulheres em situação de ainda mais vulnerabilidade, ou

no potencial que boas políticas públicas poderiam ter para superar essas questões

adversas.

Para facilitar o acesso e vinculação de MSR à rede muitos fatores devem ser

considerados, como por exemplo a necessidade de reformulação de políticas

públicas e o desenvolvimento de um plano de cuidado para as MSR, necessidade já

apontada por outros estudos (De Antoni, 2016; e Rosa e Bretas, 2015), adicionamos

a partir do nosso estudo a interseccionalidade como ferramenta para identificar

especificidades dessas mulheres, sendo importante considerar as diversidades de

identidades de gênero, sexualidade, raça, pobreza e outras opressões que

estruturalmente as atravessam.

A falta de incentivo por parte da administração pública em priorizar essa

população a coloca ainda mais em situação de extrema vulnerabilidade. Essas

mulheres precisam acessar a rede e encontrar um cuidado que vá de encontro às

suas demandas. Em termos de políticas públicas existem desafios de cuidados em
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rede que precisam ser superados, apesar dos esforços dos serviços, a comunicação

da rede é limitada, principalmente para conseguir encontrar possibilidades de

articulações conjuntas para lidar com as diferentes necessidades da população.

Outro ponto importante para ser superado em termos de políticas públicas é

a desigualdade no acesso às vagas em centros de acolhida que se relaciona a

consideração apenas de números de mulheres na rua e não ao olhar para questões

de vulnerabilidade dessas mulheres. Segundo as estimativas dos últimos dois

censos sobre a população em situação de rua, houve um aumento de cerca de 65%

da população de rua nos 4 anos entre eles, e um crescimento de 47,52% na oferta

de vagas de acolhimento para o público masculino e de nenhuma vaga extra para o

feminino, com exceção das vagas para mulheres transexuais que aumentaram em

100%, pulando de 30 vagas em 2015 para 60 em 2019. O aumento é pouco quando

comparado ao crescimento de vagas masculinas que foi de 4.876 novas vagas

(FIPE, 2015 e São Paulo, 2019).
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS
_________________________________________________________________
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Os fatores que envolvem as mulheres em situação de rua são complexos,

sendo o uso de drogas e as violências de gênero frequentemente presentes em

suas histórias, colocando-as em situação de mais vulnerabilidade e estigmatização.

Na rede, as mulheres em situação de rua ocupam um lugar à margem, acessando-a

muitas vezes somente em situações extremas, sendo o acesso permeado por

muitas dificuldades dos serviços e profissionais em lidar com essas mulheres.

As dificuldades de acesso dessa população aos serviços precisam de mais

atenção, sendo necessário investir na formação e sensibilização dos profissionais

para lidar com essas questões. Mais vagas em centros de acolhida precisam ser

criadas, levando em consideração não somente os números dessa população nas

ruas, mas também as suas vulnerabilidades, necessidades específicas e o quanto

estão expostas à violências.

O processo de maternidade dessas mulheres é atravessado por violências

institucionais que geram um grave problema de violação de direitos humanos.

Políticas públicas precisam ser desenvolvidas de forma urgente para dar conta

dessa problemática, sendo que o acolhimento dessas mães e bebês necessita ser

prioridade, e o processo deve ser respaldado por suporte psicossocial e jurídico

para essas mulheres.

A aproximação dos serviços nos espaços onde essas mulheres vivem é

também de extrema importância, o cuidado deve ser realizado em seus territórios,

ser contínuo e o vínculo delas com os profissionais precisa ser priorizado. As

questões que envolvem essa população apontam para um grave problema de saúde

pública e o reconhecimento das violências que sofrem deve ser ampliado e pensado

também na perspectiva da saúde, para que políticas de proteção possam ser

formuladas. As políticas públicas voltadas para esse público são defasadas,

exigindo estratégias para promoção de cuidado em saúde, assistência, proteção à

violência e moradia. As mulheres em situação de rua devem estar no centro das

discussões para fomentar essas políticas, compartilhando suas vivências e

necessidades.

Outra questão importante a ser superada é a falta de participação dessa

população em pesquisas, ou até mesmo a falta de incentivo à produção de

pesquisas sobre essas vivências. A falta de valorização em relação à produção de
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conhecimento sobre esse tema, é mais um mecanismo de invisibilização dessa

população.

As interseccionalidades de raça, gênero e classe devem ser consideradas

quando se trata da promoção de cuidado tanto em relação ao uso de drogas quanto

às consequências das violências de gênero na saúde dessa população. É

importante também olhar para as questões familiares dessas mulheres e promover

estratégias de prevenção para que se evite a situação de rua.

Por fim, é importante ressaltar que os reflexos das opressões de gênero

associadas aos estigma social que decorre da criminalização das drogas, coloca a

mulher em situação de rua em um lugar de extrema vulnerabilidade. Essas questões

necessitam ser enfrentadas através de abordagens multidisciplinares para o

desenvolvimento de sistemas de cuidado eficazes que considerem as necessidades

específicas dessas mulheres.
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Anexo 1 - Roteiro das entrevistas

ROTEIRO DE ENTREVISTA ( Informante-chave )

Data:    /      /            Região da cidade de São Paulo:

Idade:

Gênero:

Formação:

Área de trabalho atual:

Tempo no serviço:

Tempo de experiência na área:

Outras formações:

1. Você trabalha ou trabalhou diretamente com mulheres em situação de rua

usuárias de drogas?

2. Você já trabalhou com mulheres em situação de rua que sofreram violência de

gênero? Quais?

3. Como as mulheres em situação de rua usuárias de drogas chegam até a rede ?

Qual o contexto? elas vêm encaminhadas de algum lugar?

4. Quais são as principais drogas utilizadas pela população de mulheres em

situação de rua que você observa?

5. Na sua opinião, existem especificidades de gênero no trabalho mulheres usuárias

de drogas e em situação de rua? Quais?

6. Sob seu ponto de vista, existe alguma especificidade no cuidado da mulher em

situação de rua usuárias de drogas?

7. Na sua opinião, quais as principais demandas (dificuldades /necessidades) que

elas apresentam ao chegar ao seu serviço?

8. Com que frequência você observa situações de violência na história das mulheres

em situação de rua que você realiza cuidado?
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9. Você recebeu capacitação para lidar com estas situações no seu cotidiano de

trabalho? E a rede, está preparada?

10. Na sua visão, quais as relações existentes entre o uso de drogas que as

mulheres em situação de rua realizam e as violências sofridas por elas?

11. Você percebe diferenças entre as situações de violência e o tipo de droga

utilizada? Quais?

12. Sob seu ponto de vista, qual a abordagem de cuidado mais adequada para as

mulheres em situação de rua que usam drogas e sofrem violência?

13. Você tem alguma indicação de pessoas que possam contribuir com este estudo?
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Anexo 2 - TCLE

UNIFESP - ESCOLA PAULISTA DE MEDICINA - DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGIA

Pesquisadores Responsáveis: Psicóloga Ingrid Silva de Potter e Profa. Dra. Ana Regina
Noto
Endereço: Rua Napoleão de Barros 925 – Vila Clementino – São Paulo – SP CEP:
04.023-062    Fone: (011) 2149-0155

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO - TCLE

O(A) Sr(a)_______________________________________ está convidado(a) como
voluntário(a) a participar da pesquisa “Mulheres em situação de rua: um estudo das
relações entre o uso de drogas e violências de gênero”. Neste estudo, pretendemos
compreender como as violências experienciadas por mulheres em situação de rua e o
consumo de álcool e outras drogas se relacionam.
Esse pesquisa utilizará como técnicas de coleta de dados entrevistas semi-estruturadas e
observação participante. As entrevistas serão gravadas em áudio para posterior transcrição
e análise de conteúdo. As perguntas feitas contemplam os seguintes temas: Sua
experiência de trabalho com essas mulheres, suas percepções sobre o tema, frequência de
demandas relacionadas à violência de gênero no seu serviço. Sua participação nesta
pesquisa não traz nenhum risco à sua saúde e a possibilidade de que você experimente
algum desconforto durante o estudo é mínima, já que sua participação consiste
exclusivamente na concessão de uma entrevista. Para participar deste estudo você não terá
nenhum custo, nem receberá qualquer vantagem financeira. Apesar de sua participação
nesta pesquisa não trazer nenhum benefício imediato a você, sua contribuição auxiliará no
levantamento de subsídios para futuras políticas e ações inovadoras à população em
situação de rua.
Você será esclarecido(a) sobre o estudo em qualquer aspecto que desejar e estará livre
para participar ou recusar-se a participar, bem como poderá retirar seu consentimento ou
interromper sua participação a qualquer momento. Também poderá se recusar a responder
qualquer pergunta da entrevista. A sua participação é voluntária e a recusa em participar
não lhe acarretará qualquer penalidade ou prejuízo de qualquer natureza.
Será garantido sigilo sobre as informações reveladas nesta pesquisa, assim como
anonimato, já que as informações serão analisadas em conjunto com as de outros
participantes, não sendo revelada a identidade de nenhum entrevistado, tampouco o serviço
a que pertencem. Os resultados deste estudo serão divulgados, mas sem que o seu nome
apareça associado à pesquisa. Os pesquisadores se comprometem a utilizar os dados
somente para fins deste estudo.
Você terá o direito de ser mantido atualizado sobre os resultados parciais da pesquisa ou
qualquer resultado que seja de conhecimento dos pesquisadores. Este termo de
consentimento encontra-se impresso em duas vias, sendo que uma será arquivada pelo
pesquisador responsável, no Centro DEPARTAMENTO DE PSICOBIOLOGIA e a outra será
fornecida a você. Todas as páginas devem ser rubricadas por você.
Caso haja danos decorrentes dos riscos previstos, o pesquisador assumirá a
responsabilidade pelos mesmos.
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Eu, ____________________________________________, portador do documento de
Identidade ____________________ fui informado (a) dos objetivos do estudo “Uso de
drogas e as interfaces com violências experienciadas por mulheres em situação de rua ”, de
maneira clara e detalhada e esclareci minhas dúvidas. Sei que a qualquer momento poderei
solicitar novas informações e modificar minha decisão de participar se assim o desejar.
Declaro que concordo em participar desse estudo. Recebi uma cópia deste termo de
consentimento livre e esclarecido e me foi dada à oportunidade de ler e esclarecer as
minhas dúvidas.

São Paulo, _________ de __________________________ de 2019.

Nome do Participante:
Data / / .

_____________________________________
Assinatura

Nome do Pesquisador: Ingrid Silva de Potter
Data / / .

_____________________________________
Assinatura

Nome da Testemunha:
Data / / .

_____________________________________
Assinatura

OBS: As duas páginas devem ser rubricadas tanto pelo entrevistado quanto pelo
entrevistador.
Em caso de dúvidas com respeito aos aspectos éticos deste estudo, você poderá consultar
o CEP/UNIFESP – Comitê de Ética em Pesquisa
Rua Prof. Francisco de Castro N° 55 - 04020-050.
E-mail: CEP@unifesp.edu.br.tel:
(11) 5571-1062 fax: (11) 5539-7162.
Horário de atendimento telefônico e presencial: Segundas, Terças, Quintas e Sextas, das
9:00 às 13:00hs


