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• Grande Área do Conhecimento:
                                Ciência Sociais Aplicadas

• Áreas Temáticas:
                                     Principal: Direitos Humanos;          
                                            
                                     Secundário: Saúde

•Linha de Extensão:
                                Grupos Sociais Vulneráveis e  Uso  
             
                                    de drogas e Dependência Químicas

• Palavras-Chaves: 
                                      Dependentes Químicos,                
                                      Reabilitação, História de Vida.

              



Justificativa
    O presente projeto visa mostrar a face obscura de uma 
realidade cruel, que é a apresentação de pessoas que vivem em 
situação de rua no município de Sobral e como consequência 
disso a disseminação do uso de drogas e seus impactos na 
sociedade. Trata-se, pois, de um problema sério ainda 
camuflado em nossa realidade.
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Formulação do Problema

Quem é a população em situação de rua?

Por que estas pessoas (usuários de drogas) estão na rua?

Como as famílias recebem este cidadão?

Como elas deveriam receber este filho ou parente?

Quais as providências estão sendo tomadas em Sobral para que estas 
pessoas possam ser reintegradas à sociedade? 

Quais os órgãos ou instituições participam efetivamente em 
Sobral para a reabilitação dessas pessoas em situação de rua e 
usuários de drogas?



Objetivo Geral

Conhecer a população em situação de rua que mora 
em Sobral, seu modo de vida, suas condições de 
saúde bem sua adesão aos tratamentos indicados, o 
seu acesso a programas sociais e de inserção 
promovido pela sociedade civil sobralense e por 
órgãos municipais e estaduais.



Objetivo Específicos

Delinear o perfil do morador em situação de rua da cidade de Sobral, 
segundo idade, gênero, escolaridade, estrutura familiar, situação de 
trabalho e meios de subsistência e locais em que vivem; 

Conhecer a trajetória de vida desses moradores da cidade de Sobral e 
buscar o motivo que os levaram às ruas;

Verificar os riscos que essas pessoas passam nas ruas, as suas 
necessidades e emoções;

Identificar as formas de acesso aos serviços de tratamentos, sejam eles por 
meios públicos ou privados;

Demonstrar as dificuldades que estas pessoas têm em buscar um 
tratamento, visto que, não possuem, na maioria das vezes, documentos.



Hipóteses

Crises políticas e econômicas globalizadas, acabam por 
disseminar mecanismos de opressão;

O afastamento da família elemento fundamental, permitem uma 
primeira e ¹basilar configuração da população de rua  
(ESCOREL, 1999, p. 103 );

Para o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) , 
esse indivíduos não existem; 

Diante dessa realidade, algumas ONG’s e Instituições na cidade 
de Sobral participam efetivamente na recuperação desses 
indivíduos.



¹Revisão Bibliográfica

As rupturas familiares, as crises econômicas e políticas que rompem 
fronteiras, aumento da pobreza não podem ser consideradas como 
fatores determinantes para o aumento da população em situação de 
rua;

Mas, segundo Varanda (2003) também estão relacionados com as 
rupturas sucessivas no universo familiar e afetiva;

Segundo Escorel (1999)  as vulnerabilidades ocupacionais e de 
rendimentos, também estão associadas a outras fragilidades de ordem 
habitacional, afetiva, de aumento da exposição á discriminação e a 
violência.



Metodologia

Trata-se de um estudo Qualitativo, de natura Descritiva; 

Foi produzido filmagens em ONGs, Instituições, autoridades e até 
mesmo nas ruas de Sobral;

Entrevistas com pessoas que  com tratamento dado pelas as igrejas, em 
parceria com o sistema de saúde vigente, conseguiram está longe das 
drogas;

Foram usados os princípios éticos da pesquisa com as 
determinações da Resolução n° 466/12 do Conselho Nacional de 
Saúde, com a determinação legal do Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido( TCLE). Sendo submetido ao comitê de Ética da 
Universidade Vale do Acaraú( UVA);

A explicitação dos dados e os resultados serão apresentados através 
de um longa metragem de 40 minutos.



• Público Alvo:

Professores, alunos e autoridades da 
comunidades

• Público Atendido:

Os moradores em situação de rua

• Abrangência:

Interinstitucional



¹Resultados

 Os resultados obtidos foram uma filmagem  e algumas imagens.
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