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PREFÁCIO 

 
 

Projeto de Intervenção Qualificada em Cenas de Uso de Crack em Belo Horizonte 

 
 

O Projeto de Intervenção Qualificada em Cenas de Uso de Crack em Belo Horizonte foi 

elaborado, em 2017, pela Secretaria Municipal de Segurança Prevenção, por meio de sua 

Diretoria de Prevenção Social à Criminalidade, e representa uma política de governo do 

Município de Belo Horizonte para intervir, de forma intersetorial e inclusiva, em cenas de uso 

de crack e de outras drogas na Capital. 

A proposta de intervenção qualificada junto à Cena de Uso do polígono da Lagoinha, 

está estruturada em três eixos, que se completam e se articulam: Proteção Social, Espaços 

Urbanos Seguros e Segurança Pública. Cada eixo, por meio de um grupo de trabalho, realiza o 

planejamento e a proposição de intervenções articuladas, para a melhoria das condições de vida 

nos territórios. 

A Rua Araribá, localizada na Pedreira Prado Lopes, foi a área definida para a realização 

da primeira intervenção, entre as diversas mudanças no espaço urbano podemos citar: o 

alargamento do passeio, a restauração dos grafites e a instalação de equipamentos urbanos 

(academia a céu aberto e brinquedos), com o objetivo de promover a experiência da convivência 

de usuários e comunidade como ponto de partida para esta intervenção. 

A metodologia deste projeto incorpora e organiza ações de Saúde, Segurança Pública, 

Assistência Social, Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Planejamento Urbano e 

Desenvolvimento Econômico, com os objetivos de promover a requalificação do espaço 

urbano, constituir ofertas e programas de formação e de inclusão social, voltados para a 

promoção da convivência comunitária e da cultura, além de promover o atendimento 

especializado a mulheres em situação de vulnerabilidade social, com trajetória de vidas nas 

ruas, em uso prejudicial de álcool e de outras drogas. O objetivo final do projeto é produzir uma 

maior sensação de segurança e de pertencimento social em territórios de alta vulnerabilidade, 

com a inserção do público que vive nestes territórios nas atividades disponibilizadas. 

Buscando construir um modelo diferenciado de intervenção junto aos usuários de crack 

e outras drogas em espaços públicos, o Município investiu na elaboração de um planejamento 

integrado com todas as áreas envolvidas no tema, onde cada área contribui com seu 

conhecimento técnico e com seus recursos para a constituição de uma metodologia 



de trabalho intersetorial e integrado, voltado para a solução de problemas relacionados às cenas 

de uso. 

Outro ponto forte do projeto é a produção de informações. Esse princípio norteia todas 

as ações dos grupos de trabalho, seja com dados e levantamentos realizados pelas equipes que 

atuam nos territórios da intervenção, seja pela sistematização de dados e informações das fontes 

primárias e secundárias sobre a temática da violência e do uso de drogas. 

Partindo destes levantamentos, verificou-se que mulheres usuárias de drogas, por uma 

questão de gênero, têm mais dificuldades para acessar os serviços de tratamento especializado. 

Elas costumam enfrentar barreiras relevantes na utilização desses serviços, sendo 

frequentemente vítimas de discriminação e preconceitos e tendo suas necessidades específicas 

simplesmente ignoradas. Tal constatação evidenciou as poucas ofertas de políticas públicas 

voltadas às especificidades dessas mulheres, bem como a demanda por melhorias das políticas 

existentes. 

Consideravelmente superior à média nacional, o percentual de mulheres acompanhadas 

pelo Consultório de Rua Noroeste na Pedreira Prado Lopes, representava, no início deste 

projeto, 43% do público atendido. Além disso, há uma percepção das equipes do Consultório 

na Rua (da Secretaria Municipal de Saúde) e do Serviço de Abordagem Social (da Secretaria 

Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania), que o número de mulheres 

em situação de rua na Pedreira Prado Lopes, Regional Noroeste de Belo Horizonte, tem 

aumentado nesses últimos anos (levantamento realizado em 2018). 

Diante dos dados apresentados e da constatação de uma realidade adversa, o Projeto 

instituiu o Centro Integrado de Atendimento à Mulher - CIAM - um ponto de apoio para as 

mulheres que vivem em situação de rua, ofertando alimentação, lavagem de roupas, 

atendimento individual e dando suporte para a reconstrução do convívio familiar das mulheres. 

Esse espaço é gerido pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção em parceria com as 

Secretarias de Saúde, Assistência Social e Educação e com o apoio de outros órgãos do 

Município, onde o público alvo é acolhido e acompanhado por equipe Intersetorial. Além disso, 

recebeu recursos do Governo Federal, por meio do Convênio nº. 880984/2018, celebrado com 

o Ministério da Cidadania/SENAPRED e o Município de Belo Horizonte. 

A oferta de serviços das áreas da Segurança, Saúde, Assistência Social, Educação, no 

CIAM inclui acesso a Programas Municipais como: acesso aos serviços de Saúde e Assistência 

Social do município, Educação de Jovens e Adultos - EJA - oficinas 



profissionalizantes para inclusão produtiva, arte-educação, sendo conduzidos por meio de 

processos educativos não formais e inclusivos, para a promoção de direitos e acesso à Justiça. 

O Projeto Cenas de Uso adota como diretriz o respeito aos direitos de mulheres, tanto 

na acolhida de suas demandas, quanto na oferta de alternativas para lhes garantir dignidade e 

cuidado. Propõe-se, ainda, um novo olhar da Segurança Pública sobre o problema do uso de 

drogas em espaços públicos, com a perspectiva de uma atuação preventiva para além das 

intervenções rotineiras de controle e repressão. 

O Município de Belo Horizonte, através do Programa Intervenção Qualificada em cenas 

de Uso e Crack e Outras Drogas, adotou uma diretriz diferenciada em relação ao problema do 

uso indevido de drogas em espaços públicos, buscando tanto a atenção e o cuidado, quanto a 

convivência comunitária e a promoção do acesso a direitos e a serviços, para esse público que 

tanto demanda por cuidados. Sendo uma inovação, no campo das Políticas sobre drogas, busca 

unir esforços e produzir novas iniciativas, em torno do público beneficiário desta política. 

 

 

 

 
Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção 
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“Renda-se, como eu me rendi. Mergulhe no que você não 

conhece, como eu mergulhei. Não se preocupe em 

entender, viver ultrapassa qualquer entendimento”. 

Clarice Lispector 



APRESENTAÇÃO 

 
O presente diagnóstico é fruto da parceria entre a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio 

da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção e a instituição Providens – Ação Social 

Arquidiocesana. Uma das ações previstas no termo de parceria é a produção de um diagnóstico 

do público da cena de uso da Lagoinha, abarcando o trabalho desenvolvido no Centro Integrado 

de Atendimento à Mulher – CIAM, e seus impactos. Ressaltamos que o CIAM é um 

equipamento social que atua no atendimento às mulheres em situação de vulnerabilidade social, 

com trajetória de vidas nas ruas, em uso prejudicial de álcool e de outras substâncias e em 

situação de violência doméstica. 

A seguir, apresentamos o resultado desse estudo, que irá apoiar o trabalho cotidiano do 

CIAM na compreensão de quem são as mulheres que vivem e/ou transitam na região da cena 

de uso da Lagoinha e, assim, fortalecer esse serviço enquanto uma política pública. O estudo 

foi dividido em cinco partes. A primeira delas trata do percurso metodológico e o universo da 

pesquisa, descrevendo o processo de organização e desenvolvimento do estudo, trabalho de 

campo e análise de dados. O segundo capítulo descreve, de maneira sintética, como a cena da 

Lagoinha foi se configurando no cenário propício à instalação de uma cena de uso. 

Já o terceiro capítulo retrata o aprofundamento dos dados, apresentando situações 

vivenciadas pelas entrevistadas nos diversos contextos de suas vidas e no espaço da cena de 

uso. A parte quatro deste diagnóstico apresenta de maneira específica algumas questões de 

ordem mais subjetivas, entendidas como uma forma de “humanizar” o olhar para as mulheres 

participantes da pesquisa, procurando romper com os estereótipos através dos quais elas são 

vistas e tratadas. O quinto capítulo trata da pesquisa realizada junto a rede de atendimento do 

território da cena de uso e busca soluções conjuntas para responder de maneira integral as 

mulheres. Por fim, o estudo traz as considerações finais, nas quais se apresenta notas breves 

que, espera-se, possam colaborar com ações para o trabalho na cena de uso. 

Desejamos que este diagnóstico contribua para uma compreensão sobre as mulheres  da 

cena de uso da Lagoinha e promova a efetivação das políticas públicas no município de Belo 

Horizonte junto ao público atendido pelo CIAM, a fim de permitir que essas mulheres tenham 

condições de alcançar novos caminhos, possibilidades e alternativas. Boa Leitura. 

 

 
 

Providens - Ação Social Arquidiocesana 
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1. O DESAFIO DA PESQUISA – PROCESSOS METODOLÓGICOS 

 
 

O presente diagnóstico apresenta um percurso de análise da situação vivida por um 

grupo de mulheres na cena de uso da Lagoinha1. Por meio de suas histórias e trajetórias, buscou-

se retratar um grupo maior do que o que foi ouvido, já que experimentam e vivenciam situações 

similares. A pesquisa foi realizada a partir da escuta de um grupo de mulheres referenciadas 

pelo Centro Integrado de Atendimento à Mulher (CIAM), localizado no bairro Lagoinha. 

Situado na Rua Comendador Nohme Salomão nº 73, no bairro Lagoinha, o Centro 

Integrado de Atendimento à Mulher - CIAM 

 
é um equipamento administrado pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção 

que atua no atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade social, com 

trajetória de vidas nas ruas, em uso prejudicial de álcool e de outras drogas e em 

situação de violência doméstica.2
 

 

Com o objetivo de realizar um primeiro exercício para conhecer sobre os aspectos 

relacionados às mulheres em situação de rua na cena da Lagoinha referenciadas pelo CIAM, ou 

seja, mulheres que ali frequentam ou vivem, a pesquisa buscou utilizar uma abordagem 

qualitativa, escolha esta justificada pela falta de dados sobre mulheres em situação de rua, 

sobretudo delimitado ao recorte da Lagoinha. 

No entanto, importa destacar que, mesmo que houvesse dados que possibilitassem  uma 

análise quantitativa sobre as mulheres em situação de rua na cena de uso da Lagoinha, eles 

talvez não fossem capazes de responder as inquietudes que nortearam este trabalho. Conforme 

Kertzer (1997), a diferença entre estudos com foco inteiramente quantitativo e os que incluem 

a abordagem qualitativa não está somente no aprofundamento das questões, mas nas perguntas 

que se faz e, sobretudo em fazer a pergunta certa (Goldenberg, 2004). 

Demonstra-se, a seguir, o percurso metodológico adotado no desenvolvimento deste 

trabalho. 

 

 

 

 
1 Cena de uso, termo originário do inglês “open drugs scenes”, ou “cena aberta de uso de drogas”, que 

se caracterizam pela presença de usuários e traficantes que comercializam a droga em espaços abertos. 
2 https://prefeitura.pbh.gov.br/seguranca/equipamentos/centro-integrado-de-atendimento-a-mulher 

(acesso em 14/02/2022) 
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1.1 O Percurso Metodológico 

 
 

O objeto de estudo da pesquisa se constitui, no nível macro, de pessoas em situação de 

rua e, no nível micro, de mulheres em situação de rua na cena da Lagoinha referenciadas pelo 

Centro Integrado de atendimento à Mulher (CIAM). Ao todo, foram realizadas entrevistas com 

32 (trinta e duas) mulheres. 

A exemplo do profissional médico que constrói seu diagnóstico partindo do historial 

médico do paciente e não apenas ouvindo os sintomas de momento, utilizou-se a mesma lógica 

na construção do presente diagnóstico, no qual buscou-se um aprofundamento, partindo não 

apenas da situação e da condição presente das mulheres ouvidas, mas por meio da compreensão 

da maneira como elas chegaram até onde estão hoje. 

Percorremos com elas aspectos e momentos de sua trajetória, procurando entender sua 

vida e relacionamentos nos locais de origem, junto a suas famílias, a qualidade dos vínculos 

entre seus membros, com o propósito de compreender como aspectos de sua vida pregressa ou 

que aspectos após a chegada à rua a levaram à situação de vida atual. Em outras palavras, 

buscou-se compreender a cena da casa ou do lugar anterior à rua e a atual situação de rua, na 

cena da Lagoinha, procurando entender os determinantes entre eles e também entender se a casa 

e a família são uma opção (ou seja, um ponto de ponto) para aquelas que manifestaram desejo 

de sair das ruas. 

Para composição do presente diagnóstico, também foram levantados dados e 

informações se valendo das seguintes fontes: 

 
➢ Foram realizados dois grupos focais, nos quais, aproveitando-se das oficinas em curso 

junto às mulheres atendidas no CIAM, foram propostos temas para reflexão das 

mesmas; 

➢ Entrevista em profundidade junto a um grupo de mulheres atendidas pelo CIAM; 

➢ Pesquisa em fontes secundárias. A pesquisa bibliográfica, a partir da consulta a 

materiais já elaborados, como livros e artigos científicos, foi essencial para o 

embasamento teórico e a compreensão da situação do contexto na qual o bairro 

Lagoinha está inserido e o processo de formação da Cena de uso na região estudada; 

➢ Também foram entrevistadas 23 instituições da rede socioassistencial, com a escuta de 

alguns atores citados como parceiros do CIAM na realização de seu trabalho, bem como 

alguns atores sociais citados pelas mulheres do grupo ouvido. 
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O trabalho de campo foi realizado entre os meses de novembro e dezembro, sendo os 

dias 25 de novembro e 1° de dezembro para os grupos focais e 9 a 21 de dezembro de 2021 para 

as entrevistas em profundidade. A pesquisa em profundidade foi realizada por uma equipe de 

três entrevistadoras. Esta etapa resultou na realização de 32 entrevistas com pessoas que 

estavam, na ocasião, em situação de rua ou que tinham deixado as ruas recentemente para morar 

em residências de familiares ou aquelas concedidas por algum programa social. Tratam-se, 

portanto de pessoas que estavam sendo atendidas naquele momento pelo CIAM ou já tinha 

passado por algum atendimento na instituição. 

Dentro dessa perspectiva, a técnica utilizada neste trabalho foi a entrevista 

semiestruturada, tendo como arcabouço a abordagem das trajetórias de vida, que se enquadra 

como uma abordagem qualitativa e tem como principal objetivo compreender como os 

fenômenos externos aos indivíduos – tais como mudanças econômicas, demográficas, culturais 

e sociais - afetam suas vidas e decisões, no contexto individual, ao longo de suas trajetórias. 

As entrevistas são a estratégia de coleta de informações mais utilizadas no trabalho 

científico, levantando informações junto ao sujeito de interesse do pesquisador, que então relata, 

por meio de reflexão sobre sua trajetória, as “ideias, crenças, maneira de pensar, opiniões, 

sentimentos, maneiras de sentir; maneiras de atuar; condutas; projeções para o futuro; razões 

conscientes ou inconscientes de determinadas atitudes e comportamentos” (MINAYO, 2014, p. 

262). Cabe destacar que, nesta pesquisa, a entrevista semiestruturada é guiada por um roteiro 

com questões abertas e fechadas (Apêndice A) sem, no entanto, se prender a ele, pois novas 

questões podem complementar as questões estabelecidas no roteiro. 

 

 

1.2 Avaliações Técnicas, Abordagem e Instrumento de Coleta 

 
 

Este trabalho foi referenciado pela equipe da Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 

por meio da Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção em conjunto com a equipe técnica 

do CIAM e Providens. O trabalho de campo, por sua vez, foi viabilizado pelo Termo de 

Colaboração nº 01/2021, que formalizou a parceria, em Regime de Mútua Cooperação, entre o 

Município de Belo Horizonte e a Providens - Ação social Arquidiocesana, objetivando a 

execução de ações relativas à manutenção do Centro Integrado de Atenção à Mulher (CIAM). 
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O instrumental utilizado foi aprovado por esta equipe, bem como a definição do grupo 

de pessoas a serem entrevistadas (mulheres atendidas pelo CIAM), estando ou não em situação 

de rua, considerando as ações voltadas a promover a saída das mesmas deste contexto. Das 

entrevistadas, três mulheres já não se encontravam mais em situação de rua devido ao trabalho 

realizado pelo CIAM. 

As entrevistas foram realizadas no ambiente do CIAM, em salas de atendimento ou em 

áreas externas, sempre buscando espaços menos movimentados, para não haver interferência e 

preservação do sigilo do processo. 

Para tal, procedeu-se com o roteiro físico, sobre o qual as respostas dadas pelas 

entrevistadas foram anotadas, sendo este constituído por blocos de perguntas, divididas da 

seguinte forma: 

 
1) Identificação; 

2) Perfil demográfico; 

3) Ocupação, trabalho e renda; 

4) Família; 

5) Hábitos, tempo e percepção da vida em situação de rua; 

6) Situação dos vínculos na rua em relação à família de origem; 

7) Origem e Circulação; 

8) Acesso a serviços; 

9) Percepções sobre a situação que vive; 

10) Perfil subjetivo; 

11) Relação com o CIAM. 

 
 

O recrutamento das entrevistadas se deu no âmbito das mulheres referenciadas no 

CIAM. Por se tratar de um público itinerante, são calculados os acessos e número de usuárias 

por mês. O equipamento registra uma média de 100 mulheres em situação de rua atendidas ao 

mês. O público pesquisado, portanto, integra o grupo de usuárias que acessaram o equipamento 

em dezembro de 2021, num total de 126 (cento e vinte e seis) usuárias. A pesquisa ouviu 32 

(trinta e duas) mulheres que correspondem a 25,4 % do total de atendidas no mês de dezembro. 

As entrevistas ocorreram sem agendamento, sendo os convites feitos ao público presente. 
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Em geral, as abordagens qualitativas, a depender do teor a ser abordado, optam pela 

presença apenas da pessoa entrevistada, sem que haja companhias para evitar chances de 

constrangimento nas respostas, já que, segundo Minayo 

 
a interação humana numa situação de entrevista, por exemplo, não é simplesmente um 

trabalho de coleta de dados, mas sempre uma relação na qual as informações dadas 

pelos sujeitos podem ser profundamente afetadas pela natureza desse encontro. (2014, 

p. 210) 

 

A interação entre o pesquisador e o objeto de pesquisa é discutida sob duas perspectivas 

importantes. A primeira delas trata a interação como uma forma de dominação, na qual o 

pesquisador é quem orienta e guia o tema pesquisado, que para o sujeito entrevistado/observado 

é, muitas vezes, estranho. A segunda entende que a interação é de responsabilidade tanto do 

pesquisador quanto do sujeito pesquisado, já que é resultante de uma experiência cultural de 

liberdade e não de necessidade (MINAYO, 2014). A autora afirma que, de fato, na pesquisa 

social há diferenças entre o pesquisador e o objeto pesquisado, uma vez que este último não 

tem acesso, muitas vezes, aos “bens reais e simbólicos” que o primeiro tem, sendo que, neste 

aspecto, as entrevistas foram realizadas com o máximo de discrição e imparcialidade possível 

da parte das entrevistadoras. 

 

 
 

1.3 A Análise dos Dados 

 
 

Segundo Minayo (2014), a fala, por si só, se constitui em elemento dos mais importantes 

e privilegiados de comunicação entre os indivíduos, pois contém experiências e permite o 

entendimento intersubjetivo e social, resultando, portanto, em um fato social. É da fala que 

surge o material que subsidiará a análise aqui apresentada. O papel do analista/pesquisador 

consiste em “compreender o sentido da significação, mas também, desviar o olhar para outra 

significação, outra mensagem entrevista através ou ao lado da mensagem primeira” (BARDIN, 

2009, p. 43), por isso, optou-se também, por utilizar-se das falas diretas das entrevistadas, 

literais, representadas em itálico nos capítulos de resultados (Capítulo III e Capítulo IV). Com 

o intuito de garantir o anonimato das entrevistadas, optou- se por utilizar apenas o número das 

entrevistas, não fazendo referência ao nome das mesmas, 
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embora as histórias, por serem únicas em determinados assuntos, possam induzir ao leitor que 

lida com essas mulheres, a identificá-las. 

Para a análise de questões que traziam aspectos subjetivos e respostas textuais, foram 

elaboradas nuvens de palavras, de modo a evidenciar os resultados obtidos por meio de imagens 

e torná-los mais compreensíveis. Este instrumental possibilitou verificar a ordem de frequência 

de citação dos termos analisados. Para este recurso, muito utilizado em análises qualitativas, 

utilizou-se de um software livre chamado Tagul - Word cloud art (https://tagul.com/). O 

aplicativo disponibiliza, em seu site, ferramentas que permitem a criação de nuvens de palavras 

em diversos formatos, para diversas finalidades. Este tipo de recurso também pode ser 

elaborado através de programas específicos de análise qualitativa, a exemplo do N-Vivo, porém 

somente na sua versão paga, não sendo possível realizar em versão temporária, ou mesmo em 

programas de análise quantitativa, a exemplo do R ou de programas de gestão, a exemplo do 

Microsoft Power BI. Por razões de restrição de licenças, optou-se por utilizar o programa online 

citado acima. 

Vale ressaltar que todos os resultados apresentados aqui são referentes ao grupo de 

entrevistadas que fez parte desta pesquisa, que corresponde a 32 (trinta e duas) mulheres que 

estão em situação de rua ou já estiveram e, no momento da pesquisa, eram referenciadas pelo 

CIAM. Este grupo se justifica como um grupo específico, pois são mulheres que, por alguma 

razão, das mais diversas possíveis, estão ou estiveram em situação de rua há muito ou pouco 

tempo e fazem uso de algum dos serviços ofertados pelo CIAM. Portanto, os resultados 

apresentados aqui não permitem generalizações acerca do tema tratado. 

Diante disso, apresentamos a seguir uma breve contextualização do arcabouço teórico 

utilizado para o desenvolvimento da metodologia da pesquisa. 

 

 
 

1.4 Abordagem Qualitativa: Questões Teóricas 

 
 

A pesquisa qualitativa tem sido utilizada em diversas áreas do conhecimento, permitindo 

uma abordagem interpretativa dos significados dados pelas pessoas em seus contextos sociais 

específicos, neste caso, a cena de uso da Lagoinha. Assim sendo, segundo Denzin e Lincoln 

(apud RICHIE; LEWIS, 2003), a pesquisa qualitativa consiste em um conjunto de práticas 

interpretativas fazendo com que o mundo se torne visível. As autoras afirmam ainda que “os 

pesquisadores qualitativos estudam as coisas em seus cenários 
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naturais, tentando dar sentido ou interpretar fenômenos nos termos das significações que as 

pessoas trazem para eles” (p. 3), de modo a se expor – os pesquisadores - neste cenário 

apreendendo-o para a incorporação e apropriação de elementos que contribuam na análise, 

perspectiva esta que foi referência para esta pesquisa. 

Nas Ciências Sociais, a pesquisa qualitativa surge a partir do debate entre a Sociologia 

positivista e a Sociologia compreensiva. A primeira, fundada por Augusto Comte (1798- 1857), 

propunha um modelo de abordagem exclusivamente neutro em relação ao pesquisador e seu 

objeto de estudo, buscando classificar as Ciências Sociais tal qual as Ciências Naturais. Já a 

Sociologia compreensiva, propõe uma abordagem diferente para as Ciências Sociais, visto que 

os objetos se diferenciam nas respectivas áreas. 

Enquanto nas Ciências Naturais o pesquisador lida com objetos e situações exteriores  a 

ele, nas Ciências Sociais o pesquisador lida com a subjetividade e valores dos indivíduos 

pesquisados, portanto, também, exteriores a ele, sendo este modelo inicialmente defendido por 

Wilhelm Dilthey (1833-1911). Entretanto, um de seus maiores expoentes foi Max Weber (1864-

1920), que se apropriou da ideia exposta por Dilthey, de compreensão interpretativa de casos 

particulares, concluindo que cada caso é único. Weber, portanto, valoriza a interação entre 

objeto e pesquisador, presumindo que a aproximação do objeto pesquisado se dá, também, por 

influências dos valores e normas do pesquisador (GOLDENBERG, 2004). No campo das 

pessoas em situação de rua, são inúmeros os estudos em que a pesquisa qualitativa se insere, 

observada comumente, sobretudo pela dificuldade de acesso à dados de tais populações 

(BOSKA et al, 2021; BARROS et al, 2020; FERREIRA et al, 2016; PEREIRA et al, 2021; 

GOMES et al, 2020). 

Os estudos de natureza qualitativa permitem levantar hipóteses relativas à população em 

estudo que, por sua vez, podem ser generalizados pelos métodos quantitativos em etapa 

posterior (GOMÉZ, 2012). Desta forma, de maneira nenhuma se pretende que a abordagem 

qualitativa seja significativa estatisticamente, mas representativa cultural e socialmente. 

Minayo (2014) cita Bourdieu (1964) ao falar da importância da representatividade da fala de 

um sobre a fala de muitos, a partir do conceito de habitus. Segundo o autor, é no habitus que os 

indivíduos reproduzem identidades de condições que são favorecidas pelos sistemas de 

disposições semelhantes, vivenciadas por todos no seu cotidiano. É como se algo inerente ao 

indivíduo estabelecido no nível macro, fosse absorvido no nível micro. Portanto, é a 

concretização sob “mil formas possíveis” MINAYO (2014 apud SPAIR, 1976) de modos de 

ser e agir, e ideias inerentes à uma estrutura ou tradição, que o sujeito traz em si seu habitus. 
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A representatividade do grupo na fala do indivíduo, portanto, ocorre porque tanto o 

comportamento social como o individual obedecem a modelos culturais 

interiorizados, ainda que as expressões pessoais apresentem sempre variações em 

conflito com as tradições. (MINAYO, 2014, p. 208) 

 

Cabe considerar que, ao mesmo tempo em que a questão da representatividade do todo 

é importante, também é importante analisar a individualidade. Nesse sentido, Minayo (2014) 

argumenta que cada depoimento proveniente de uma interação é contextualizado histórica e 

socialmente, em determinado segmento social, etnia (raça/cor), gênero e grupo etário, sendo 

estes quatro elementos que individualizam o ator social num contexto macro. 

Ao longo dos estudos iniciais que utilizavam métodos qualitativos, diferentes 

abordagens têm sido utilizadas, tais como observação participante, observação não participante, 

análise documental, análise de conteúdo e análise de discurso. Entretanto, como proposta de 

que novas formas de interação podem gerar novos e mais dados qualitativos, surgem as histórias 

orais, a abordagem da trajetória biográfica por meio de entrevistas em profundidade, entrevistas 

semiestruturadas, entrevistas de pares e grupos focais. 

É importante ressaltar que a abordagem da trajetória de vida trabalha com três conceitos 

básicos: trajetória, transição e turning point, que pode ser traduzido como ponto de inflexão, 

segundo Blanco (2011). Neste sentido, a trajetória corresponde a uma linha do tempo ao longo 

de toda a vida, representando uma perspectiva a longo prazo, que pode ser definida como o 

processo de desenvolvimento etário que culmina no envelhecimento. Segundo Blanco (2011), 

na abordagem do curso de vida não há pressuposto de sequência, tampouco de tempo para 

ocorrência dos eventos, apenas “maiores o menores probabilidades em el desarrollo de ciertas 

trayectorias vitales” (p.12). Destaca-se ainda que não há ou não se espera padrões ideais de 

ocorrência de determinados eventos. As trajetórias, no entanto, podem ser observadas em várias 

esferas da vida, podendo ser trabalho, escola, vida reprodutiva etc, que são interdependentes 

entre si. 

A transição, por sua vez, faz referência a mudanças de estado, posição ou situação, tendo 

como parâmetro a “situación em que se encuentra alguien o algo” (idem, p. 12). Se pensarmos 

do ponto de vista mais preciso no campo da Sociologia, corresponde à posição que uma pessoa 

ocupa num determinado momento do tempo, a exemplo das possíveis situações numa relação 

conjugal como caracterizadas por quatro estados: solteiro, casado, divorciado ou viúvo. Como 

são estados ocupados pelos indivíduos, as transições podem ocorrer simultaneamente e 

condicionam o indivíduo a ocupar ou desenvolver novos papéis e 
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representações sociais, cumprindo com novos direitos ou deveres. Por exemplo, o indivíduo 

transita da posição casa para a rua, passando, então, a exigir por seus direitos de cidadão, 

enquanto pessoa em situação de rua, garantidos pelas políticas públicas, em geral, de assistência 

social. 

Sobre esses dois pontos (trajetória e transição) é interessante apresentar a discussão de 

Sackmann e Wingens (2003). Os autores lançam o conceito de “seqüência” como uma proposta 

de superar o “problematic hiatus between the two key concepts” “transition” and “trajectory” 

(SACKMANN & WINGENS, 2003, p.96). Assim, estabelecem que a “sequência” é qualquer 

movimento que inclui, no mínimo, duas transições entre estados, sendo um evento mais 

expressivo que a transição e menos expressivo que a trajetória. Os autores argumentam que a 

abordagem de sequência colabora mais para a teoria do curso de vida, já que se preocupa com 

a combinação de estados ao longo da trajetória de um indivíduo. Por isso, propõem transformar 

as inúmeras possibilidades de combinações de estados na trajetória, para um modelo 

parcimonioso de sequência, através de um número menor de transições. Para tal, os autores 

estabelecem as seguintes tipologias (constituídas e caracterizadas por sequência particulares de 

estados), apresentadas no Quadro 1. 

 

 

Quadro 1: Tipologias estabelecidas para definição de sequência de eventos 

Tipologia Descrição Sequência 

 

1. Ruptura 

(Rupture) 

Representa uma só transição. Serve como 

um parâmetro de contraste para as 

sequências seguintes. Ex.: Emprego – 

Desemprego. 

A B 

 

2. Interrupção 

(Interruption) 

Representa a continuação de um 

determinado estado depois que um evento 

ocorre inesperadamente. Ex.: Situação de 

rua – Desemprego – Situação de rua – 
Desemprego. 

A B 

A 

3. Mudança 

(Change) 

Marca a descontinuidade do evento inicial 

após um evento inesperado. Ex.: 

Maternidade – Situação de rua – Perda da 
maternidade 

A B 

C 

 

4. Ponte (Bridge) 

Esta sequência representa a repercussão de 

um estado combinado, a exemplo de: 

Situação de rua – ausência de 

oportunidade (=Situação de rua + 

desemprego) – Desemprego. 

A AB 

B 
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5. Retorno (Return) 

Esta sequência representa a transição de 

um estado combinado, retornado ou 

mantendo o estado original. Ex.: 

Desemprego – Situação de rua (= ausência 

de oportunidade + situação 
desemprego) – Situação de rua 

A A 

A 

6. Fusão (Fusion) 
A combinação de estados é resultante no 

último estado da sequência. Ex.: Situação 
de rua – Trabalho – Trabalho precário 

A B 

AB 

Fonte: Elaboração própria baseado em SACKMANN & WINGENS, 2003. 

 
 

No contexto das mulheres em situação de rua é possível aplicar a transição casa-rua, 

possibilitando a compreensão de todas as sequências mencionadas acima, sendo que: na 

Ruptura, o indivíduo deixa um estado/ponto e absorve/passa a ocupar outro; a Interrupção 

refere-se a um suposto evento interrompido, porém sem a conclusão do mesmo, observado 

como etapa anterior; a mudança se dá como temor de muitas mulheres nesta situação, da perda 

da maternidade - no plano físico e não no emocional; a Ponte, nesse tipo de situação, pode ser 

compreendida pelo período de adaptação, reconhecimento e assimilação do novo processo, em 

que se restringem as oportunidades; a sequência do tipo Retorno pode ser compreendida pelo 

desemprego que leva a pessoa à situação de rua, que com a restrição de oportunidades, mantém 

essa pessoa na situação de rua, observada como estado inicial no esquema; e por fim, a 

sequência do tipo Fusão, permite a entrada no mercado de trabalho, porém precário, dado 

aspecto, ainda presente, da tipologia anterior. 

A aplicação desse método se dá no momento da entrevista semiestruturada, por meio 

das perguntas que possibilitam compreender as trajetórias de vida das entrevistadas. Muitos 

destes processos são evidenciados, sobretudo no capítulo três deste documento que aprofunda-

se mais na trajetória das 32 mulheres entrevistadas. Antes, porém, serão evidenciados no 

capítulo II aspectos relevantes da história do Bairro Lagoinha que permitem entender como o 

bairro se torna uma cena de uso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E 
A 

CENA 
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2. ELAS E A CENA 

 
 

Neste capítulo, será abordado um pouco da história, memórias e vivências de uma região 

considerada um “centro histórico” de Belo Horizonte, concentrando um dos bairros mais 

antigos da capital, a Lagoinha. Ao longo do capítulo, serão trabalhados elementos que 

caracterizam a história e trajetória da Lagoinha e que podem ter resultado na configuração atual 

do bairro. 

A região da Lagoinha, localizada na regional Noroeste de BH, expande-se para além do 

próprio bairro, tendo sua composição inicial formada por nove bairros3 e duas vilas: a Pedreira 

Prado Lopes e Vila Senhor dos Passos, com particularidades que remontam aos primórdios da 

inauguração da cidade. Devido a sua proximidade com o centro da cidade, a Lagoinha, cujo 

nome foi inspirado pela presença de uma lagoa no local, “atraiu funcionários públicos, 

comerciantes, artistas, industriais e operários que exerciam suas atividades no Centro” 

(ARREGUY, RIBEIRO, 2008, p. 20). 

O bairro ainda carrega em suas estruturas um pouco da formação histórica de Belo 

Horizonte, com casarões antigos e casas semelhantes que demonstram a presença da burguesia 

e também dos operários que construíram a cidade de Belo Horizonte desde a origem do bairro. 

Tal fato pode ser observado a partir da entrevista concedida à reportagem do portal G1 pelo 

historiador Raul Lanari, que afirma que “os construtores da cidade chegavam pelas margens do 

trem. Por isso, a cidade se desenvolve na região da Lagoinha. ‘Eles retiravam as pedras do 

bairro e levavam para construir a cidade’”. 

A seguir, far-se-á um percurso que colaborará com um aprofundamento e conhecimento 

sobre a cena de uso da Lagoinha. 

 

 
 

2.1 A Margem na margem 

 
 

A região da Lagoinha surgiu à margem da cidade planejada de Belo Horizonte, nos 

limites da Avenida do Contorno. Conforme Notini (2019, p. 10) 

 

 

 

3 Sendo eles: Aparecida, Bom Jesus, Bonfim, Colégio Batista, Concórdia, Lagoinha, Praça Xll, Santo André e 

São Cristovão. 
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A Lagoinha ganha uma conotação periférica desde o início da construção da cidade, 

pois está à margem do espaço planejado, fora dos limites da Avenida do Contorno, do 

outro lado do Rio Arrudas e do outro lado da linha férrea. 

 

 

 
Figura 1: Mapa de loteamento de Belo Horizonte 

 
Fonte: Prefeitura de Belo Horizonte, 2011 

 

 

É esse bairro, próximo ao centro de Belo Horizonte, mas periférico e “do outro lado”, 

que assiste hoje o circular de grupos de pessoas que compõem uma população a qual se encontra 

à margem em relação à grande parte de acessos e garantia de direitos elencados pela 

Constituição Federal - CF (1988), os quais devem ser assegurados para todos os cidadãos 

brasileiros (moradia, saúde, educação, emprego, segurança, dentre outros). Em meio a essa 

população estão “Elas”, mulheres que percorrem as ruas do bairro Lagoinha, sendo algumas 

totalmente imersas a essa cena e, outras, contingencialmente na cena, em sua maioria, à margem 

de uma vida digna, sofrendo todo tipo de violência, humilhação, violações e mutilações, se 

virando como podem, buscando ajuda e apoio para se manterem vivas. 

Não é intenção de o presente capítulo descrever em detalhes a história da Lagoinha, mas 

trazer elementos que facilitem a compreensão do fenômeno da instalação, nesta região, de uma 

“cena aberta de uso de drogas”, nome originário do inglês “open drugs scenes”. Este fenômeno, 

presente em várias capitais brasileiras desde a década de noventa, se caracteriza pela presença 

de usuários e traficantes que consomem e comercializam, respectivamente, a droga em espaços 

abertos, configurando uma cena de uso. Como o consumo de crack se tornou uma questão de 

saúde pública, sendo considerada uma epidemia, tais áreas são popularmente conhecidas e 

denominadas como “cracolândias”. 
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O objetivo do capítulo, portanto, é pontuar, de forma breve, elementos específicos da 

história da região da Lagoinha que podem ter contribuído para o surgimento dessa cena de uso 

em seu território e que, além de atrair o público masculino, abriu espaço também para a presença 

das mulheres, cuja trajetória será retratada neste diagnóstico. 

 

 
 

2.2 Processos que impactaram e contribuem para o atual estado do bairro Lagoinha 

 
 

Para a realização deste percurso sintético serão abordados quatro processos analisados 

e compreendidos como fatores que podem ter corroborado para a atual configuração de cena de 

uso do bairro Lagoinha, sendo: 

 
• Processo de expansão de Belo Horizonte e a localização estratégica do bairro 

Lagoinha; 

• Processos histórico-culturais e sua influência na ocupação do espaço; 

• Processos de enfraquecimento do tecido social; 

• O Bairro vira Cena. 

 

 

2.2.1 Processos de expansão de Belo Horizonte e localização estratégica do bairro 

Lagoinha 

 
O bairro Lagoinha4 (Mapa 1), tido como contemporâneo à construção de Belo 

Horizonte, embora a região já fosse ocupada pelo menos em parte, não entrou no traçado da 

área Urbana da nova capital. Ao contrário das ruas planejadas do Centro, sua ocupação ocorreu, 

conforme Salgado (2018, p. 254), de forma desordenada, com ruas tortuosas que destoavam da 

ordem estabelecida no centro da cidade planejada, embora esteja em uma área contígua à área 

urbana. O bairro tornou-se um dos primeiros núcleos populacionais da capital, abrigando 

operários que vinham de todas as partes do estado para trabalhar na construção da cidade, 

recebendo também imigrantes italianos, portugueses e alemães. Além de mão de obra operária, 

a região fornecia outros serviços, e também as pedras retiradas da pedreira Prado Lopes, usadas 

na edificação da cidade. 

 

4 A assim chamada região da Lagoinha é composta pelo bairro Lagoinha e os bairros limítrofes a ele, 

além das vilas Pedreira Prado Lopes e Vila Senhor dos Passos. 
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Figura 2: Mapa de localização do bairro Lagoinha 
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Conforme pode ser visto no Mapa 1, o bairro Lagoinha ocupa uma posição estratégica 

em relação a dinâmica da cidade, pois localiza-se na confluência de quatro das nove regionais 

da capital mineira (Nordeste, Leste, Centro-Sul e Noroeste). 

Tal localização estratégica no mapa da cidade rendeu à região uma série de intervenções 

ao longo de décadas, visando responder a necessidades de expansão da capital e solucionar 

problemas nas dinâmicas urbanísticas e viárias. Tais intervenções, no entanto, acabaram por 

produzir mudanças significativas na sua configuração urbana, com impactos extensivos as áreas 

econômica, social e cultural, entre outras. 

De acordo com Moraes e Goulart (2002, apud SALGADO 2013, p. 281-282), tais 

intervenções tiveram início em 1940, sendo as mudanças mais significativas, segundo as 

autoras, a construção das avenidas Dom Pedro II e a Presidente Antônio Carlos, a implantação 

de um bairro popular nas suas proximidades, a construção do Conjunto Habitacional IAPI e as 

intervenções de grande porte da década de 1970 (com a construção do Terminal Rodoviário e 

o túnel Presidente Tancredo Neves). Na década de 1980, destacam-se as obras da construção 

de viadutos, denominados “Complexo Viário da Lagoinha”, e implantação do trem 

metropolitano que entrou em operação, com uma estação nos limites do bairro com o Centro, 

em 1986. Também, segundo as autoras, um dos impactos destas mudanças foi o seccionamento 

do bairro, que atribuiu ao mesmo novos usos típicos de áreas de passagem e de muito tráfego, 

culminando com a desconfiguração do patrimônio, devido as muitas demolições sofridas, 

alterando sua paisagem urbana. 

Outro fator que interfere é que o bairro da Lagoinha tem o zoneamento definido como 

“Zona de Adensamento Restrito”, implicando em restrições para ocupação que podem ser 

realizadas, seja por infraestrutura inexistente ou deficiente, ou por questões ligadas à articulação 

viária e das condições topográficas, com uma ocupação desestimulada, o que, para alguns 

estudiosos, pode ser responsável pelo abandono e esvaziamento da área. Salgado (2018, p. 257) 

resume o impacto das intervenções na área da Lagoinha: 

 
As obras públicas que marcaram o início do processo de descaracterização do bairro, 

ocasionaram a desvalorização econômica e cultural, um esvaziamento do bairro 

devido às inúmeras desapropriações realizadas, além da degradação dos espaços 

públicos do entorno e a perda de importantes referenciais simbólicos que constituíam 

a identidade do bairro. 
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2.2.2 Processos histórico-culturais e sua influência na ocupação do espaço 

 

 
O bairro Lagoinha é descrito em seus primórdios como um espaço rico por sua 

diversidade social e cultural, mantendo traços interioranos até a década de oitenta. LEMOS 

(1996, apud SALGADO, 2018, p. 255) afirma que “a vida no lugar era fortemente pontuada pelo 

bucolismo e pela sociabilidade. Os traços religiosos e folclóricos eram compartilhados por 

todos os grupos, sendo que as famílias conformavam estreitos laços de boa vizinhança”. Vale 

ressaltar que esses traços e laços da vida social são tidos como essenciais para um tecido social 

saudável que cuida e cultiva seus membros. 

Esse espaço, com feições bucólicas e interioranas, conviveu com uma outra faceta do 

bairro, com a emergência da boemia, que teve seus tempos áureos entre as décadas de 1950 e 

1960. De acordo com FREIRE (2009, apud SALGADO, 2013, p. 280), emergiu na região, mais 

especificamente nos bairros Bonfim e Lagoinha, uma boemia que mudou a dinâmica da área: 

 
Em 1950 o Lagoinha aparece como espaço da boemia da cidade, tendo como ponto 

principal a Praça Vaz de Melo, passando a ser conhecido como a “Lapa Mineira”, pois 

existiam casas de prostituição, muitos bares, restaurantes, cinemas, clubes de dança 

que eram pontos tradicionais de encontro de boêmios e artistas, cenário que 

correspondia à Lapa no Rio de Janeiro. 

 

De acordo com a autora, juntamente com a efervescência da boemia, crescem na área 

zonas e casas de prostituição. Salgado, ainda citando Freire (2009), afirma que “nessa época o 

Lagoinha despontou como zona boêmia em substituição ao chamado ‘quadrilátero da zona’ – 

Rua Guaicurus, Caetés, Curitiba e Avenida Oiapoque” (SALGADO, 2013, p. 281) –, localizado 

no Centro de Belo Horizonte. Esses tempos áureos, segundo a autora, atraíram aos bairros 

Lagoinha e Bonfim uma grande variedade de pessoas, pois existiam cabarés para todas as 

classes sociais. 

 

 

2.2.2.1 Do glamour a decadência 

 
 

Andrade e Teixeira (2004, apud SALGADO, 2013) afirmam que a partir dos anos de 

1970 inicia-se um processo de decadência, que tem em 1981 sua acentuação marcada pela 

demolição da Praça Vaz de Melo, assim como outras intervenções urbanísticas no bairro. A 
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autora conclui afirmando que “atualmente ainda existem casas de prostituição nesses bairros, 

mas sem a centralidade e expressividade que já exerceram noutros tempos”. 

De fato, a decadência mencionada pela autora não significou o fim da boemia, menos 

ainda da prostituição na área. Muitas das casas de shows, cabarés e de prostituição sucumbiram 

às mudanças e demolições na área ou fecharam por causa de dificuldades financeiras, mas 

muitas ainda resistem. 

Segundo atores da rede local, ainda é muito comum no bairro ao abrir um portão se 

deparar com quintais com vários quartinhos que são usados para prostituição ou como pensão, 

com condições muitas vezes extremamente insalubres. 

As modificações citadas no cenário urbano com as constantes obras interferiram 

decisivamente no traçado e nos usos do bairro, por sua vez, isso, aliado as demolições, e, 

seguido pelo processo de decadência da boemia na área, deixam para traz escombros das 

estruturas utilizadas, aliadas ao esvaziamento do bairro pelo conjunto de situações adversas 

descritas. Todos estes elementos contribuíram para a realidade hoje conhecida no bairro. Deste 

modo, vai compondo-se um cenário bastante favorável à exploração, precariedade, exclusão 

social e ausência de acessos, em especial com a “entrada” do crack, que chega a área 

deteriorando ainda mais o tecido social existente. 

 

 
 

2.2.3 Processos de enfraquecimento do tecido social 

 
 

Tendo como ponto de partida os processos de desconfiguração do território, 

enfraquecimento da identidade cultural, a precarização das atividades comerciais e outras 

ligadas à boemia local. As atividades ligadas à prostituição, da mesma forma, ganham feições 

mais precarizadas. Esse processo de decadência da área se consolida ainda mais com a chegada 

do crack no território, tornando possível perceber mudanças da organização local, conforme 

afirma Salgado (2016) “(...) pela proximidade das ‘bocas de fumo’, o bairro passou a compor 

um local de aglomeração dos usuários dessa droga, influenciando uma mudança nas 

sociabilidades no local” (p. 259) 

Destaca-se que a mudança na sociabilidade e a flexibilização dos contratos sociais 

podem elevar a insegurança. 



30  

Entende-se que a desorganização social acontece com o “decréscimo das regras 

sociais de comportamento existente sobre os membros individuais de um grupo” 

(BURSIK, 1988 apud SILVA, 2004), ou seja, trata-se de um processo que acontece 

na medida em que as regras e normas em vigor na sociedade são ignoradas ou 

desobedecidas, gerando modificações no contexto social. Consequentemente, as ações 

que levam à degradação de certas áreas urbanas não estão ligadas somente à 

distribuição de capital econômico, mas são processos mais complexos, onde contam 

também com as dinâmicas comunitárias, combinadas a políticas urbanas e de 

segurança inadequadas, entre outros processos sociais (CARNEIRO, 2012, p.260). 

 

Tais fatores interferiram e afetaram drasticamente a dinâmica do território, fragilizando 

ou até mesmo interrompendo os fluxos de trocas entre os ocupantes da comunidade. 

Intervenções urbanas ou acontecimentos sociais, quando resultam em separação entre pessoas 

ou grupos, geram afastamentos ou desconfianças entre seus sujeitos, ou colaboram para a perda 

da capacidade de confiarem uns nos outros ou pensarem-se como grupo, dão mostra de que o 

tecido social está em processo de fragmentação. 

Nestes termos, mesmo indivíduos com boa saúde emocional e estabilidade social, 

podem acabar impactados, enfraquecendo ou abandonando possibilidades de vivência, 

convivência ou integração social. Por sua vez, integrantes do território em situação de 

fragilização (caso dos usuários de crack), demandam serviços de apoio da rede formal de 

garantia de direitos e inclusão social, bem como de outras respostas que são construídas no  dia 

a dia nas relações de vizinhança, nas trocas com agentes comunitários e atores públicos, nas 

redes de sociabilidade presentes no território e que, se existentes ou são articuladas, podem vir 

a se configurar como pontos de trabalho e intervenção, por meio de redes primárias e 

secundárias5, possuindo a capacidade de potencializar a qualidade de vida dos moradores. 

 

 
2.2.4 O Bairro vira Cena 

 
 

Inicialmente, Belo Horizonte foi uma cidade planejada, com sua área urbana delimitada 

pela Avenida do Contorno, caracterizada pelo investimento em infraestrutura. Porém, com o 

crescimento da cidade, “os bairros surgiam mesmo sem esses serviços. A desigualdade social 

fez aparecer vilas e favelas nos arredores desses bairros, mas também próximas aos bairros 

dentro da área central” (ARREGUY, RIBEIRO, 2008, p. 11). 

 

 

 
5 Sobre tipologia das redes, ver nota técnica no Capítulo 5 deste documento. 
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Esse é o caso da Pedreira Prado Lopes – PPL, região que, curiosamente, sempre foi 

conhecida pela sua contribuição no fornecimento de pedras para a construção da capital mineira. 

Inserida na história e na região do bairro Lagoinha, a Pedreira presenciou o crescimento da 

desigualdade social e o grande número de pessoas em situação de rua no território na década de 

90, e a chegada do crack no município. 

Percebe-se que a área ficou marcada de forma negativa, seja pela presença de usuários, 

seja pelo comércio da droga em seu entorno, o que ampliou a vulnerabilidade da região, gerando 

posteriormente um grave problema de saúde pública, fragilização e exclusão social. Com isso, 

observa-se um crescimento da estigmatização da área, já bastante degradada, conforme afirma 

Notini (2019, p.11): 

 
Outro importante fator que contribui para a estigmatização do território é a existência 

do tráfico de drogas e a grande quantidade de usuários de drogas nas ruas da Lagoinha. 

O tráfico de crack, em especial, possui origens na PPL, considerada a favela mais 

antiga da cidade, e a questão dos usuários também é associada à negligência conferida 

à Lagoinha. Afinal, os espaços de passagem, mal iluminados, pouco atendidos pelo 

Poder Público, foram fatores que atraíram grupos sociais marginalizados, como é o 

caso da população de rua e dos usuários de drogas. 

 

Também, é possível apreender que a conjunção destes diversos processos num mesmo 

território tendem a colaborar para a intensificação da questão social, instauração de 

componentes sociais mais críticos e o aumento da criminalidade, como exemplificado por 

Salgado (2013) 

 
A droga chegou rapidamente ao bairro Lagoinha, pelas proximidades das “bocas de 

fumo”, compondo um local de aglomeração dos “noias” e esse novo uso do espaço 

influenciou uma mudança nas sociabilidades entre seus atores sociais. As pesquisas 

apontam um aumento da criminalidade nessa região durante esse período e tem a 

disseminação do tráfico de crack como fator determinante para tal cenário. (p. 278). 

 

Importante pensar que quando a estigmatização de uma área se dá pela desconfiguração 

de seu espaço, seu território, mesmo considerando que o espaço é produzido pelos seres 

humanos que o habitam, pode–se pensar em intervenções de contexto e no contexto. Quando, 

no entanto o fator estigmatizante afeta de maneira brutal a vida, a saúde e o bem estar geral da 

pessoa, a intervenção tem de ser pensada de forma abrangente, ampliada, articulada, tanto 

voltada para a “cena de uso”, quanto para as pessoas que circulam nestas localidades, visto que, 

conforme descreve Salgado 
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O crack tem qualidades intrinsecamente destrutivas, desestrutura a personalidade e 

cria forte dependência em pouco tempo, processo que conduz o usuário, na maioria 

das vezes, à degradação física e social. Os usuários de crack passam também por 

problemas que vão além daqueles de ordem biológica e psicológica. É muito comum 

que ocorra a perda dos vínculos familiares e sociais dos usuários, os quais, por falta 

de alternativa no mercado formal, são levados a optar por um estilo de vida 

marginalizado. Para sobreviver, acabam se inserindo em trabalhos informais ou 

“bicos”. Alguns desses usuários acabam se associando ao comércio de drogas e ao 

crime não só para suprir necessidades básicas de sobrevivência, como também para a 

manutenção de seu uso. Em pesquisa sobre os usuários de crack, Sapori, Sena e Silva 

(2010, p. 72) afirmam que o cliente do crack é considerado um consumidor 

compulsivo, “um usuário que se imobiliza e aos poucos vai se tornando um  ‘noinha’, 

um mendigo que fica lá nos becos ou casinhas.” Ainda de acordo com esses autores, 

a rentabilidade do consumidor do crack para a rede não está relacionada às extensões 

advindas das redes de relacionamento dos usuários, mas a sua grande demanda 

caracterizada pelo consumo rápido. (2013, p. 274). 

 

Tais apontamentos demonstram as transformações ocorridas na região, bem como a 

ocorrência de fatores importantes que proporcionaram a constituição de um cenário para o 

desenvolvimento da cena de uso. 

 

 
 

2.3 Contrastes, desafios e possibilidades na cena de uso 

 
 

Um desafio apresentado pela pesquisa passa pela proposta de compreender as questões 

atinentes da cena de uso, mas conseguindo enxergar “para além” desta cena, compreendendo 

as possibilidades e potencialidades no território analisado. 

Quando destacado o contexto que envolve as violações de direitos, situações de moradia 

e uso do espaço da rua para sobrevivência, circulação e uso de drogas na cena de uso, é 

perceptível os impactos decorrentes do fenômeno como o das cenas de uso de drogas, ou das 

cracolândias. Importante destacar aqui a descrição sobre a configuração de cracolândias 

proposta por Gobira e Garcia: 

 
A Cracolândia é compreendida como um território onde se concentram ações dessa 

natureza6 ao nela coexistirem atos violentos que atingem todos os seus atores e a 

ausência histórica de qualquer outra política pública que intervenha nessa dinâmica, 

configura-se o surgimento de poderes e éticas que sustentam tanto a violência do poder 

ilegal quanto a violência do poder público. Esse contexto fomenta a negligência social 

justificada pela ilegalidade das atividades no território. A complexidade dessa 

conjuntura, onde as responsabilidades judiciais com relação aos 
 

6O território não é um dado neutro nem um ator passivo. Produz-se uma verdadeira esquizofrenia, já  que 

os lugares escolhidos acolhem e beneficiam vetores da racionalidade dominante, mas também permitem a 

emergência de outras formas de vida. Essa esquizofrenia do território e do lugar tem um papel ativo na formação 

da consciência. (SANTOS, 2001b : 80) 
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que estão dentro e "fora da lei", e as responsabilidades sociais do Estado em relação 

aos excluidos, neste caso os usuarios de drogas em situação de rua, se torna expresiva 

na especificidades do território de nossa análise. (2016, p. 3). 

 

Ao refletir sobre a cena de uso, de acordo com a descrição dos autores, a percepção do 

que é negativo pode ficar mais evidente, sendo que, na cena “aberta” de uso de droga é possível 

externar vulnerabilidades, exclusões sociais, “mazelas”. Aspectos que anteriormente a cena de 

uso ficavam escondidos nas casas de prostituição, gerando violência e abuso que levam a viver 

nas ruas, exploração e abuso sexual, o uso indiscriminado de drogas, o uso para fugir dos 

problemas por não dar conta de enfrentá-los sem recorrer às drogas, violências e violações, as 

negligências ou tratamentos abusivos nos serviços e por parte dos agentes públicos, o poder 

paralelo do tráfico ditando as regras no território. 

Há de se considerar que, mesmo neste contexto, é possível o desenvolvimento de ações 

que colaborem para a qualificação da região da cena de uso, exigindo a perspectiva de ações 

intersetoriais e que proporcionem a inclusão social, que leve em consideração aspectos que 

envolvam assistência social, cultura, lazer, urbanização, saúde, segurança pública, dentre 

outras, como é o caso de propostas já em desenvolvimento pela Prefeitura Municipal de Belo 

Horizonte no território7. 

Os depoimentos das entrevistadas, relatados para a elaboração do diagnóstico, expõem 

uma situação de inúmeras e intensas vulnerabilidades humanas e sociais e exclusão social, 

podendo explicitar uma relação de gente sendo tratada como “sub gente”, exigindo a soma de 

esforços públicos e comunitários para uma mudança significativa nesta “cena”, pensando nas 

pessoas que ali circulam. 

Dessa forma, a cena aberta de uso de drogas não expõe “apenas” o uso de drogas, mas 

também desigualdades e uma realidade social gritante, desafiando a olhar sobre como tem sido 

abordada tal “problemática”, e quais respostas a nível de políticas públicas são construídas para 

lidar com tais fenômenos. Por isso, mostra-se necessário a efetivação dos serviços na região e 

a garantia do direito dos cidadãos que vivem e transitam na Lagoinha. Afinal, são as pessoas 

que fazem do bairro um local especial. 

É importante destacar que, para além da cena de uso, a região do bairro Lagoinha trata-

se de um local onde pessoas também residem, constituem histórias de vida com suas famílias, 

estruturam espaços de esporte, lazer, convivência comunitária, estruturam toda uma 

 

7 https://prefeitura.pbh.gov.br/seguranca/programa-de-intervencao-qualificada-em-cenas-de-uso-de-crack-e- 

outras-drogas (acesso em 14/02/2022). 
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organização urbana, que demonstram possibilidades e espaços que podem ser também 

potencializados para intervenções em relação à mudança de olhar e experimentações em relação 

às pessoas que “circulam” na região da Lagoinha. 

A seguir, apresentamos uma breve contextualização do Projeto Cenas de Uso. 

 

 

 
2.4 Conhecendo o “Projeto de Intervenção Qualificada em Cenas de Uso de Crack em 

Belo Horizonte” 

 
O “Projeto de Intervenção Qualificada em Cenas de Uso de Crack em Belo Horizonte” 

8foi elaborado pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção, por meio de sua Diretoria 

de Prevenção Social à Criminalidade, e representa uma política de governo da Prefeitura de 

Belo Horizonte para intervir de forma intersetorial e inclusiva em cenas de uso de crack e de 

outras drogas na capital. 

A metodologia incorpora e articula ações de saúde, segurança pública, assistência social, 

educação, cultura, esporte e lazer, planejamento urbano e desenvolvimento econômico, com o 

objetivo de promover a requalificação do espaço urbano, constituir a oferta de programas de 

formação e de inclusão comunitária, voltados para a promoção da convivência comunitária e 

da cultura nesses locais, além de promover o atendimento especializado a públicos vulneráveis 

e usuários de drogas em situação de rua. Possibilita, por fim, uma maior sensação de segurança 

e de pertencimento social, com a inserção do público nas atividades disponibilizadas. 

Os problemas ligados ao uso prejudicial de drogas provocam reflexos em aspectos 

sociais, econômicos e jurídicos da sociedade onde ele ocorre. Trata-se de um tema que afeta 

diretamente as relações familiares e a qualidade de vida das pessoas, sobrecarregando o sistema 

judiciário, bem como a rede de atenção ao usuário de drogas e seus familiares, aumentando 

também os indicadores de violência e criminalidade locais. 

Com base na Pesquisa Nacional sobre Uso de Crack de 2014 (BASTOS, BERTONI, 

2014), verificou-se que mulheres usuárias de drogas, por uma questão de gênero, têm mais 

dificuldades para acessar os serviços de tratamento especializado. Elas costumam enfrentar 

barreiras relevantes na utilização de serviços de tratamento especializado, sendo 

 

 
SMSP. 

8 Texto descritivo cedido pela Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção de Belo Horizonte - 
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frequentemente vítimas de discriminação e preconceitos, tendo suas necessidades específicas 

simplesmente ignoradas. Tal constatação evidenciou as poucas ofertas de políticas públicas 

voltadas às especificidades dessas mulheres, bem como a demanda por melhorias das existentes. 

Em relação às mulheres, a Pesquisa Nacional (BASTOS, BERTONI, 2014) revela que 

apesar de estarem proporcionalmente menos presentes em cenas de uso de crack (21,32%), elas 

estão ainda mais sujeitas à violência e a exclusão do que os homens: quase a metade das 

entrevistadas estava em situação de rua nos últimos 30 dias, 46% das mulheres relatam ter 

sofrido violência sexual em toda a vida. Contudo, muito superior à média nacional, o percentual 

de mulheres acompanhadas pelo Consultório de Rua Noroeste na Pedreira Prado Lopes 

representa 43% do público atendido. Além disso, há uma percepção das equipes do Consultório 

na Rua (SMSA) e do Serviço de Abordagem Social (SEAS - SMASAC), que o número de 

mulheres em situação de rua na Pedreira Prado Lopes, Regional Noroeste de Belo Horizonte, 

tem aumentado nesses últimos anos (levantamento realizado em 2018). 

A Rua Araribá, localizada na Pedreira Prado Lopes, foi a área definida para a realização 

da intervenção. Esse território, fica localizado na Lagoinha, na Regional Noroeste, e é o mais 

antigo aglomerado de Belo Horizonte. A proposta de intervenção qualificada em cenas de uso, 

no polígono da Lagoinha, propõe contribuir para a promoção da reinserção social e produtiva 

dos usuários, que vivem em situação de extrema vulnerabilidade na região e, para além das 

drogas e das violências, resgatar a autoestima, a paz e acidadania na comunidade. 

 

 
 

2.4.1 O território da intervenção 

 
 

O diagnóstico inicial da Cena de Uso da Rua Araribá, feito pelo Projeto Cenas de Uso, 

apontou que o local era reconhecido como palco não só de uso, mas também de tráfico de drogas 

e de conflitos entre gangues. A cena pública de uso de crack depende de aspectos variados, 

como o horário, condições climáticas, presença ou ausência policial, de situações de conflito 

entre grupos criminosos, entre outras variáveis. O tempo de permanência  dos usuários no 

território também mostrou ser variável, podendo-se encontrar ali alguns que permaneciam 

naquela cena apenas por algumas horas, e outros que ficavam dias ou meses na rua. Em sua 

maioria, trata-se de um público flutuante, ou seja, que circula por outros 
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territórios. Devido a essa característica, acaba por ser abordado por diferentes serviços em 

outros pontos da cidade. Geralmente são pessoas vindas de bairros de Belo Horizonte e da 

Região Metropolitana, mas, pela proximidade com a Rodoviária e o Centro, é possível encontrar 

também pessoas de cidades do interior de Minas e até deoutros Estados. 

 

 
 

2.4.2 Comitê coordenador da agenda intersetorial de políticas sobre drogas 

 
 

Criado pelo Decreto Municipal n° 16.747, de 10 de outubro de 2017, o Comitê 

Coordenador da Agenda Intersetorial de Prevenção ao Uso Indevido de Drogas é uma instância 

executiva de deliberação compartilhada, colegiada e de natureza interinstitucional. Coordenado 

pelo Secretário Municipal de Segurança e Prevenção, o Comitê é composto por 

representantesdos seguintes órgãos: 

 
I - Secretaria Municipal de Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania; 

II - Secretaria Municipal de Assuntos Institucionais e Comunicação Social; 

III - Secretaria Municipal de Educação; 

IV - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer; 

V – Secretaria Municipal de Fazenda; 

VI - Secretaria Municipal de Governo; 

VII - Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão; 

VIII – Secretaria Municipal de Saúde; 

IX - Secretaria Municipal de Segurança e Prevenção; 

X - Conselho Municipal de Políticas sobre Drogas de Belo Horizonte; XI – Secretaria 

Municipal de Política Urbana; 

XII – Secretaria Municipal de Cultura. 

 
 

O Comitê busca a melhoria na tomada de decisão frente ao grande desafio encontrado 

no desenvolvimentodas ações de enfrentamento ao uso prejudicial de crack e outras drogas na 

cidade de Belo Horizonte, e tem como objetivo planejar ações e pactuar estratégias no contexto 

de cada uma das políticas setoriais para solução de problemas relacionados a essa temática. O 

Comitê estrutura, integra, articula e amplia as ações de diferentes secretarias e órgãos 

municipais voltadas à prevenção do uso, tratamento e reinserção social de usuários de 
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crack e outras drogas. No bojo das deliberações deste Comitê, encontra-se o Projeto Cenas de 

Uso, que promove a intervenção qualificada nas cenas de uso de crack e outras drogas em Belo 

Horizonte. 

 

 

2.4.3 Participação comunitária 

 
 

Buscando construir um modelo diferenciado de intervenção junto aos usuários de crack, 

a Prefeitura investiu na elaboração de um planejamento integrado com todas as áreas envolvidas 

no tema, onde cada uma contribui com seu conhecimento técnico específico para a constituição 

de uma metodologia detrabalho intersetorial e integrada, com o objetivo voltado para a solução 

de problemas. 

A adoção de uma estratégia que prioriza trabalhar em parceria com as lideranças e  com 

os gestores comunitários locais, recebeu a denominação de Curso de Gestores, essa proposta, 

consiste em uma medidaimportante, no sentido de contribuir para que a comunidade 

compreenda o problema social do uso de drogas. A intenção é reverter o fato, de que grande 

parte da população, tende a excluir de seu convívio os frequentadores das cenas de uso, 

solicitando a retirada destes de suas comunidades. 

Desta forma, o projeto foca, sobretudo, em fazer com que as pessoas da comunidade, 

especialmente as lideranças locais, passem a atuar como protetoras dos direitos das mulheres 

vítimas de violência, com atenção especial para  as  mulheres  grávidas  e  em  situação  de uso 

prejudicial de drogas.  A  meta  final consiste em promover uma transformação na cena  de uso, 

tanto do aspecto urbano como do social, por meio de ações comunitárias e ações de cuidado 

com o público específico, articulado por meio da melhoria das condições locais. 

 

 
 

2.4.4 Três eixos de trabalho 

 
 

A proposta de intervenção qualificada junto à Cena de Uso do polígono da Lagoinha 

está estruturada em três eixos, que se completam e se articulam em suas ações: Proteção Social, 

Espaços Urbanos Seguros e Segurança Pública e Justiça. Os três eixos do projeto foram 

constituídos enquanto uma metodologia de trabalho ainda na fase de elaboração do projeto, 

quando da demanda no início da Gestão 2017 – 2020, em que a preocupação comas 
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chamadas “cracolândias” era uma questão nacional na ordem do dia das novas prefeituras  que 

assumiam as gestões municipais. 

A Prefeitura de Belo Horizonte adotou uma diretriz diferenciada em relação ao problema 

do uso indevido de drogas em espaços públicos, buscando tanto a atenção e o cuidado quanto a 

convivência comunitária eo acesso a serviços municipais pelo público que demanda cuidados. 

A partir dessa diretriz, surgiu a proposta inovadora do projeto criado    pela Secretaria de 

Segurança e Prevenção, em que se propõe um novo olhar da segurança pública sobre o problema 

do uso de drogas em espaços públicos, com a perspectiva de uma atuação preventiva, para além 

das intervenções rotineiras de controle e repressão. 

 
a) Proteção Social: 

 
 

O eixo da Proteção Social tem como base a articulação em rede para a implementação de ações 

que incidam sobre os fatores sociais que favorecem vulnerabilidades ligadas ao uso e abuso de drogas e 

diferentes formas de violências. A integração com outros serviços do município e suas equipes, portanto, 

é fundamental para uma maior proteção e social, com cobertura de horários e atendimento local ampliados. 

A principal ação deste eixo foi a criação de um espaço de cuidado de portas abertas, onde os serviços 

funcionam em um mesmo equipamento, o CIAM, que é uma conquista já obtida e que possibilita a prática 

desta diretriz. A integralidade no acompanhamento dos casos, por meio de abordagens do público no 

território pelas equipes técnicas da Assistência Social e da Saúde é essencial para construir uma linha de 

atuação conjunta entre Consultório de Rua, BH de Mãos Dadas e Serviço Especializado em Abordagem 

Social, e, por sua vez, possibilita a constituição de um banco de dados integrado, para acompanhar os 

atendimentos, também de forma integrada, pelas 

diferentes áreas das políticas municipais. 

Usando a metodologia inclusiva e a integralidade dos serviços municipais, são oferecidos ao 

público alvo informações, aconselhamento e cuidados para que tenham o estímulo à adoção de 

comportamentos mais seguros no cuidado da saúde, como no consumo de produtos, substâncias ou drogas 

que causem dependência. 

A estratégia a ser utilizada com cada indivíduo é definida a partir de diálogos contínuos, 

considerando a singularidade da relação sujeito x droga. O modo de atuação deve considerar que cada 

situação, sua complexidade e cada sujeito atendido, exige diferentes estratégias para reduzir os danos do 

uso prejudicial das drogas. 
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b) Espaços urbanos seguros 

 
 

Espaços Urbanos Seguros é a metodologia de trabalho que leva em conta o planejamento urbano 

como uma das medidas de prevenção à criminalidade e às violências, por meio da revitalização 

dos espaços de convivência, com intervenções urbanas e promoção da  cidadania. Visa 

transformar e recuperar espaços que hoje se encontram degradados por diferentes formas de 

usos indevidos (descarte irregular de lixo, utilização de vias públicas como banheiro, 

depredação do patrimônio, etc.), como forma de reduzir número de ocorrências policiais 

decorrentes também de conflitos interpessoais registrados entre os próprios usuários de drogas. 

 
c) Segurança Pública e Justiça 

 
 

O Eixo Segurança Pública e Justiça propõe ações articuladas e uma gestão  coordenada, 

promovendo diálogo entre as esferas de Governo, de Justiça, de Proteção Social, e, de regulação 

urbana, com alinhamento de procedimentos e informações acerca das cenas de uso de crack em 

Belo Horizonte. 

Com uma atuação prioritariamente preventiva, A SMSP coordena o escopo de ações 

criando possibilidades para intervir em diferentes contextos e condições que produzem 

violências, antes que o crime aconteça. Dentro da atuação do Projeto Cenas de Uso, já foram 

realizadas articulações de diferentes naturezas com a Polícia Militar, a Polícia Civil, o 

Ministério Público de Minas Gerais, a Defensoria Pública de Minas Gerais, a Receita Estadual, 

a Cemig, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) e empresas de telefonia. 

 

 
 

2.4.5 Avaliação e monitoramento 

 
 

Durante toda a sua execução do Projeto de Intervenção Qualificada em Cenas de Uso 

de Crack, vêm sendo realizados a avaliação e o monitoramento de suas ações, em diferentes 

fases. Por meio de um banco de dados, criado pela Secretaria Municipal de Política Urbana 

(SMPU) e Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão (SMPOG) e 

compartilhado entre os órgãos que atuam no projeto, mensalmente são registrados os 
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atendimentos e as atividades realizadas no polígono. Os dados são apresentados nas reuniões 

do Comitê da Agenda Intersetorial de Políticas sobre Drogas, onde sua avaliação é realizada de 

forma qualitativa e quantitativa pelo Comitê. 

Além disso, são produzidos relatórios pelo CIAM sobre as metodologias de intervenção 

nas atividades de capacitação dos profissionais envolvidos, também são realizados encontros 

mensais e reuniões quinzenais de um grupo técnico com os representantes das secretarias 

participantes do projeto, para o acompanhamento das metas e atividades executadas. 

Em relação aos dados do CIAM, equipamento inaugurado em novembro de 2018 para 

atendimento às mulheres em situação de rua usuárias de drogas na cena de uso da Rua Araribá, 

o processo de sua coleta e processamento ainda está em construção. Em setembro de 2019, 

foram estabelecidos instrumentos de coleta de dados e iniciou-se a constituição de um banco de 

dados pela SMSP. Todos os dados são coletados em formulários preenchidos à mão, depois eles 

são enviados à DCRI/SMSP para digitalização, tabulação no Excel, tratamento e análise. E 

como não há impressora  no  equipamento,  esses  documentos  são  todos impressos na 

DCRI/SMSP (Diretoria de Prevenção Social à Criminalidade). Este processo ainda é pouco 

informatizado, e por isso moroso. 

Contudo, o maior desafio é integrar as informações  de  diferentes  áreas,  por  se  tratar 

de um serviço Intersetorial e, ao mesmo tempo, estabelecer formas de acompanhar a inserção 

das mulheres que chegam ao CIAM na rede de serviços municipais. Ou seja, precisamos 

construir um sistema de coleta e produção informações em que todas as áreas envolvidas no 

processo de trabalho possam contribuir com informações sobre a mulher acolhida no CIAM. 

Deste modo, poderemos reconstruir sua trajetória, tanto em relação aos serviços municipais 

quanto a sua história de vida. Com referências dos atendimentos realizados por  todasas áreas, 

podemos estabelecer um processo de trabalho de fato integrado e um atendimento sistêmico das 

usuárias. 

Relatório com dados, informações e resultados sobre as intervenções realizadas no 

âmbito do projeto podem ser acessadas na página descrita a seguir: 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/seguranca/2021/relatorio- 

projeto-cenas-de-uso-ok.pdf 

 

No próximo capítulo, abordaremos aspectos que possibilitem conhecer um pouco mais 

sobre as mulheres que transitam nesta cena de uso. 

https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/seguranca/2021/relatorio-projeto-cenas-de-uso-ok.pdf
https://prefeitura.pbh.gov.br/sites/default/files/estrutura-de-governo/seguranca/2021/relatorio-projeto-cenas-de-uso-ok.pdf
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3. ELAS E SUAS CENAS 

 
 

3.1 Identificação 

 
 

No decorrer das considerações propostas neste capítulo, é possível refletir sobre uma 

questão importante que foi percebida na realização da pesquisa: a cena da casa e a cena da rua 

impõem ou determinam suas trajetórias e situações de vida? 

A pesquisa realizada trouxe algumas inquietações, como por exemplo, quem e quantas 

são; por onde andam; o que fazem de suas vidas; do acordar ao momento em tentar dormir; têm 

filhos; quantos e onde estão; que histórias vivem; herdarão suas “sinas” ou escreverão novas 

histórias? Apesar de parecerem subjetivas, tais questões trarão desafios na compreensão da 

circulação e vivência na cena de uso, e na relação com o planejamento das políticas públicas e 

respostas dos programas sociais, sensibilizando aqueles que se despem do preconceito ou 

desprezo, e humanamente conseguem enxergá-las. Adotando, às vezes, comportamentos 

“nômades”, sem documentos civis, podendo se afastar da possibilidade de acesso aos programas 

e benefícios sociais, podendo tornar-se invisíveis para as estruturas formais, não compondo 

listas de formatura e nem sequer, ampliando o cadastro de desempregados do país. 

Mas, pessoas que existem, precisam de documentos para dizer quem são e para defender 

seu pão, nem mesmo exercer o direito do voto, visto que o título eleitoral quase inexiste entre 

elas, sendo que o desafio em relação à documentação para a população em situação de rua não 

reside apenas no fato de conseguir tirar a documentação, mas de conseguir manter-se de posse 

dos mesmos, como pode ser visto a seguir. 

Este parece ser um ponto contraditório, visto que, das 32 pessoas entrevistadas, 24 

tinham ao menos, um documento, conforme apresentado na figura 3, resultando em algo 

positivo, mesmo com a declaração mencionada anteriormente. 
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Figura 3 - Documentos informados pelas pessoas entrevistadas. 

 

 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

 
Interessante observar que os itens “não se aplica” (7) e “perdeu na noite anterior” (1), 

são de entrevistadas que declararam não possuir documentos, e evidenciam esta dificuldade. 

Quando se analisa os dados coletados nas entrevistas com mulheres e equipamentos sociais na 

cena de uso, encontram-se relatos de pessoas que já tiraram documentos mais de uma dezena 

de vezes, apontando, como motivo para as frequentes perdas, ter que perambular com os 

documentos ao longo do dia mal acomodados entre seus pertences e por não ter onde deixar. E 

mesmo entre aquelas que dormem nos abrigos, a maioria não tem uma vaga fixa e, portanto 

pela manhã precisam deixar o local carregando todos os seus pertences, e vagando pela cidade 

embaixo do sol e chuva, perdendo ou danificando seus documentos, podendo até mesmo tê- los 

roubados. 

Também, os documentos, juntamente com seus pertences, são recolhidos por agentes 

públicos quando são obrigadas a desocupar determinados espaços em que se encontram na 

cidade. Como se pode concluir, os desafios para permanecer de posse dos documentos são 

inúmeros e o ciclo de obtenção e perda dificulta a tentativa de acesso aos serviços e benefícios. 

Para minimizar esse ciclo de ter e perder documentos, alguns serviços como Centro Pop ou 

abrigos institucionais disponibilizam, em determinadas situações, local para a guarda de 

documentos. 
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3.2 Perfil sociodemográfico e econômico 

 
 

Buscando a compreensão sobre as mulheres que circulam na cena de uso, cabe destacar 

informações sobre sexo e gênero, raça e cor, escolaridade e a situação ocupacional das 

entrevistadas, respeitada, sobretudo para as duas primeiras variáveis, as informações auto- 

declaradas pelas mesmas. 

Em relação ao primeiro par de variáveis (sexo e gênero), a maioria das entrevistadas 

declarou ser do sexo feminino, bem como do gênero cis (Figura 4). No cruzamento das 

variáveis, vemos que a maior parte das mulheres (sexo feminino de nascimento) se declara do 

gênero cis, enquanto, entre as mulheres do sexo masculino (no nascimento), se declaram trans, 

conforme descrito na tabela a seguir (tabela 1) 

 
 

Figura 4 – Distribuição segundo sexo e gênero das pessoas entrevistadas. 

 
Sexo Gênero 

 

 
 

11; 34% 11; 34% 
 
 

 
21; 66% 

Cis 

Trans 

 
 

 
21; 66% 

Cis 

Trans 

 
 
 

 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

Tabela 1 – Distribuição das pessoas entrevistadas segundo sexo e gênero 

Sexo 
Gênero 

Total 
Cis Trans 

Feminino 21 3 24 

Masculino  8 8 

Total 21 11 32 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 
Quanto à faixa etária e raça, observa-se que a maioria das entrevistadas está na faixa 

etária de 30 a 59 anos, e se auto declararam pardas, seguidas de perto pelas auto declaradas 
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pretas, sendo que três pessoas não souberam ou não responderam sobre a raça/cor, e três 

declararam-se brancas (Tabela 2). 

 

Tabela 2 – Distribuição das pessoas entrevistadas faixa etária e raça/cor 

Faixa Etária 
Raça 

Total 
Parda Preta Branca NS/NR 

18 a 29 anos 4 2   6 

30 a 39 anos 6 4 2 1 13 

40 a 49 anos 3 4   7 

50 a 59 anos 1 2 1  4 

60 a 69 anos    2 2 

Total 14 12 3 3 32 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE que realiza a somatória 

de pardos e pretos9, como categoria de análise, tendo-se então, 26 das entrevistadas nesse grupo, 

o que em termos percentuais são pouco mais de 80% do grupo entrevistado. 

Vê-se reproduzido nestes números o fenômeno descrito em análises do IBGE, 

verificando a incidência do recorte de raça e cor na distribuição das entrevistas, expressando o 

processo de desigualdade e exclusão racial vigente. 

No que tange à escolaridade, o analfabetismo não é alto entre as entrevistadas, visto que 

três das entrevistadas afirmaram não saber ler ou escrever, e assim o permanecem, pois não 

estão estudando atualmente (Figura 5). Entre as que sabem ler ou escrever, apenas duas estão 

estudando atualmente na modalidade ensino Educação de Jovens e Adultos (EJA), nos 9º e 4º 

anos do ensino fundamental. Além dessas, quatro que afirmaram saber ler ou escrever, não 

souberam ou não quiseram responder se estão estudando atualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

9 
liv101681_informativo.pdf · liv101681_notas_tecnicas.pdf. © 2022 IBGE 
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Figura 5 - Distribuição segundo instrução e condição de escolaridade. 

 
Sabe ler ou escrever Estuda atualmente 

3; 9% 

 
 

Não Sim Não NS/NR Sim 

 
 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

Dentre as 30 entrevistadas que não estão estudando atualmente ou não souberam ou não 

quiseram responder sobre o grau de instrução, a maioria (20) interrompeu ou parou de estudar 

no ensino fundamental; quatro cursaram séries do ensino médio, e uma alcançou o ensino 

superior, conforme descrito na Tabela 3, abaixo. 

 
Tabela 3 - Distribuição segundo instrução e condição de escolaridade 

 

 
Série/ano 

Nível de ensino  
Total 

Fundamental Médio Superior 

1ª / 1º 1 2 1 4 

2ª / 2º  3  3 

3ª / 3º 1 4  5 

4ª / 4º 6   6 

5ª / 5º 2   2 

6ª / 6º 1   1 

7ª / 7º 6   6 

9ª / 9º 3   3 
Eja 4 º e 9 º 2 

Total 22 9 1 32 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

29; 91% 

2; 6% 

4; 13% 

26; 81% 
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3.3 Trabalho e Renda 

 
 

Um aspecto importante a se considerar no início da análise desse tópico é o que se refere 

à faixa etária das entrevistadas, visto que 30 das 32 duas mulheres ouvidas na pesquisa estão 

em idade considerada produtiva e ativa (entre 18 e 59 anos), estando aptas para trabalhar e/ou 

desenvolver atividades laborais e de geração de renda. Entretanto, como pode ser visto na 

sequência, prevalecem situações de desemprego ou subempregos em atividades que não lhes 

garantem nenhuma seguridade, e com baixa remuneração. 

Os dados da pesquisa apontam que, apesar da ocorrência da declaração de desempregada 

(28), a dinâmica de trabalho é diversa entre as entrevistadas, já que, mesmo informando “estar 

desempregada e não procurando emprego”, várias entrevistadas declararam exercer algum tipo 

de atividade, refletindo a forma como lidam com o trabalho. Entre as quatro que afirmaram 

estar empregada, uma declarou estar de licença por motivos de doença (porém, com suspensão 

do benefício) e as outras citaram trabalhar como operadora de caixa e profissional de sexo; 

recicladora em galpão; salva vidas em parque ecológico; pintura de paredes e faxineira. 

Entre as que estão desempregadas e estão procurando trabalho (8), apenas cinco 

responderam as atividades exercidas, sendo pintora (1); profissional do sexo (1); vendedora 

ambulante em ônibus/sinal/rua (2); faxineira (1). 

Já entre as que estão desempregadas e não estão procurando trabalho (18), a maioria 

(13) não desenvolve nenhuma atividade, mas algumas citaram vendedora ambulante em 

ônibus/sinal/rua; profissional do sexo; coleta e revenda de materiais recicláveis; outros 

trabalhos informais. A figura 6, abaixo, apresenta a situação ocupacional das entrevistadas. 
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Figura 6 – Distribuição segundo situação ocupacional e busca por emprego 

Situação ocupacional 

 

 
Desempregado Emprego informal Emprego formal 

 
 

 

Busca por emprego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

Outro aspecto que chamou atenção na pesquisa foi sobre a tentativa de se organizar com 

as oportunidades de trabalho e o acesso aos programas e serviços ofertados aos moradores em 

situação de rua, pois, em alguma medida, interferem na dinâmica da busca de oportunidade para 

geração de renda e trabalho, mesmo sendo importante na oferta de políticas públicas e garantia 

da dignidade das pessoas em situação de rua, oferecendo, por exemplo, espaço para higiene 

pessoal, tomar banho, fazer suas necessidades fisiológicas, lavar suas roupas, inserção social e 

cultural, dentre outros. 

8; 25% 
Não está procurando trabalho 

Não Sabe/Não respondeu 

Não se Aplica 
4; 13% 18; 56% 

Procurando trabalho 

2; 6% 

2; 6% 

2; 6% 

28; 88% 
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Porém, quando pensada a organização da rotina e a dinâmica vivenciada pelas mulheres 

entrevistadas, há de considerar a ocorrência de dificultadores na busca por trabalho, como dito 

por uma das entrevistadas, a qual descreve que 

 
“A minha rotina era essa eu levantava tomava café e vinha para o Centro Pop tomar 

banho, e lá, a gente toma banho, lava uma roupa, mas só que tem uma fila para tomar 

banho, não é só você chegar tomar banho e sair, tem uma demora. Aí, quando voltava 

para trás já tava quase na hora do almoço. Aí eu almoçava e na parte da tarde é que eu 

saía para fazer alguma coisa: ou eu ia vender água, bala salgadinho, catar reciclado 

para vender, Como montar uma banca de roupa para vender na rodoviária sempre tinha 

que estar fazendo alguma coisa”. (entrevistada 18)10 

 
. 

A rotina de muitas mulheres dificulta a busca por atividades laborais. O exemplo do 

depoimento acima evidencia um caso em que a entrevistada se ocupa toda a parte da manhã 

com sua organização pessoal, através dos serviços sociais que acessa. No seu caso, ela usa a 

parte da tarde com atividades informais que lhe geram renda e, por ter uma maloca como local 

fixo para dormir, a noite se recolhe à ela. Porém, para aquelas que precisam de uma vaga em 

locais para “pernoite”, exigindo deslocamentos pela cidade e enfrentamentos de novas filas para 

garantir uma vaga nos serviços que ofertam vagas para pernoite. Outra situação é a daquelas 

mulheres que, não tendo dormido a noite por insegurança, vão procurar durante o dia algum 

espaço que lhes pareça mais seguro para recuperar-se da noite não dormida. Nessas duas 

situações, a parte da tarde também será consumida ou dormindo ou em filas para garantir lugar 

seguro para passar a noite. 

Em termos de renda, a maioria das entrevistadas declarou ter renda regular mensal (25), 

sendo que 22 declararam receber algum benefício. Uma entrevistada declarou ter renda regular 

mensal a partir de trabalho formal ou informal, e duas a partir de trabalho formal ou informal, 

somada ao benefício (Figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 
 

10 Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 
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7; 22% 
22; 69% 

Figura 7 - Situação em relação à renda 
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7; 22% 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

Dentre os benefícios, o mais citado foi o Bolsa Família/Renda Brasil, sendo que duas 

entrevistadas declararam receber o Benefício de Prestação Continuada (BPC). Quanto ao valor, 

cinco não souberam ou não quiseram responder sobre o valor recebido, sendo os valores de 

renda citados variando entre R$ 91,00 e R$ 2.000,00, com a maior concentração em valores até 

R$ 669,00 (Figura 8) 

 

 

 

Figura 8 – Gráfico de renda 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

Essa maior concentração na casa de R$ 90,00 (noventa reais) ou menos, chegando 

àquelas que declararam não ter renda alguma, coloca esse grupo de entrevistadas (ou seja, a 

maioria), num cenário de mulheres que estão abaixo da linha de pobreza (pobreza extrema), 

conforme parâmetros definidos pelo Banco Mundial (pessoas que vivem com menos de US$ 

15 
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1,90 ou R$ 10,80 ao dia). Esse fato aponta para uma maior necessidade de assistência e apoios 

através dos programas e benefícios sociais. 

 

 
 

3.4 Estado Civil, Família e Origem 

 
 

Solidão, abandono, ingratidão, exploração, traição, conflitos, desrespeito são palavras 

carregadas de sentimentos, quase sempre negativos, que apareceram em diversos momentos nas 

falas das entrevistadas durante a pesquisa e também nos grupos focais que foram realizados. As 

poucas memórias de famílias que foram trazidas, em sua maioria, remetem a situações de dor, 

violência, abusos, traição, brigas, e rompimento nas relações, além de preconceito, etc, este 

último mais presente nas falas e relatos das mulheres trans. As análises desse bloco tornam 

evidente a fragilidade dos vínculos familiares e, sobretudo da ausência da rede primária como 

ponto de apoio nas necessidades e como lugar de amparo e segurança, como expresso na fala 

desta entrevistada: 

“Uma coisa que me deixa triste é ter perdido a minha base... Sinto falta de alguém que 

me encaminhe, sinto a falta de amizades.” 

 
No que tange a situação conjugal, a maioria das entrevistadas (22) declarou-se solteira, 

destas 13, têm filho(s). É também entre as solteiras o maior número das que não têm filhos (9). 

Entre todas as entrevistadas, independente do estado conjugal, 21 declararam ter filhos (Tabela 

3). 

Entre aquelas que possuem filhos, a quantidade de filhos concentra-se, para a maioria 

(13), entre 1 e 4 filhos. Apenas uma delas possui 10 filhos. E são 11 as que não possuem filhos, 

conforme a Figura 9. 
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Figura 9 – Gráfico da quantidade de filhos 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 
 

Os filhos, em geral, residem com parentes das entrevistadas, sendo em sua maioria com 

os pais das entrevistadas (tabela 4). Entre “outros parentes”, foi citado tio/tia por uma 

entrevistada e, por outra entrevistada, foi citado o abrigo como o local de moradia do filho, 

também, entre os filhos que moram sozinhos, algumas declararam serem casados, adultos ou 

independentes. 

 
Tabela 4 – Distribuição das pessoas entrevistadas segundo estado conjugal e 

maternidade 
 

Estado Conjugal 
Filhos 

Total 
Sim Não 

Solteira 13 9 22 

Viúva 4  4 

Separada/Divorciada 2 1 3 

Amigada/juntada/união estável 1 1 2 

Não sabe/Não respondeu 1  1 

Total 21 11 32 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

 

Embora o contexto de convivência dos filhos pareça conferir uma condição estável, 

observada a distribuição dos números, as falas das entrevistadas demonstram importante 
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realidade. No caso de uma entrevistada, percebe-se que ocorreu a aplicação da medida protetiva 

(disse que houve a “tomada” do filho pelo juizado), sem maiores detalhamentos trazidos na 

entrevista. Uma entrevistada relatou que o filho faleceu aos 4 meses de idade. Outra relatou que 

possui cinco filhos, tendo dois residindo com o pai; dois com irmãos e está gestante de um. 

Uma entrevistada declarou ter cinco filhos que estão em diferentes locais (adoção, abrigo e com 

avós). 

 
Tabela 5 – Distribuição dos filhos segundo convivência atual 

 

Com quem vive o(s) filho(s) Quantidade 

Pais da entrevistada 7 

Sozinhos 6 

Outros parentes 2 

Irmãos da entrevistada 2 

Falecido 1 

Diversas pessoas/instituições 1 

Não sabe/Não respondeu 1 

Filhos (as) da entrevistada 1 

Não possui filhos 11 

Total Geral 32 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

A pesquisa chama a atenção para um tema muito preocupante em relação à mulher em 

situação de rua, que é tornar-se mãe e não “ter” os filhos. Nota-se que, apesar de 21 das 

entrevistadas ter indicado ser mãe, nenhuma delas vive atualmente com seus filhos, conforme 

demonstrado nas tabelas 4 e 5, que tratam respectivamente do ser mãe e da situação da guarda 

dos filhos, sobretudo os menores de idade. 

Embora o tema não tenha sido muito aprofundado na pesquisa, essa temática apareceu 

em alguns momentos da entrevista, nos grupos focais e nos encontros com os parceiros da rede. 

A distância dos filhos aparece sob várias justificativas que vão desde a falta das condições para 

criá-los na rua, até a perda de guarda. Para algumas das entrevistadas, viver separada dos filhos 

parece uma repetição de um ciclo, visto que, dentre elas, há pessoas que ou foram deixadas ou 

que saíram para as ruas aos seis, aos doze anos e na adolescência, não contando da mesma 

forma com o acompanhamento da mãe, pai e outros familiares: 

 

“A rua foi o meu berço desde os 06 anos de idade”. (entrevistadas 19) 
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“Aos 12 anos fui embora de casa, trabalhar em casa de família onde só recebia comida 

e cama para dormir”. (entrevistadas 28) 

 
“Depois de ser espancada, mantida presa, consegui fugir, eu tinha 13 anos e fui viver na 

casa de uma cafetina onde fiquei até os 17, depois saí de lá e rodei pelas ruas de vários 

lugares até alguns dias atrás quando depois de uma grande provação e de chorar um dia 

uma noite desci pedir ajuda e sair”. (entrevistadas 18) 

 
“Eu sinto ter perdido minha base muito cedo não esperou completar a idade e estar mais 

segura”. (entrevistadas 24) 

 
A fragilidade das relações e dos vínculos familiares analisados, somados às condições 

econômicas, constituem dois dos elementos que interferem neste distanciamento entre mães e 

filhos, conforme será demonstrado a seguir. 

Em outras falas, aparecem relatos de mães que choram e dizem ter saudade dos filhos, 

havendo quem afirme não retomar a convivência porque os filhos são ingratos, havendo quem 

manifeste “dor” por não poder ver e estar perto dos filhos. Também há aquelas que dizem chorar 

de revolta pela perda da guarda, e outras que manifestam medo de que isso aconteça, como é o 

caso da mulher grávida entrevistada pela pesquisa que já havia perdido um filho, a qual afirma 

 
“Eu surtei quando me tiraram meu filho, eu estava em um abrigo dormia próximo de um 

grupo que fumava e usava drogas escondido, inventaram que eu estava usando e 

tomaram meu filho. desconfio que tenha um esquema para tirar os filhos da gente”. 

(entrevistadas 25) 

 
Também, outra entrevistada afirma 

 
 

“Eu recebi uma denuncia de maus tratos dos meus filhos, a eu perdi a guarda dos meus 

filhos, ai eu perdi minha casa eu vim para rua... “eu tinha 7 filhos e perdi-os por causa 

dos outros, estou em depressão até hoje”... “Queria ter meus filhos, deu vontade de ir lá 

abraçar eles”. (entrevistada 2 - falas extraídas da pesquisa e de sua participação em 

grupo focal) 
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São histórias e motivações diversas marcadas por separações e pela ausência, as quais 

acabam reforçando a ideia de estar só no mundo, de não ter com quem contar, podendo ocorrer 

a perda do sentido da vida ou a incapacidade de prover sustento para si e para própria família, 

como questiona uma mãe de quatro filhos, e grávida de quarenta semanas do quinto, a qual 

indaga 

 
“como eu posso alugar uma casa e cuidar de cinco filhos com um salário? O que me 

resta é a rua” (entrevistadas 25) 

 
Com o intuito de entender como e com quem viviam, bem como aonde e as condições 

de moradia anteriormente a vida para rua, a pesquisa revela que a maioria veio de núcleos 

familiares que contavam com a presença, de pais e irmãos ou cônjuges (Figura 10). Em apenas 

um caso, a entrevistada relata ter vindo de acolhimento institucional em abrigo, reportando, o 

que se observa, em geral, nas situações de menores residentes de abrigo, que, ao completarem 

a maioridade, quando não têm condições mínimas, não têm para onde ir. 

Neste quesito, ou seja à condição passada das entrevistadas se registra uma condição 

(dada a constituição familiar e situação de moradia) aparentemente favorável, a presença 

constituída de núcleos familiares, que a primeira vista parecem estáveis. No entanto, avaliando-

se à frente, a motivação para irem para as ruas, pode-se entrever as diversas situações que, 

independente da condição de família e domicílio, podem condicionar uma tomada de decisão: 

pela ida para as ruas. 
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Figura 10 - Convivência anterior 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

 
 

3.5 Para quem e para onde voltar 

 
 

O esforço no levantamento de informações e análise desse bloco justifica-se pela 

importância de saber se as entrevistadas têm um “para onde” e um “para quem” voltar, ou com 

quem contar quando alguma necessidade se impõe além daquelas que as mesmas já enfrentam 

cotidianamente. Importa saber se, vivendo em situação de rua, tem com quem contar no 

momento em que os serviços dos quais depende não conseguem “respondê-la” devido a fatores 

como tempo/horário, capacidade do serviço/número de atendimentos, e em função da natureza 

específica das demandas. 

Dentro dos estudos de rede, em especial da rede primária (laços consanguíneos, de 

amizade, vizinhança, etc.), denomina-se sujeito assistido, aquela pessoa que perde totalmente o 

contato, as interações e a possibilidade de contar em qualquer que seja a necessidade (de um 

conselho, um abraço, cuidados, até, a uma ajuda financeira e material, etc.), ou seja, a pessoa 

que perdeu totalmente os vínculos primários, as interações e as respostas que estes provêm. 

Portanto, o sujeito assistido, é aquele que passa a ter que contar com exclusividade com 

os serviços da chamada rede secundária (pública ou privada) para preencher todas as lacunas e 

necessidades de sua vida. 

 
“Quando dá esse horário eu começo a ficar deprimida”. (entrevistada 1) 
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A entrevistada se refere à saída do equipamento em que passa o dia, num término de 

expediente diário do serviço. 

A primeira questão para qual se buscou resposta é sobre se as entrevistadas tinham um 

lugar para onde voltar quando manifesta a vontade de deixar as ruas. Inicialmente, procurou- se 

compreender seus locais de origens (estado, cidade e bairro de origem) para identificar os 

possíveis locais de retorno, para aquelas que afirmaram ser a família ou algum familiar o ponto 

de referência para retorno na hipótese de deixaras ruas. A síntese destas informações pode ser 

vista através do quadro 2, representada geograficamente pela figura 11 e sintetizada na figura 

12, na sequência. 

Destaca-se que cinco, de dez entrevistadas, afirmaram poder voltar para a família de 

origem na hipótese de deixar as ruas (Figura 12), e retornariam para a mesma localidade/bairro, 

como também pode ser visto no mapa através das setas (mapa de fluxo). Estas pessoas que 

declaram poderem voltar para a família de origem citaram pais, mães, irmãos, filhos e avós 

como pessoas de referências para as quais voltaria. 

 
Quadro 2 - Detalhamento do bairro de origem e local de retorno para quem declarou 

voltar para a família de origem, há hipótese de sair das ruas 

Bairro de 

Origem 

Para junto de qual 

familiar voltaria 

Local de referência para o 

retorno 

Mesmo de 

origem? 

Novo Alvorada Mãe Novo Alvorada - Sabará Sim 

Ouro negro Mãe Ouro Negro Sim 

 

Esplanada 
Irmão, “porém tenho 

vergonha” 
(entrevistada 23) 

 

Esplanada 

 

Sim 

Não sabe/Não 
respondeu 

Pai Pedro Leopoldo Não 

Rua Venceslau 
Brás 

Mãe e filho Vitória - Cariacica Não 

Venda Nova Cônjuge Serra Não 

Betânia Filhos Betânia Sim 

Lagoa de Santo 
Antônio 

Mãe Não respondeu 
Não 

respondeu 

Santa Rita Pai Santa Rita Sim 

Alto Vera Cruz 
Mãe e irmã – Estão 
juntos em abrigo 

Bairro Alto Vera Cruz.” 
Não 

respondeu 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 
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O mapa a seguir (figura 11) apresenta dois fluxos de deslocamento das entrevistadas, 

sendo um real e o outro hipotético. O primeiro, representado pelas setas em azuis, ajuda a 

compreender, por amostra, de onde vêm as mulheres que percorrem a cena de uso da Lagoinha, 

demonstrando diversificação em relação ao local de origem. O segundo, hipotético, é 

representado pelas linhas vermelhas e tracejadas, indicando possíveis locais para retornos, no 

caso de deixarem a situação de rua. 
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Figura 11 – Distribuição geográfica das localidades de origem das entrevistadas e 

possíveis destinos de retorno11 

 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 
11 

19 entrevistadas declararam não ter família para a qual voltar ou não voltaria para a família de 

origem. Em 3 casos a possibilidade de saída das ruas não se aplica por não estarem vivendo nas ruas. 
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Entre as 19 entrevistadas que declararam não voltar para a família de origem, na hipótese 

de deixar as ruas, observa-se um discurso quase que generalizado sobre a preferência por viver 

sozinha, presente na fala de sete delas, declarando que “Morar sozinha é a melhor coisa que 

tem” (entrevistada 15), ou “Eu gosto de ter minha independência” (entrevistada 3), sendo 

também apresentadas queixas como: 

 
“Eles foram os que mais me discriminaram”. (entrevistada 22) 

 
 

“Isso já não me pertence mais, já acabou. Família cria a gente para se virar no mundo 

tem que caçar seu rumo, a vida segue em frente seja para quem se deu bem e formou sua 

família, seja para quem se deu mal”. (entrevistada 24) 

 
“Por falta da humanidade dos meus irmãos, nas ruas encontrei mais humanidade que na 

família”. (entrevistada 1) 

 
O gráfico a seguir demonstra a opinião se, caso saíssem da rua, voltariam para sua 

família de origem, sendo visto que a maioria não voltaria para sua família (19,59 %), e outras 

(10,31 %) sim, voltariam sim para a família. 

 
Figura 12 – Distribuição segundo a condição de deixar as ruas voltando 

para a família de origem12 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

12 
Nota: Em 3 casos a possibilidade de saída das ruas não se aplica por não estarem vivendo nas ruas. 

3; 10% 

10; 31% 

19; 59% 
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A entrevistada da citação abaixo é veemente em dizer que no momento, não deseja 

deixar a rua, mas que não se acomodou à ela. Ela expressa o receio do enfrentamento da solidão 

se a solução for viver sozinha em uma casa, sem pessoas que lhe possam servir de companhia. 

 
“Às vezes eu penso será que uma casa me faria feliz, acho que poderia me deprimir por 

estar só... Às vezes as pessoas ficam na rua por causa do movimento, das pessoas que 

encontra”. (entrevistada 24) 

 
Tal citação reforça, de certo modo, observações sobre a capacidade destas pessoas em 

se adequar de imediato as soluções propostas. Esse fato é reforçado por uma agente da rede 

ouvida no trabalho que relata a situação de uma mulher atendida em suas ações, segundo a 

mesma, ela conseguiu uma moradia social, a qual demonstrava, durante todo processo para 

conseguir o benefício, um grande desejo de conseguir a casa. Porém, após conseguir, mostrava 

já nos primeiros dias, certa dúvida se iria dar conta de viver lá sozinha. 

Em relação à manutenção do contato com suas famílias, independente da possibilidade 

de retornarem para a família de origem, 21 entrevistadas (66%), citou manter contato com 

alguém da família, com diferentes frequências (Figura 13). 

 
 

Figura 13 - Contatos familiares 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 
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Na perspectiva da análise de dados, para a próxima sequência, foram utilizados e 

adaptados instrumentos em geral utilizados para fazer análise das redes primárias13 

(SANICOLA, 2008) dos indivíduos envolvidos nos projetos. Tais instrumentais objetivam 

avaliar as relações existentes e a qualidade e intensidade dos vínculos que se estabelece ou não 

na rede primária de cada indivíduo. 

A pesquisa propõe ações para fortalecimento da rede primária, aumentando a 

sociabilidade, as trocas e reduzindo com isso a dependência exclusiva da rede secundária de 

serviços. 

A utilização dos instrumentais citados, mesmo não fazendo um estudo aprofundado da 

rede primaria das entrevistadas, como é de praxe, possibilitaram construir pistas interessantes 

sobre as relações das entrevistadas e suas famílias de origem, entendendo se a família seria um 

recurso com o qual se pode contar ou não. 

Ao passar pelas análises, além de saber se as entrevistadas mantêm contato com 

familiares, as mesmas foram questionadas sobre como se dá os vínculos com os familiares 

(qualidade e intensidade), envolvendo mãe, pai, irmãos, avós e outros parentes (Figura 14). 

A partir da figura abaixo, observa-se que, para todos os parentes avaliados, as relações 

são rompidas ou interrompidas, com destaque para os avós e os pais, em relações rompidas. 

 

 

Figura 14 - Distribuição da qualidade dos vínculos com parentes 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 
 

13 Instrumentos de trabalho com redes primárias adaptados de cursos e livros de SANICOLA Lia. 2008 
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As relações rompidas configuram-se aquelas não mais possíveis de acessar, podendo 

comprometer definitivamente, inclusive a rede de apoio para a saída das ruas. Já as relações 

interrompidas configuram-se das que ainda são passíveis de retomar/acessar. 

As relações esporádicas são baixas para todos os parentes. Já as citadas relações 

normais, observa-se a maior frequência entre os irmãos e outros parentes, dentre os quais foram 

citados: filhos, netos, primos, cônjuge, avós adotivos e tia. 

Em contrapartida às relações interrompidas e rompidas, estão as relações intensas, 

mantidas, principalmente com as mães, além de irmãos, avós e com demais parentes. 

Interessa observar, também, as relações frágeis, que evidenciam a ausência de 

possibilidades, já que tão poucas relações frágeis existem entre as entrevistadas e seus 

familiares. 

Por fim, as relações conflituosas se dão, principalmente, com os irmãos e os pais, 

seguido dos avós e com a mãe, em um caso. 

Destacam-se casos de relações rompidas e interrompidas a partir de três fatores: 

 
 

Tempo: Em que a relação foi rompida muito recentemente, em relação ao período de 

coleta dos dados (1 mês); 

Tráfico de drogas: Por situações de envolvimento em tráfico e jura de morte, também 

marcam o contexto de relações interrompidas entre uma entrevistada; 

Tentativa de reconciliação: Através de tentativa de busca pela manutenção ou  

resgate de relações, sem, no entanto, retorno dos parentes, marcando a interrupção. 

 
Há também o contexto de relações frágeis em situações de abuso sexual. Uma 

entrevistada relata: 

 
“Minha mãe se casou outra vez e meu padrasto me estuprou, abusou de mim dos 7 aos 

12 anos. Minha mãe sabia, mas não fazia nada... Dizia que não iria deixar o marido por 

causa disto. Era como ser ele tivesse 2 mulheres ela e eu”. (entrevistada28). 

 
Duas entrevistadas não avaliaram a qualidade do vínculo com nenhum tipo de parente 

(linha 6 e 19 do Quadro abaixo). Observa-se também, que grande parte das entrevistadas possui 

a maioria das relações interrompidas, a presença de vínculos forte na rede primária 
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podem expressar a possível existência de uma rede de apoio familiar para a saída das ruas. 

Apenas uma entrevistada declarou ter relações normais com todos os tipos de parentes (linha 

14). 

 

Quadro 3 – Distribuição das relações segundo qualidade do vínculo 

 
No ordem 

Relações 

esporádica 

s 

Relações 

normais 

Relações 

intensas 

Relações 

frágeis 

Relações 

conflituosas 

Relações 

interrompidas 

Relações 

rompidas 

Não 

avaliou 

1 4      1  

2      1 3 1 

3  2    2 1  

4  1    4   

5  2    2  1 

6        5 

7   1   1 2 1 

8      3 1 1 

9 1     2 1 1 

10      4  1 

11 1 2    2   

12      3  2 

13  1    4   

14  5       

15  1    4   

16     1 4   

17  3  1  1   

18    1 1  2 1 

19        5 

20     2  2 1 

21   2  1  1 1 

22   1   2 1 1 

23  1 2 1 1    

24 1  2  1   1 

25   2  2  1  

26 1    1  3  

27   1   2 1 1 

28    1 1 1 2  

29      1 3 1 

30   1 3 1    

31   1   2 2  

32 1     1 2 1 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 
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Ao serem questionadas sobre ter alguém com quem podem contar a qualquer momento, 

18 entrevistadas responderam que sim, têm alguém com quem pode contar e dentre as 

pessoas/instituições/entidade citadas estão amigos, avós, CIAM, colegas de trabalho/bairro, 

cônjuge, Deus, filhos, irmãos, mãe, namorado, pai, pastor ou padre, primos, tios/tia. 

Em contrapartida às relações interrompidas e rompidas, estão as relações intensas, 

mantidas, principalmente com as mães, além de irmãos, avós e com demais parentes. 

 
Figura 15 – Distribuição das respostas segundo ter alguém 

com quem pode contar a qualquer momento 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

 
Ao fechar esse bloco de análise, pode-se inferir que no conjunto de informações trazidas 

pelos gráficos, tabelas e mapas, além das análises deles efetuadas, constata-se um número 

significativo entre as entrevistadas que já se encontram nessa condição de sujeito assistido, ou 

estão em vias de se tornarem, porque os laços com a sua rede primária no momento da pesquisa 

não se demonstraram suficientemente fortes ou ativos, para ajudá-las a suprirem suas demandas, 

o que as colocam numa forte dependência dos programas e serviços sociais para sobreviver. 

Ressalva-se que, com o passar do tempo, essa situação tende a se agravar porque as 

relações sem um investimento em ações restaurativas com o intuito de detectá-las e fortalecê- 

las, podem se enfraquecer ainda mais ou se perder de vez. 

2; 6% 

12; 38% 

18; 56% 
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3.6 Motivação, permanência e expectativas em relação à vida nas ruas 

 
 

Sobre as motivações que levaram as entrevistadas a irem para a rua, vários elementos 

surgem como fatores que contribuem para a “saída” de casa ou “escolha” pela rua. Na 

perspectiva de sair ou “escolher” as ruas, esta saída é marcada pela expulsão, enquanto a 

“escolha” configura a determinação própria e individual, mesmo que possa haver elementos 

externos que contribuam ou determinem esta escolha. 

Neste sentido, a saída marca uma ruptura com a cena da casa e vai de encontro à cena 

da rua, sendo que “ocupar a cena” passar a fazer parte da cena da rua por alguma condição 

imposta. Já a escolha pode relacionar-se à sina, como justificativa para o destino imposto a estas 

mulheres, cujas raízes podem estar fincadas em lugares muito além da casa e da rua que se lhes 

apresentam em um dado momento de suas vidas e para além daqueles que fazem parte de seus 

relacionamentos atuais na cena da casa, bem como, na cena da rua. Suas sinas podem estar 

impregnados de condicionantes históricos, políticos, ideológicos e culturais. 

A figura abaixo mostra alguns destes elementos trazidos nas respostas das entrevistadas 

como motivos que contribuíram para estarem vivendo em situação de rua e que serão 

analisados, os quais, quando referidos diretamente, contarão com um destaque entre aspas. 

 

Figura 16 – Fatores que motivaram deixar a casa em que viviam e a família para 

viverem nas ruas14 

 

 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

14 Nota: o tamanho da fonte/palavra/termo indica a frequência de citação 
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Dentre termos, o que mais se destaca é a “casa”, indicando que vem de dentro - casa - o 

que as leva para fora – rua - com referência inclusive à alguns membros da família, como “pai”, 

“mãe”, “filho”, “irmão” e “marido”, evidenciando que a partir da relação que se estabelece 

dentro de casa, com a família, essas mulheres são impelidas a ir para as ruas. A ruptura a partir 

da viuvez, bem como eventos de morte de parentes, também surgem como elementos 

propulsores da ida para a rua, havendo relatos de que: 

 
“Após ficar viúva, peguei meus filhos e fui para a rua. Pois as pessoas vinham a toda 

hora tentar entrar na minha casa. Não dei conta e saí e hoje a casa sumiu”. (entrevistada 

27) 

 
“Não consegui viver com a família depois da morte da mãe”. (mulher cis, 30 mais) 

(entrevistada 14) 

 

Outro elemento de destaque na figura é o “não”, indicando a rejeição através da 

“humilhação”, do “preconceito”, da “violência” e da educação “rígida”. Além disso, aspectos 

como a orientação sexual e o uso abusivo de álcool e outras drogas surgem como motivos para 

o “não” e para a rejeição e preconceito vivenciados previamente por essas mulheres. 

Importa saber, que em alguns casos, a rua não se apresenta como única, tão pouco como 

a primeira alternativa à saída de casa, passando essas mulheres por caminhos e pontos diversos 

antes de chegarem às ruas, conforme relatos que descrevem que: 

 
“Fui criada em uma família de educação rígida, minha mãe me criou sem a ajuda do 

meu pai. Ela aceitava a minha homossexualidade, mas não o fato de ser trans. Para não 

a desrespeitar fui morar com meu pai que estava doente e precisava de alguém para 

cuidar dele. Ele não se importava de eu ser trans. Quando ele melhorou, recebi propostas 

em BH, para trabalhar numa casa de uma cafetina, mas não deu certo pois teria que 

roubar clientes”como isso feria meus brios preferi vir para rua”. (entrevistada 9) 

 
“Quando me separei voltei para casa da minha mãe que passou a me humilhar, sai e fui 

para as ruas”. (entrevistada 8) 
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“As brigas com meu namorado, para não ter violência física saí de casa”. 

(entrevistada 5) 

 
Por fim, a escolha/opção individual sem que esteja presente algum motivo aparente, 

apresenta-se também como fator prévio à ida para as ruas, sem destaque na figura. Essa aparente 

“escolha” pode denotar uma falsa justificativa para o caráter frágil já colocado na vida dessas 

mulheres. É como se a escolha sobreponha o destino ou a sina destas mulheres destinadas à rua. 

 
“Porque eu quis, por conta própria, vi que não era meu lugar.” (entrevistada 23) 

"Aventura, queria mais liberdade, coisa de adolescente". (entrevistada 11) 

A pseudo escolha, condicionada por fatores da casa e da configuração do núcleo familiar 

se evidencia principalmente na fala da primeira entrevistada embora, a qual descreve uma 

escolha “porque quis” na continuidade já deixa pistas de um lugar que não lhe parece adequado 

“não era lugar para mim”. A análise de conjunto da sua entrevista mostra que a família não é 

uma opção com a qual ela conta, visto que em várias passagens de sua entrevista, ela pede ajuda 

para ser institucionalizada em um abrigo que possa passar o dia todo, ou em uma clinica onde 

possa se cuidar, pois diz estar doente e não ter mais forças para trabalhar. 

No segundo caso é mais forte a ideia de uma “escolha real”, sendo que a entrevistada 

faz menção a boa condição econômica da família e à boa relação que mantém com ela, para 

demonstrar que o estar nas ruas não se relaciona a falta de condição econômica, nem a conflitos 

com a família, mas sim por um desejo de “aventura e de adrenalina”. Nesse caso, outras 

análises poderiam inferir na ideia de uma falta de objetivo, de um porque mais forte, de um 

propósito para sua vida. Entretanto, o contexto desta pesquisa não proporcionou a aquisição de 

elementos diálogos com a entrevistada, acatando a declaração da escolha por viver as aventuras 

e desventuras da rua, pois a mesma tem inúmeros casos e situações de dificuldade vividas no 

processo das ruas. 



17 Para o caso de três mulheres que não estão em situação de rua 
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3.7 Motivos diferentes para ir e para permanecer na rua 

 
 

O principal motivo destacado referente à ida para as ruas se distingue, para muitas, do 

principal motivo que, atualmente, as mantém/mantiveram15 nesta situação (Figura 17). Uma 

vez então vivenciando situação de rua, não necessariamente são os mesmos que as mantêm,  os 

quais foram caracterizados como falta de emprego/renda/motivo financeiro. Aspectos como 

opção própria/escolha; conflitos familiares, isolar-se da família, perdas afetivas, preconceito e 

o uso abusivo de álcool e outras drogas, são os que coincidem com os apresentados 

anteriormente. 

Entretanto, surgem destaques apresentados por algumas entrevistadas que representam 

questões estruturais, social e institucional, sendo: falta de moradia, citada por cinco 

entrevistadas; falta de acolhimento pelo poder público, citada por duas; falta de oportunidade, 

duas; desigualdade social. 

 

 
Figura 17 – Distribuição dos motivos que, atualmente, as mantém em situação de rua 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

Outro lado perverso dessa situação é que muitos dos elementos que as fizeram deixarem 

a cena da casa e passar a viver na cena da rua se exacerbam, se tornam ainda mais graves. Se 

na casa as dificuldades financeiras, os conflitos e mesmo a violência estavam presentes 

tornando-se causa para deixarem esta cena, perversamente na cena da rua, as 

 

5 5 

3 3 
2 2 2 

1 1 1 1 1 1 1 1 
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situações de violência preconceito e discriminação ganham ares de intolerância que podem 

levar a violências mais graves e recorrentes. Na cena da rua o número de agentes que podem 

oferecer-lhes ameaça se multiplicam exponencialmente, sejam nas formas de abuso e violência 

seja em termos dos seus autores. 

Quanto ao tempo em que se encontram/encontraram16 em situação de rua (Figura 18), a 

grande concentração está entre 1 e 5 anos que corresponde a quantidade de 17 mulheres. As 

respondentes que estão na rua em até 1 ano são 9, o que representa a maioria, entre estas, 

destaca-se o caso de uma, que está em situação de rua a um mês e outras quatro, que estão há 

menos de 6 meses. 

 

 

Figura 18 – Gráfico do tempo de situação de rua 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 
A condição de estar na rua pode ser avaliada de maneiras distintas pelas mulheres, 

dependendo da perspectiva com a qual elas olham para esta situação. Neste sentido, foi 

perguntado às entrevistadas se elas enxergam algum ponto positivo em viver/ter vivido17 nas 

ruas, tendo sido resposta afirmativa para 13 mulheres (Figura 19). 

 

 

 

 

 

 
 

16 Para o caso de três mulheres que não estão em situação de rua. 
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Figura 19 – Distribuição da opinião se existe algum motivo positivo em viver/ter 

vivido nas ruas 
 

 

 

 

 

 

 

Não 

Não sabe/Não respondeu 

Sim 

 
 
 
 

 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

 
Entre as 13 entrevistadas que afirmaram sim, os seguintes elementos foram citados: 

Figura 20 – Distribuição de elementos citados como positivos em viver nas ruas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 
 

"O bom é conhecer pessoas novas, novas histórias, novas experiências". (entrevistada 

11) 

 
"Aprendizado, saber com quem anda e não ficar julgando ninguém". (entrevistada 20) 

13; 41% 
15; 47% 

4; 12% 
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Embora duas entrevistadas tenham declarado que sim, sobre haver pontos positivos de 

estar em situação de rua, há ressalvas colocadas por duas delas: 

 
"Não, nunca é legal, mas conhecer muitas pessoas é um ponto bom. Tem pessoas legais 

que dão força”. (entrevistada 28) 

 
"Não é bom viver nas ruas, não tem lado bom, mas eu reconheço um ponto positivo. Eu... 

para mim foram os aprendizados. Eu desci do luxo ao lixo para me encontrar. Do luxo 

ao lixo para aprender a dar valor ao que eu tinha. Foi do luxo ao lixo que eu aprendi dar 

valor à pequenas coisas. Do luxo ao lixo aprendi a ter o respeito e a ter a educação de 

respeitar o espaço de cada um, pois a gente convive no mundo da rua com pessoas e 

jeitos diferentes, gêneros diferentes, humores diferentes... Então estamos sujeitos a tudo. 

Está sujeito a dar um sorriso e levar um tapa, dar um tapa e levar um abraço... Teve 

aprendizados sim: aprendi que a gente tem que dar valor às coisas e que as coisas que 

mais têm valor são as mais suadas. São os pequenos momentos que passei na rua, e nem 

todo dia era dia feliz. Sofremos muito com o preconceito e a discriminação, mas tinha 

momentos que ficavam marcados na memória, como um sorriso que alguém passou e te 

deu, uma palavra amiga, de consolo que alguém passou e te deu, uma palavra amiga 

quando você precisou... Momentos gostosos como o dia  em que uma senhora desceu do 

ônibus cheia de sacola, eu não conhecia a senhora mas meu coração tocou, fui lá e ajudei 

ela, depois rimos juntas e como ela não tinha nada para me dar ela me deu a benção: 

‘Deus te abençoe meu filho. Te guarde e te ilumine por onde você vá’. Isso é muito 

gratificante”. (entrevistada 18) 

 

 
Já os motivos destacados e talvez, reafirmados como negativos em viver nas ruas, 

podem ser verificados na figura a seguir (Figura 21). 
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Figura 21 - Distribuição de elementos que justificam a não existência de pontos 

positivos em viver nas ruas 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

A condição de escolha própria que surge como motivação para deixar a casa em que 

vivia e a família para viver em situação de rua, que se mantém como fator atual que condiciona 

a permanência nas ruas, também surge como uma justificativa para a não indicação de pontos 

positivos, contraditoriamente. Ou seja, a entrevistada, mesmo tendo escolhido ir para a rua, 

assume não ter pontos positivos na rua, expressando que 

 

“Não, não tem nada de bom não, mas eu não quero sair, não". (entrevistada 24) 

 
 

Apesar de afirmar não desejar sair das ruas, a entrevistada é enfática e traz um elemento 

importante para a análise, em suas palavras: “o importante é não se acomodar, eu, não me 

acomodei”. Na sequência de suas falas ela mostra que espera por algo que ainda não sabe como 

viabilizar, fala da necessidade de se ter alguém que a oriente e deixa ver que lhe falta clareza 

sobre que direcionamento dar a sua vida. O elemento importantíssimo que sua fala traz é que 

nela, a esperança de mudança está viva “eu não me acomodei”, ela não se acomodou a situação 

da rua. A presença da vontade de não se acomodar aliados a outros elementos de sua fala dão 

indícios que deverá ser mais fácil ajudá-la a fazer um passo de mudança, por que não está 

acomodada. 

Diante do cenário de motivação para sair de casa, para se manter nas ruas e percepção 

de pontos positivos nas ruas, as entrevistadas também foram questionadas sobre as principais 
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dificuldades enfrentadas por elas. Embora algumas mulheres tenham dito que não há 

“nenhuma” dificuldade em viver na rua - das quais apenas uma declarou ter escolhido viver na 

rua por liberdade e escolha - o principal aspecto mencionado tem relação com a falta de lugar 

onde dormir, em alguns casos, relacionado ao “desconforto”, à “violência”, ao “medo”, à 

“insegurança” e ao “preconceito”. Aspectos que guardam relação com a vida íntima das 

entrevistadas que correspondem à “higiene” e “banho” também são citados, bem como aqueles 

relativos à “alimentação” e a “sede de água”. Todos estes se analisados numa perspectiva 

macro, denotam a violação de princípios fundamentais dos Direitos Humanos, quais sejam: 

direito à igualdade e dignidade; direito à segurança pessoal; direito à propriedade/moradia. 

(Constituição Brasileira, 1988) 

 

 

Figura 22 – Principais dificuldades enfrentadas pelas 

entrevistadas ao viverem nas ruas18 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 
A próxima série de três perguntas foi realizada com o objetivo de entender a perspectiva 

e o estado de acomodação ou não, frente a sua condição atual, ou seja, a de estar e permanecer 

nas ruas. Entender como percebem seu atual momento (pensamento fixo de resignação a sua 

atual condição de vida ou pensamento de mudança). Em seguida procura-se 

 

18 Nota: o tamanho da fonte/palavra/termo indica a frequência de citação 
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entender o desejo de deixar ou não, e para não ficar apenas no campo das ideias ou do desejo 

que não mobiliza ação, foi também perguntado sobre passos /ações concretas para viabilização 

desse desejo. 

Sobre a percepção do momento e condição de estar vivendo nas ruas, a maioria das 

entrevistadas afirma ser um momento que vai passar (Figura 23). Cinco delas afirmam que 

pensam em sair e cinco, que desejam sair. Embora sejam intenções que levam ao mesmo 

caminho – sair da rua – os meios para tal e as atitudes nos seus cotidianos, conforme o termo 

(pensar e desejar) podem se distinguir. Aqui, o mesmo elemento de escolha e autonomia para 

decidir ficar na rua se mantém entre duas entrevistadas – para a que pretende permanecer “por 

enquanto” e para aquela que reafirma ter sido uma escolha. Indicando, portanto, a perspectiva 

de permanência na rua para estas se mantém. Uma entrevistada reconhece, pela situação atual, 

que a condição de rua é necessária, mas não é devida e por isso, busca condições próprias de 

sair. 

 

 

Figura 23 – Distribuição da percepção das entrevistadas 

sobre a condição de estar na rua19 
 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 
Para aquelas que demonstram alguma expectativa de que vão sair das ruas a partir das 

respostas acima – É um momento que vai passar; pensa em sair; deseja sair; espero que passe 

– a expectativa se limita ao simples desejo, pois muitas não sabem quando e nem como sairão, 
 

 

19 Nota: três mulheres que não estão em situação de rua e por isso a questão “Não se Aplica”. 
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demonstrando a ausência de apoio e suporte e desamparo para tal. Em contrapartida, algumas 

reconhecem a importância dos serviços de abrigamento, mas mesmo já sendo assistidas, têm o 

desejo e expectativas de sair da rua. O que se justifica porque várias delas se encontram em 

abrigo misto, com número grande de pessoas, com vaga não fixa, portanto todos os dias 

precisam deixar o local com seus pertences e todos os dias têm que enfrentar as filas para 

conseguir um lugar que nem sempre será o mesmo, o que dá vazão a queixas com relação à 

impessoalidade e em alguns casos higiene dos objetos disponibilizados (camas e roupas de 

cama). 

O desejo para voltar para junto dos filhos ou outros familiares também é complemento 

que alimenta a expectativa de algumas. Em relação ao desejo de sair da rua propriamente dita, 

a maioria das entrevistadas (27) afirma já ter pensado em sair das ruas. E para a maioria delas 

o principal motivo de impedimento está relacionado às questões de ordem 

financeiras/renda/emprego/benefício do INSS, seguido pela falta de moradia e pelas drogas 

(Figura 24), este último, guardando relação com a motivação para deixar a casa em que vivia e 

sua família para viver na rua (Figura 14). A falta de acolhimento pelo Poder Público e por 

Instituições surge na fala de duas mulheres, também dando coerência às queixas já apresentadas 

anteriormente relativas a isso (Figura 15) 

 
Figura 24 – Pensar em sair das ruas e motivos de impedimento para tal 

 
Distribuição segundo já ter pensado em sair das ruas Motivos de impedimento de saída das ruas 

 

2; 6% 
 
 
 

Sim 

Não se Aplica 

Não 

 
 
 
 
 

 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 
Por fim, sobre os movimentos de tentar sair concretamente das ruas, algumas 

entrevistadas indicam já terem feito ou estarem fazendo algum movimento concreto para 

3; 9% 

27; 85% 
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conseguir deixar as ruas (Figura 25). Dentre estes movimentos o de busca pelo “trabalho”, 

sobretudo para a conquista do aluguel de “casa/kitnet”. Esta tentativa vai de encontro ao 

principal motivo indicado para a permanência destas mulheres na rua: falta de 

emprego/renda/financeiro (Figura 17). 20 

 

 
Figura 25 – Elementos citados pelas entrevistadas como tentativas 

concretas de saírem das ruas21 

Fonte: resultados da pesquisa 

 

 
3.8 Hábitos e convivência na/da rua 

 
 

A convivência na rua se dá através da adaptação à escolha ou condições impostas. Neste 

sentido, buscou-se entender sobre os vínculos estabelecidos na rua e as condições em relação à 

companhia. A maioria das entrevistadas (27) afirmou estar só, em suas próprias companhias, 

ou considerando alguma entidade superior: “eu e Deus” (entrevistada 25). Além disso, há as 

que optam por abandonar o relacionamento por motivos de exploração ou sexo: “ele só queria 

sexo” (entrevistada 24). Entre as que afirmaram estar com algum familiar, esposo, companheiro, 

mãe e irmão foram citados. Duas entrevistadas relatam estarem na rua acompanhadas por um 

companheiro, iniciados ou formalizados já no processo de ruas, a 

20 
Três entrevistas deixaram recentemente a situação de rua com o apoio de Programas sociais. Por essa 

razão estas três mulheres aparecem como não se aplica no gráfico e não foram representadas na nuvem de palavra. 

Também não foram representadas, duas outras que manifestaram não desejar deixar as ruas pelo menos por 

enquanto. 

 
21 Nota: para três mulheres que não estão em situação de rua a pergunta não se aplica 



78  

primeira delas conheceu o companheiro já morando nas ruas, mas nesse momento o mesmo se 

encontra detido. A segunda já estava em relacionamento com o atual companheiro, no entanto 

esse tinha família, trabalho. Quando ela abriu mão do trabalho na casa de uma cafetina indo 

morar nas ruas, seu companheiro optou por ir com ela para sua maloca (entrevistada 9). 

 

Figura 26 – Distribuição segundo condição de companhia na rua22 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 
A configuração desse grupo de mulheres em termos de relacionamentos afetivos chama 

atenção porque vai na direção contrária a uma fala bastante comum no âmbito do trabalho com 

população em situação de rua, de que devido à insegurança das ruas as mulheres acabam 

arrumando companheiros fixos para ter a garantia de uma proteção, mesmo que esse 

companheiro pratique violência contra ela. Contrariando essa lógica, se vê que 23 das trinta e 

duas mulheres declararam não ter companheiro no momento da pesquisa, uma inclusive havia 

terminado seu relacionamento na noite anterior a entrevista. Apesar desta constatação há no 

grupo mulheres fortemente marcadas por essa violência praticada contra a mulher por vários 

agentes, em suas falas: 

 
"Ser mulher na rua é ser capacho de homem, somos gigoladas (usadas sexualmente para 

gerar dinheiro para homem), submetidas a todo tipo de violência, todo tipo de abuso: 

abuso sexual, abuso de poder, gostam de forjar, arrumar situações para nos incriminar". 

(entrevistada 19) 

 
“Já tive vários companheiros e companheiras, mas não deu certo”. ((entrevistada 6) 

 

 

 

22 Nota 1: para três mulheres que não estão em situação de rua a pergunta “Não se Aplica” 
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Na direção contrária, há mulheres entre elas que desejam conseguir um bom 

companheiro para a vida: 

 
“Desejo conseguir um casamento saudável sem as conturbações que a rua traz para os 

relacionamentos”. (entrevistada 9) 

 
“Sonho em arrumar um homem bom’ apesar que a realidade hoje não tem não”. 

(entrevistada 2) 

 

 
3.9 Nômades com causa 

 
 

Muito se fala sobre o nomadismo e o perambular dos moradores em situação de rua, 

sobre o quanto é difícil encontrá-los ou fazer acompanhamentos dos mesmos pelos serviços, e 

esse é um fato. Mas, ao contrário do que pensa e fala o senso comum, não andam por aí sem 

rumo, só por andar. Enquanto outros, para passar do banho a mesa do almoço, ou da sala de TV 

ao quarto de dormir, dão alguns passos, elas, de uma necessidade a outra, às vezes têm que 

atravessar um ou mais bairros e quase sempre a pé. 

Todos os dias, precisam fazer um exercício diário para compor o seu cardápio de 

resposta às suas necessidades que podem incluir: café no abrigo, banho no CIAM ou Centro 

Pop, almoço do restaurante popular, recolher reciclados para vender, ou vender balas nos sinais, 

a noite voltar de onde estiver para tentar vaga em um abrigo ou rodar a noite toda se não 

encontrar lugar em que se sinta seguro para dormir. O fluxo aqui estruturado a título de exemplo 

pode variar de diversas maneiras, e é uma sorte conseguir em um só um lugar resposta para 

mais de uma necessidade, pois além da resposta em si, poupa-lhes o tempo e a energia para 

investir em outras ações ou simplesmente para descansar. 

Nesse próximo bloco, busca-se compreender os fluxos e percursos das entrevistadas 

para compor seu cardápio diário de respostas às suas necessidades. 

Inicialmente buscou-se compreender como se dava o percurso diário destas mulheres e 

a permanência em determinados lugares. 

Desta forma, a maioria afirmou passar a maior parte do tempo no bairro Lagoinha, 

seguido pelo bairro 1º de Maio, refletindo a permanência nas proximidades das instituições 

(CIAM e Abrigo São Paulo, respectivamente) ou a permanência nas respectivas instituições 
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propriamente ditas (Tabela 6). Destaca-se que os bairros Prado, Sion e Colégio Militar 

referem-se aos locais de trabalho das entrevistadas. 

 
Tabela 6 – Distribuição dos bairros/localidades onde as 

entrevistadas vivem/vivia a maior parte do tempo23 

Bairro/localidade Quantidade % 

Lagoinha 13 35% 

1º de Maio 8 22% 

Centro 5 14% 

Não sabe/Não respondeu 2 5% 

Rua Itapecerica 1 3% 

Pedreira Padro Lopes 1 3% 

Barro Preto 1 3% 

Lapinha da Serra 1 3% 

Prado 1 3% 

Colégio Militar 1 3% 

Sion 1 3% 

Não tem (onde tiver droga) 1 3% 
Não tem (tem que ficar andando) 1 3% 

Total 37 100% 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 
Ao avaliar as permanências durante o dia e durante a noite, a maioria delas declara ter 

locais fixos para ficarem nos dois períodos do dia (Figura 25), sendo que durante o dia, o local 

mais citado foi o CIAM, e durante a noite, o Abrigo São Paulo (Tabela 7), refletindo a dinâmica 

de assistência das respectivas instituições. Uma entrevistada que afirmou pernoitar no Abrigo 

São Paulo declarou, também, a opção por ficar nas ruas quando faz uso de álcool e outras 

substâncias. Outra, embora tenha afirmado ter local fixo na Maloca na Lagoinha, declarou 

também a dinâmica da atividade informal que desenvolve durante a noite “Rodo o Centro, 

Floresta.” (entrevistada 11). 

Dentre as respondentes do “Não se aplica” seis entrevistadas não souberam/não 

responderam ou afirmaram não ter local fixo para passar o dia e sete para passar a noite e outras 

três não estão em situação de rua. O que representa um percentual de 23% para o dia e 31% 

para a noite. 

 

 

 

 

 

23 Nota: Foi permitida mais de uma resposta. 
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Tabela 7 – Distribuição de locais fixos segundo período do dia 
 

Local Dia % Noite % 

CIAM 17 44% - 0% 

Não se Aplica 9 23% 10 31% 

Abrigo São Paulo 3 8% 12 38% 

Centro 2 5% - 0% 

Entorno do Abrigo São Paulo 2 5% - 0% 

Praça da Estação 1 3% - 0% 

Nas ruas 1 3% - 0% 

Sion 1 3% - 0% 

Maloca na Pedro Segundo 1 3% 1 3% 

Maloca na Lagoinha 1 3% 1 3% 

Maloca no Barro Preto 1 3% 1 0% 

São Cristóvão - 0% 1 3% 

Barraca no Elevado Castelo Branco - 0% - 3% 

Na marquise na cidade - 0% 1 3% 

Escadaria da Igreja Universal da Lagoinha - 0% - 3% 

Quarto alugado - 0% 1 3% 

Maloca no Viaduto da Lagoinha - 0% - 3% 

Abrigo dos Imigrantes - 0% 1 3% 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 
 

Ademais, importa destacar a distância percorrida entre as entrevistadas entre o dia e a 

noite, que ultrapassam os limites das regiões administrativas de Belo Horizonte. Observa-se 

também, que há uma concentração maior de permanência entre o período noturno, com maior 

dispersão durante o dia. Além disso, há uma concentração de mulheres que afirmaram passar a 

noite no Abrigo São Paulo. Já durante o dia, as mulheres permanecem em localidades diversas: 

proximidades do Centro; proximidades do Abrigo São Paulo; Abrigo São Paulo e a maioria das 

mulheres citam o CIAM como local de permanência durante o dia. A distribuição dos locais de 

permanência durante o dia e durante a noite está representada na Figura 27 baixo. 
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Figura 27 – Distribuição segundo permanência em locais fixos 

durante o dia e durante a noite24 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

O mapa a seguir (figura 28) descreve a distribuição geográfica referente aos pontos de 

maior concentração e permanência das entrevistadas durante o dia e noite, por amostra, 

ajudando a compreender a circulação para acessar bens, atividades e serviços em Belo 

Horizonte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 Para três mulheres que não estão em situação de rua a pergunta “Não se Aplica” 

4 
5 

2 2 
3 3 
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Figura 28 – Distribuição geográfica da permanência das entrevistadas durante o dia e durante a noite 

 

VT 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 
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Foi perguntado para as entrevistadas se acessam, onde e como acessam determinados 

bens, serviços, se desenvolvem algumas atividades e ainda a forma pela qual acessam alguns 

dos serviços. Para fins de análise agruparam-se os serviços e atividades avaliadas nas seguintes 

categorias: 

 
Quadro 4: Categorias de análise 

 

Itens avaliados 

 

Categoria 

Alimentação e água 
Alimentação 

Lanche 

Roupas de uso pessoal  
Higiene pessoal Higiene pessoal (lavagem de roupa, banho etc.) 

Roupa de cama e toalha 

Atendimento psicossocial Atendimento psicossocial 

Álcool e outras drogas  
Relações Sociais Relações afetivas 

Trabalho 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

A forma pela qual a maioria das entrevistadas acessam determinados bens é por doação, 

exceto para a aquisição de álcool e outras drogas, que são compradas, mas há relatos também 

de doação entre as usuárias e conhecidos da rua (Figura 29). 
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Figura 29 – Formas de acesso a bens, serviços e atividades25 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

A localização de aquisição ou recebimento dos bens está representada na Figura 30 

(Mapa), a partir do qual é possível perceber a dispersão territorial de determinadas atividades. 

Destacam-se alimentação e higiene que se dá em diversos pontos, pelos quais as entrevistadas 

permanecem e circulam. Além disso, o atendimento psicossocial e as relações afetivas 

reproduzem a dispersão territorial dos serviços de alimentação e higiene. As relações de 

trabalho se mostram mais diversificadas em relação aos pontos representados no mapa. E por 

fim, o uso de substâncias se mostra mais concentrado, diferente dos demais serviços e bens, 

demonstrando a concentração de onde se estabelecem essas relações – para o uso e compra de 

substâncias químicas (Figura 30). 

 
 

 
trabalho 
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Figura 30 – Distribuição espacial dos locais de acesso aos bens, serviços e atividades 

 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 
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Do ponto de vista institucional, questionou-se também se as entrevistadas acessam 

serviços e programas sociais, das quais 30 responderam que sim. Entre os serviços estão: saúde, 

educação e assistência social. 

 
Os serviços de saúde citados pelas entrevistadas foram: 

• Consultas de acompanhamento/rotina (Hipertensão, colesterol, tuberculose) 

• Tratamento de depressão/ansiedade/psicólogo 

• Controle de doenças sexualmente transmissíveis (sífilis, AIDS) 

• Exames e remédios 

• Pré-natal 

 

Já os serviços de educação citados foram: 

• Educação para Jovens e Adultos – EJA 

• Educação cidadã 

• Bolsa de estudo em Marketing Digital 

 

E os atendimentos de assistência social citados foram: 

• Bolsa Família 

• Benefício de Prestação Continuada – BPC 

• Cesta básica 

• Acolhimento 

• Centro POP 

• Emissão de documentos 

• Bilhete para transporte 

• Acompanhamento social e jurídico 

• Moradia assistida 

 

Os locais, bem como instituições citadas para os serviços acima são representados na 

Figura 31 (Mapa). 
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Figura 31 – Distribuição espacial dos locais de acessos a serviços e programas sociais 
 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 
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Importante destacar também que, em relação a busca por acessos e serviços, 

quando destacado o CIAM, a mulheres relatam itens com os quais identificam que o 

equipamento seria um local referenciado, conforme demonstrado na figura abaixo. 

 
Figura 32 - O que veio buscar no CIAM? 

 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 
 

3.10 Elas e a cena de uso da Lagoinha 

 
 

Até esse momento no capítulo do diagnóstico, tratou-se das trajetórias de um 

grupo de mulheres que por uma série de razões e em tempos diferenciados se encontraram 

na cena da Lagoinha, mais especificamente no Centro Integrado de Atendimento à Mulher 

(CIAM). Os dados finais desse capítulo são dedicados a analisar a presença e uso de álcool 

e outras substâncias entre elas, na cena de uso da Lagoinha. De imediato se evidenciará 

que, embora seja a maioria, nem todas elas, estão na cena para buscar, usar o ou revender 

tais substância. A observação a partir dos números tornará mais clara como se configura 

a relação delas com as substanciais. 

Sobre o uso de substâncias químicas - álcool e outras drogas, a maioria das 

entrevistadas afirmou fazer uso, e, entre estas, as substâncias mais citadas foram a 
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maconha, o crack e o álcool (Figura 33). Note-se que 8 mulheres declaram não fazer uso 

de álcool ou outras substâncias químicas. 

 
Figura 33 - Uso de substâncias químicas e especificação das substâncias 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

 
Quanto ao tempo de uso, 11 entrevistadas, somando o maior número de 

respondentes, declaram um tempo maior que 8 anos (Figura 34). E também cabe ressaltar 

que 8 mulheres declararão não fazer uso de substancias químicas. 

 

 
Figura 34 – Gráfico do tempo de uso de substâncias químicas 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 
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Ao avaliar o tempo de uso com o tempo em situação de rua (estão ou viveram) das 

entrevistadas, não há uma relação direta entre as duas variáveis, mas observa-se que as 

entrevistadas que estão até um ano em situação de rua já usavam substâncias químicas, 

dentre as quais, três, usava há mais de 10 anos. 

A Tabela a segui mostra a distribuição entre o tempo em situação de rua e o tempo 

de uso de substâncias químicas. 

 

Tabela 7 – Distribuição entre o tempo em situação de rua e o tempo de uso de 

substâncias químicas 

 

 
Tempo em situação de 

rua 

Tempo de uso de substâncias químicas 
 

 
Não se 

Aplica 

 

Não sabe 

não 

respondeu 

 

Até 1 

ano 

Mais de 1 

ano até 5 

anos 

Mais de 5 

anos até 10 

anos 

Mais de 

10 anos 

até 20 

anos 

Mais 

de 20 

anos 

Até 1 ano  1 1 2   1 

Mais de 1 ano até 

5 anos 
1 

 
3 1 

  
1 

Mais de 5 anos até 

10 anos 

 
1 1 3 

   

Mais de 10 anos 

até 20 anos 

  
1 4 

  
1 

Mais de 20 anos   1     

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 
3.11 Uma mistura que potencializa os efeitos nocivos do uso de álcool e outras 

substâncias 

 
Entre as entrevistadas que declarou fazer uso de álcool e outras substâncias, um 

total de (24), as substâncias mais consumidas são: o crack usado por 15 delas, a maconha 

e álcool somam 14 cada e Cocaína é citada por 11. Algumas usam cigarro e uma declarou 

utilizar inalante. A característica marcante é que entre as que fazem uso de álcool e outras 

drogas a maioria utiliza duas ou mais substâncias, e tem ainda aquelas que utilizam até 

cinco tipos potencializando o efeito destas em seus corpos já tão fragilizados. 

Perguntadas sobre o sobre o sentido do álcool e de outras substâncias em suas 

vidas, mesmo a maioria usando, várias delas afirmam que o álcool e as outras substâncias, 

não significam “nada”. Já outras apontam que a sua utilização pode provocar a 

“destruição”, a “dor”, ou alívio em relação às dificuldades enfrentadas e provocar 

sensações de alegria e calma (Figura 35). 
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Simbolicamente e talvez até de fato, o uso de álcool e outras substâncias 

representam para algumas delas uma “válvula de escape” para a abstração da realidade 

na qual vivem – de suas próprias vidas. Ou mesmo o movimento de deixar algum tipo 

substância em detrimento de outra, configura-se o próprio motivo para lidar com a 

“realidade”. 

 
"A gente perde tudo: o caráter, família, emprego e até a vergonha". 

(entrevistada 22) 

 
"momento de esquecer de tudo, até de quem é a gente". (entrevistada 16) 

 
 

"Quando bebo caio e durmo. Uso a droga para superar o vazio, a solidão”. 

(entrevistada 19) 

 
"Mas já usei todas, ‘fiz faxina completa’. Deixei o crack porque me sentia um lixo. 

Hoje me sinto um lixo porque a realidade fica clara e é difícil suportar”. 

(entrevistada 19) 

 
 

Figura 35 - Elementos citados pelas entrevistadas sobre o que representa o álcool e 

outras substâncias químicas utilizadas e qual o papel delas nas suas respectivas vidas. 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 



93  

Em relação à tentativa de parar a maioria das entrevistadas (19) declarou já ter 

tentado parar, porém grande parte delas declarou não ter sido internada (Figura 36) 

 

Figura 36 – Tentativas de parar o uso de álcool 

e outras substâncias e as internações 

 
Já tentou parar? Já foi internada? 

 

 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

 
Em relação à motivação para parar de usar o álcool e outras substâncias químicas, 

17 entrevistadas, ou seja, 70% das que declararam fazer uso, declararam ter algum desejo 

ou motivação para parar. Dentre os elementos citados sobre o que precisaria acontecer 

para elas pararem de fazer uso de substâncias químicas, a saída da rua e o autocontrole 

são os mais citados (Figura 37). 
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Figura 37 – Motivação ou desejo para parar de usar 

e elementos necessários para tal 

 
Tem motivação ou desejo de parar de 

usar? 
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Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 
 

Os dados apresentados e analisados nesse capítulo tornaram possível aprofundar 

conhecer um pouco mais sobre aspectos importantes da vivência das mulheres que 

percorrem a cena de uso da Lagoinha. 

É importante destacar que as informações coletadas e analisadas nesta pesquisa 

possibilitam apreender uma realidade sem juízos de valores, mas demonstrar uma 

imediata e aparente situação na qual estas mulheres vivem, fazendo-se necessário refletir 

sobre a construção de possibilidades de atendimento e intervenção junto a este público. 

Cabe refletir que, antes da cena da de uso da Lagoinha, existiram e existem as 

várias cenas de suas vidas que as trouxeram ou as mantém momentaneamente nesse lugar, 

mas o importante é pensar que elas são mais e maiores que essa cena. 

A seguir, o próximo capítulo abordará questões atinentes a rede de serviços e 

atendimentos pelas quais elas circulam e interagem, no dia-a-dia. 
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4. ELAS POR ELAS 

 

O presente capítulo aborda de maneira mais subjetiva a percepção das mulheres 

entrevistadas a respeito delas mesmas. Embora todo percurso tenha objetivado mergulhar 

em suas histórias e trajetórias de vida, no capítulo dois, elas são apenas mencionadas 

como pessoas que de alguma forma se fazem presentes na cena mesmo que algumas não 

a utilizem como cena de uso. Enquanto o segundo capítulo é dedicado a configurar a 

formação da cena de uso da Lagoinha, a partir do Capítulo III já é possível ver que suas 

trajetórias pessoais começam a ser descritas em longo percurso da casa até a rua, da rua 

aos mais diversos desafios a que elas vêm sendo chamadas a viver. 

Sem dúvida, trata-se da história delas, aqui contada, mas configurando-se como 

uma história que vem sendo entrecortada pela cena, e por uma série de fatores que faz 

com que muitas não consigam olhar para si mesmas e se verem além das situações vividas, 

não se reconhecerem como pessoa humana que é maior que as contingências que nesse 

momento vivem. Para tentar ajudá-las a olharem para si mesmas e se reconhecerem com 

suas forças e fraquezas, dores e alegrias, definiu-se esse capítulo quatro onde se 

apresentam: Elas por elas. 

 
 

4.1 Inventário do eu sou... 

 
Quem é você? Essa foi a pergunta mobilizadora colocada ao término de um bloco 

de questões subjetivas do roteiro das entrevistas. As questões que a precediam foram um 

pequeno exercício para ajudar as entrevistadas depois de falar de suas vidas e do olhar do 

outro sobre elas, redirecionar o próprio olhar do externo, da condição e das circunstâncias 

vividas, refletir sobre si, olhando para dentro, para suas emoções, crenças, esperanças, 

medos e perspectivas. 

Reconhecemos que, embora seja um diagnóstico breve, há de se considerar a 

necessidade de outros estudos que deem continuidade tanto as questões aqui propostas, 

quanto outras passíveis de investigação que tragam pistas sobre como elas se veem 

humanamente, ajudando-as a ir além das vivências e experimentações cotidianas. Por 

outro lado, as questões também foram colocadas intencionalmente para colaborar com 

uma reflexão que rompa com estereótipos e paradigmas do senso comum em relação às 

mulheres da cena de uso. 
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O capítulo é aberto por um conjunto de respostas ao questionamento “Eu Sou”, 

no qual cada entrevistada se apresenta, dizendo quem é. 

No estudo, foi possível perceber que boa parte das mulheres se sentem bem 

consigo mesma e com seus corpos, o que pode ser percebido em suas colocações: 

 
“Uma pessoa simpática, boa, trabalhadeira, que sabe se vestir bem e conversar, 

educada, bonita e guerreira”. (entrevistada 8) 

 
“Pessoa engraçada, bicha maravilhosa, pessoa boa, coração bom, nunca deixa a 

desejar”. (entrevistada 23) 

 
“Mulher que é o que é, é realista, não mente para conquistar algo acima das 

pessoas, o vício é o vício, e não precisa usar dele para aproveitar da situação, tem 

o desejo de vencer o vício”. (entrevistada 16) 

 
“Pessoa, mulher de consciência, mulher, triste, rejeitada, pessoa forte que vai 

vencer, que vai conseguir seus objetivos”. (entrevistada 27) 

 
“Sou alegre, independente das coisas que eu passo na rua. Tenho nove anos de 

relacionamento com uma pessoa. A família da apoio para largar, depende dela 

mesmo ter a resistência para largar as drogas”. (entrevistada 6 ) 

 
“Mulher tranquila”. (entrevistada 15) 

 
 

“Mulher forte, que assume suas preferências, mesmo que assumir a sexualidade 

tenha colocado uma barreira com alguns familiares”. (entrevistada 14) 

 
“Uma pessoa alegre, sempre do lado do próximo. Ajudar o próximo me faz bem. 

Mesmo com os altos e baixos não desisto de ajudar. Tem pessoas em situações 

piores que a minha”. (entrevistada 12) 

 
“Um livro”. (entrevistada 13) 
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“E uma pessoa diferente que tem mudado” (entrevistada 30) 

 
 

“Pessoa perseverante, que defende seu ponto de vista por mais que todos 

desaprovem, muito amiga, mas por ter sido enganada se tornou desconfiada, gosta 

de dar amor mas por ter sido enganada hoje fica mais na sua”. (entrevistada 29) 

 
“Uma mulher que corre atrás de seus direitos, que tem um sonho de escrever um 

livro e que percebe tudo que acontece a sua volta”. (entrevistada 25) 

 
“Uma pessoa que mantém o sorriso, tenta ser alegre mesmo quando triste”. 

(entrevistada 20 ) 

 
“Uma pessoa que não pensa mais apenas em si, aprendeu a olhar pelo outro e 

compartilhar”. (entrevistada 9) 

 
“Eu sou uma pessoa que não faz mais o que conseguia fazer antes, estou  entrando 

numa outra família (a família da bengala, das muletas e cadeira de rodas), eu não 

forço, respeito meu limite físico, não vou além. Estou pegando experiência de uma 

nova fase da vida”. (entrevistada 24) 

 
“Eu sou uma pessoa extrovertida, alegre, feliz, chata em questão de certo pelo certo 

e em questão dos direitos e deveres”. (entrevistada 18) 

 
“.......... é uma pessoa forte, positiva, com um pouco de alguma sabedoria adquirida 

na sua trajetória de vida (casa de família, rua, conviver com situações em meio a 

pessoas drogadas) e não se entregar”. (entrevistada 28) 

 
“Sou uma pessoa que acredita em Deus, que não aceita a condição de estar na rua 

e que faz tudo para mudar isso (me abrigo em igreja, procuro trabalho, vendo bala 

na rua e me preocupo com os meus filhos e com a minha neta”. 

(entrevistada 3) 
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Por outro lado, as falas também trazem momentos e vivências difíceis, e de 

grandes desafios, conforme podemos ver abaixo: 

 
“Sou um lixo, do jeito que estou, não sou ninguém”. (entrevistada 10) 

 
 

“Minha vida é muito triste, 15/16 anos fui para o tráfico, dois homicídios nas 

costas, oito anos presa. Quando eu terminar os meus estudos eu vou levar no juiz 

para fechar meu arquivo”. (entrevistada 4) 

 
“Carrego uma dor e não deixo transparecer, tento passar que estou bem. As 

pessoas chegam para conversar, eu envolvo problemas que não são meus. Faço 

por impulso. Se eu viver 100 anos não conseguirei esquecer”. (entrevistada 7) 

 
“Sou uma pessoa boa porque gosto de ajudar, mas, sou ruim quando pisam na 

bola comigo”. (entrevistada 11) 

 
“Mulher educada, generosa, carrego uma tristeza que passa quando uso drogas, 

logo vem a realidade. Passo a ilusões e a dor aumenta”. (entrevistada 38) 

 
“Sou pessoa rancorosa por muita coisa que aconteceu no meu passado. Não sei 

sair dessa situação de tristeza”. (entrevistada 26) 

 
“Eu sou a .............. que perdeu os filhos e deseja os filhos de volta. Eu já fui uma 

pessoa ruim por ajudar os outros e depois ser humilhada”. (entrevistada 2) 

 
 

“Um palhaço, que esconde uma tristeza, mas que nem por isso julga. Atrás da 

extroversão tem uma pessoa remoendo, mas que não desconta nos outros, a 

brincadeira é a válvula de escape para não beber, usar drogas e roubar”. 

(entrevistada 1) 

 
Optou-se por apresentar as respostas sem filtro e sem interpretação para que, ao 

serem acessadas neste documento, possam permitir um olhar a partir das perspectivas das 

mulheres, como: 
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• Grupo de mulheres que na fala demonstram ter preservadas em menor ou maior 

grau autoestima e autoconfiança em si; 

• Grupo de mulheres identificadas com sua situação de vida e se definem por estas; 

• Grupo de mulheres que se depreciam demonstrando não reconhecerem valor em 

si mesmas; 

• Grupo de mulheres que dão a ideia de fugir de falar de si ou que para se sentirem 

mais valorizadas falam do quanto são boas para os outros, sem deixarem 

transparecer quem são em si e para si (conforme percebido em frases apresentadas 

acima); 

• Grupo de mulheres que afirmam fortaleza e o quanto são capazes de superar as 

situações vividas. 

 
Percebe-se que uma das usuárias criou um personagem como forma de proteção, 

como ora se identifica ora não, de acordo com seus anseios. 

Estes e outros tantos filtros são observáveis, sendo importante identificá-los para 

construir subsídios de suportes, no intuito de fortalecê-las como sujeito de suas vidas, 

mesmo reconhecendo que, com cada uma, a extensão do passo terá um tamanho e será 

construído em tempos e formas diferentes. 

 

 
 

4.2 Elas sob o olhar do outro e como isso as impactam 

 
 

O bloco de questões tratadas nesse capítulo foi introduzido na pesquisa para 

incidir num momento de ajudá-las a olharem para si mesmas, suas emoções e sobre como 

o olhar e as ações de terceiros impactam negativa ou positivamente suas vidas. 

Nesse sentido, a primeira questão tratada foi sobre a percepção de cada uma delas 

sobre o fato de sofrerem ou não discriminação, sendo que a maioria das respostas foi um 

“sim” em relação a este aspecto. (Figura 38). 
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Figura 38 – Você sobre algum tipo discriminação? 
 

Não Sabe/Não 
respondeu; 2; 6% 

 
 

Sim; 18; 56% 

 
 
 

Não; 12; 38% 

 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

 

Ao avaliar por gênero, a ocorrência de dificuldades e constrangimentos, podemos 

observar que, entre as mulheres trans, a percepção é maior (72%) do que entre as cis 

(47%) (Tabela 8). 

 
Tabela 8 – Percepção de constrangimento/ segundo gênero 

Gênero Sim % Não % NS/SR Total 

Cis 10 
 

8 
9 

 
3 

2 21 

Trans 8 
 

2 
3 

 
8 

0 11 

Total 18 
 

6 
12 

 

8 
2 32 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

Condições diversas são apontadas pelas entrevistadas para tal percepção. Desde o 

desconhecimento das pessoas até sobre os motivos que as levou até as ruas: “as pessoas 

não sabem... As pessoas acham que quem está ali é porque quer.” (Entrevistada 16), até 

os mais generalizados: 

 
“O preconceito e a discriminação é geral. Se você é usuária de drogas, a sociedade 

não acredita que você seja capaz de regenerar. O olhar mostra que desacreditam, 

o olhar mostra...  



102  

Às vezes eu olho para mim e para a sociedade e falo: ‘trouxa são vocês pois eu sou 

mais que capaz’. Mas noutras vezes tenho vontade de parar de respirar, me sinto 

pior que lixo que a sociedade nem reciclar quer". (Entrevistada 19) 

 
No entanto, o motivo que prevalece entre elas é a própria condição de estarem nas 

ruas, sendo que a percepção distinta por gênero, analisada anteriormente, também surge 

aqui, quando a discriminação por “gênero” surge entre os motivos de discriminação 

(Figura 39). 

 
“As pessoas olham feio e com nojo - pessoas que passam e nos veem no abrigo”. 

(entrevistada 20) 

 
“Por ser moradora de rua olham com medo, atravessam a rua, medo de eu atacar”. 

(entrevistada 32) 

 
 

Figura 39 – Termos citados pelas entrevistadas sobre motivos de discriminação. 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

Na sequência, é apresentado um conjunto de figuras que sintetizam a percepção 

das entrevistadas sobre alguns aspectos mais subjetivos em relação a como se enxergam 

e se percebem. Busca-se, assim, identificar pistas sobre como tais aspectos influenciam 

sua vida e forma de enfrentamento de seus desafios e, apresentando o SER, a PESSOA 

por trás do estigma para se humanizar o olhar e as formas de acolhê-las e tratá-las, no 
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intuito de construir passos na direção dos sonhos, ainda que frágeis, que as mulheres 

estudadas carregam. 

 
Figura 40 – Principal dificuldade/constrangimento vivido/sentido 

em ser mulher vivendo em situação de rua 
Cis Trans 

 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

Embora tenham sido citados preconceitos e constrangimentos que são comuns 

tanto para as mulheres trans, quanto para as mulheres cis, buscou-se identificar se 

haviam situações que geravam dificuldades e constrangimentos mais específicos para 

cada um dos grupos, conforme as respostas representadas nas nuvens de palavras acima. 

Algumas entrevistadas descrevem dificuldades e constrangimentos com 

constantes abusos sexuais e assédios, por serem mulheres vivendo em situação de rua, 

descritas, por exemplo, como “situação de aproveitamento, abuso e ofertas de 

substâncias”; expressando também sobre “todas as dificuldades, ir ao banheiro, tomar 

um banho”, revelando o medo e insegurança de não ter lugar para dormir, bem como da 

violência e o assédio moral por parte de profissionais de abrigos e outros serviços que 

acessam: 

 
 

“É muita humilhação e falta de empatia. Sofremos constrangimentos por causa do 

assédio verbal dos profissionais que tratam fora da abordagem técnica e expõe a 

pessoa”. (entrevistada 25) 

 
“Acho que o tratamento do funcionário do abrigo não está certo, é a forma como 

fala as coisas, e também porque fala na frente de todo mudo”. (entrevistada 3) 
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Para as mulheres trans, as maiores dificuldades e constrangimentos estão ligados 

ao preconceito de gênero, a homofobia, o julgamento, as “tirações e zoações” 

(entrevistada 23). Além disso, as entrevistadas também citam o constrangimento e 

dificuldade para usar espaços femininos. 

 
“Sofro todo tipo de preconceito e constrangimento, de classe social, racial e de 

gênero. E os preconceitos de gênero até as mulheres nos julgam, porque elas são 

mulheres criadas por Deus e eu sou uma mulher trans, criada por mim mesma, aí 

também as mulheres lançam o olhar discriminador sobre nós”. (entrevistada 18) 

 

 
 

4.3 Elas - dependência e autonomia em relação aos programas sociais 

 
 

Entende-se que as situações de privações, humilhações e abusos tendem impactar 

a percepção das pessoas sobre sua capacidade de construir resposta para suas 

necessidades de maneira mais autônoma. Dessa forma, buscou-se compreender a partir 

da narrativa das mulheres entrevistadas, como elas se veem em relação aos programas 

sociais e o quanto se sentem mais ou menos dependentes deles, bem como a percepção 

sobre como concebem a hipótese de conviver sem o acesso a tais serviços. 

A figura a seguir evidencia os principais elementos, neste aspecto, citados em suas 

narrativas e organizados em três variáveis: 

 
a- Utilidade dos programas como resposta às necessidades/superação de 

vulnerabilidades; direito e dever; 

b- Legalidade: Direitos e deveres; 

c- Tempo como algo para sempre ou algo de momento. 

 

 
 

As três variáveis não foram construídas a priori, mas aparecem nas narrativas das 

entrevistadas, evidenciando argumentos em relação às três variáveis. O termo “SEM” 

evidencia que não conseguem conviver sem acessar os serviços; os termos “MUITO” e 

“AJUDA” apontam a importância e intensidade desse apoio. 
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O termo “NÃO” tem conexão com a variável tempo, pois algumas entrevistadas 

acham que não é passageiro, que continuarão na dependência deles, mas outras entendem 

como sendo passageiro ou desejando que assim o sejam. Também ganham destaque 

coisas que podem comprar ou necessidades a serem supridas com a ajuda dos programas 

sociais, ocorrendo respostas indicando o uso do recurso financeiro para comprar álcool e 

outras drogas. 

A variável da legalidade não aparece tanto em destaque, mas também alimenta as 

narrativas ligadas à percepção dos programas como direito do cidadão ou como dever do 

estado em ajudar a suprir. 

 

Figura 41 - Significado dos Programas Sociais 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 
 

"Eu sonho em viver sem os Programas sociais, só que não posso porque a 

sociedade não me reconhece, por isso são fundamentais. Hoje, sem um técnico na 

minha vida, não sou ninguém, continuo apagada, invisível, o atendimento é 

negado". "Um exemplo estou doente, passando muito mal. Procurei o centro de 

saúde de onde estou morando e não fui atendida. Precisei vir ao CIAM para uma 

técnica me levar até o posto aqui da Lagoinha para ser atendida. É por isso que 

muita gente sai da rua e volta porque não aguenta a rejeição e volta. vontade de 

deixar, qualquer negativa é motivo para voltar”. (entrevistada 19) 
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“Eu tinha dependência deles, nunca me imaginei vivendo sem eles. Hoje consigo 

me manter sem eles, venho e acesso quando tenho necessidade, acesso o recurso 

que possa suprir essa necessidade”. (entrevistada 18) 

 
“Ajuda, pois senão teria que catar latas ou passar fome. Não incomoda, pois é 

obrigação do estado”. (entrevistada 8) 

 
“São primordial para o cidadão, é um direito. Tenho o desejo de ser próspera e 

não depende deles, uso por estar disponível para o cidadão, mas não confio”. 

(entrevistada 25) 

 
“É o certo. Acredito que é meu direito. Conseguiria se tivesse os benefícios que no 

momento estão travados”. (entrevistada 9) 

 
“Os programas são uma chance para recomeçar e aprender a ter uma nova vida. 

Não gostaria de depender deles, mas agora são uma ajuda”. (entrevistada 3) 

 
“Estou melhorando. Comprar as coisas que precisa e dependendo dele. Nunca 

pensei, se eu perder como eu ficaria”. (entrevistada 14) 

 
“Coisa boa, não conseguiria pois eles são necessários e ela precisa”. (entrevistada 

15) 

 
“Nunca pegou nenhum tipo de auxilio, pois não tem documentação”. (entrevistada 

23) 

 
“Ajuda a comprar algumas coisas, os serviços ofertados trás alivio e um pouco de 

dignidade”. (entrevistada 7) 

 
“Representa nada, pois joga tudo nas drogas, sou muito dependente delas. Quando 

estou nas drogas ele não ajuda, mais quando está fora das drogas ajuda muito, 

para comprar as coisas para ela”. (entrevistada 17) 
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“Não gosto de depender deles participa porque precisa mas não gostaria de ter 

que usar”. (entrevistada 2) 

 
 

4.4 Investigando as próprias emoções 

 
 

Hoje muito se fala sobre o papel das emoções em nossa vida e principalmente 

sobre a importância de saber geri-las e de buscar equilibrá-la para que tenhamos, por um 

lado, melhor desempenho e, por outro, levar uma vida mais saudável. Talvez muitos 

possam pensar que o tema possa parecer muito distante do público da pesquisa, pois o 

mesmo vive em condições extremas, que desafiam suas emoções no limite máximo 

diariamente. É evidente também, que, só falar delas talvez não acrescente muito, mesmo 

admitindo, por outro lado, que o falar é terapêutico. Mas em realidade, as questões a seguir 

foram colocadas no âmbito da pesquisa com a finalidade primeira de humanizar o olhar 

sobre estas mulheres, uma vez que elas sofrem com o olhar do outro que demonstram 

medo, nojo delas. O que se quer comunicar é que elas também têm seus medos, tristezas, 

alegrias etc. Ouvi-las em suas emoções primárias pode ajudar a quebrar a crosta de 

preconceito com que na maioria das vezes são olhadas e tratadas, deixando aparecer pelas 

fissuras rompidas nas crostas do preconceito, um lampejo de sua humanidade as vezes 

esquecidas até por elas mesmas, ao precisar ter que deixar prevalecer em si os instintos 

mais primitivos de sobrevivência. 

Inicialmente foi pedido a elas que pudessem listar três motivos ou situações que 

as fazem ou as deixam felizes e na sequência três coisas, aspectos, circunstâncias que as 

deixavam tristes. Podemos ver a partir da figura 39 que foi muito mais fácil para as 

mulheres falar/listar tristezas do que alegrias, como se caracteriza com o volume de 

elementos na figura dos relatos de tristeza, em comparação aos de alegria. 

Sobre as temáticas alegrias e tristezas, foi solicitada que cada entrevistada dissesse 

sobrefatos ou vivências que as deixam alegres e três que as deixavam ou que lhes 

causavam tristeza. 

Concretamente, várias delas tiveram dificuldades de expressar motivos de alegria 

em suas vidas. E mesmo citando poucos elementos, percebe-se ainda que a maioria deles 

ainda aparece como esperança de algo que deseja ver acontecer. Nesse 
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sentido, família e filhos destacam-se em suas falas, como um desejo de um dia reencontrar 

os filhos, reunindo novamente com a família. De concreto, uma das entrevistadas fala que 

para ela alegria é “estar viva me deixa feliz porque disso posso correr atrás dos meus 

sonhos”. Também, a palavra ‘’Deus’’ aparece em destaque, expresso em suas narrativas 

como o provedor dessa esperança. A maioria espera que o futuro traga algo que possa 

fazê-las felizes. 

Por outro lado, percebe-se uma maior facilidade em citar situações e motivos de 

tristezas, demonstrada pelas entrevistadas. De modo contrário ao da alegria que aparecem 

como desejo, as tristezas são situações concretas, geradas segundo as mesmas, pela 

questão das drogas, da violência e traição. 

 
Figura 42 – Três alegrias 

 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 
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Figura 43 – Três tristezas 
 

 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 
 

Também foi solicitado que pudessem evidenciar três forças e três fraquezas, da 

mesma forma que na pergunta anterior, sendo percebidas dificuldades de pensar ou falar 

positivamente de si mesmas, principalmente com relação às forças que reconheciam em 

si. A lista das forças foi muito menor que a das fraquezas, quando a maioria citou uma e, 

na melhor das hipóteses, duas forças e, nessas citações a maior parte transfere “para Deus” 

ou jogam para o futuro o que desejam ver acontecer. 

No que se refere às fraquezas, percebe-se um volume maior, citados contextos  de 

vida difíceis. 

Mais uma vez, as entrevistadas identificam-se com seus problemas vividos, não 

falando de algo inerente ao jeito de ser ou da personalidade sendo os principais destaques 

o álcool, vício, drogas. As entrevistadas que citaram seu jeito de ser, como por exemplo, 

ser boa demais e por isso ser traída, apontam orgulho, falta de paciência, o ser durona 

demais, dentre outras, como suas principais fraquezas. Em relação às “forças”, novamente 

aparece à citação de “Deus” ou a esperança e a fé que carregam. 
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Figura 44 – Três fraquezas 
 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

 

Figura 45 – Três forças 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 
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Muitas entre as entrevistadas manifestaram tristeza ao ver outras pessoas 

escondendo bolsas, mudando de calçada ao encontrá-las na rua por medo ou preconceito 

em relação a elas. No entanto, elas também sentem medo. Porém o medo delas é mais 

concreto, pois está ligado a situações que elas veem se repetir cotidianamente. Como por 

exemplo, alguma companheira em situação de rua ou consigo mesmas, porque muitas 

delas já viveram situações de violação de abuso, um número enorme de vezes. Dentre os 

medos que elas expressam, está o medo de morrer, da “covardia com que são tratadas na 

rua”, e o medo de morrer na rua. Há também entre elas algumas que calejadas de tanto 

sofrer violência, afirmam não ter mais nenhum medo, porque a alma já não sente mais 

isso. Destaca-se ainda que algumas entrevistadas manifestam o medo de não conseguir 

realizar seus sonhos. 

 

 

Figura 46 – Três medos 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

“Medo da violência, medo de ser agredida e morta”. (entrevistada 19) 

 
 

“Tenho medo de um dia fraquejar e de perder a essência de querer viver, tenho 

medo de revoltar com a vida e mudar a mente a forma de pensar hoje”. 

(entrevistada 18) 
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Quando considerado “o corpo sofrido e mutilado dessas mulheres”, a maioria das 

entrevistadas tem o corpo marcado por cortes, queimaduras, tiros, facadas, fraturas. São 

mulheres que precisam “aguentar” as agruras e sofrimentos que a rua lhes impõe, 

ocasionando dores e marcas no corpo. Aqui, foi pedido também que falassem das marcas 

mais profundas deixadas em sua alma, algo mais interior e subjetivo. A pergunta foi feita 

para trazer à tona uma espécie de denúncia às agressões permanentes a que são 

submetidas, em silêncio e na penumbra, às vezes sob os olhos de familiares ou por eles 

cometidas, em outros momentos por companheiros da rua que mesmo sofrendo violações 

semelhantes, ainda usam da maior vulnerabilidade das mulheres para também violentá-

las. 

Conforme as entrevistadas, esta violência ocorre também por agentes públicos 

que, em certas situações, e a título de manter a ordem, acabam “imprimindo sua ordem 

pessoal”, instaurando o que, segundo um relato, foi classificado e descrito num processo 

onde “vão instaurando pequenas inquisições”, imputando culpa e definindo a pena. Ou 

como na fala de uma entrevistada que participou do grupo focal, afirmando que “tiraria 

das ruas os patas de cachorro” referindo-se à violência sofrida com as patas de animais 

que são jogados contra elas. 

Mas além das dores físicas e emocionais relatadas pelas entrevistadas, ocorre um 

acúmulo de marcas profundas que demandaria um trabalho mais aprofundado, acolhedor, 

amoroso e respeitoso, para instaurar um processo mais significativo para a socialização, 

garantia de direitos, humanização da pessoa e inclusão social. 
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Figura 47 - Marcas no corpo 
 

 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

Figura 48 - Marcas na alma 
 

 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 
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"Tenho várias cicatrizes, a primeira foi uma facãozada que levei da minha mãe aos 

seis anos de idade, mas tem várias outras da violência da rua, tem queimaduras 

também”. (entrevistada 19) 

 
“De todas as marcas a marca que mais me dói a marca da minha alma foi a facada 

no rosto, dada por meus irmãos por preconceito e intolerância”. (entrevistada 18) 

“Facadas, estupro e marcas de vários machucados”. (entrevistada 16) 

“Sofrimento, depressão e alma vazia”. (entrevistada 8) 

“Dor, depressão e transtorno emocional”. (entrevistada 20) 

 
 

“Não me sentir mais sente como tal, ser tratada com indiferença”. 

(entrevistada 25) 

 
Nas entrevistas, também foi solicitado que falassem de expectativas para o futuro 

relacionadas às suas vidas. As entrevistadas não apresentaram dificuldade em expressar 

os seus desejos, sendo que, na figura 49, são apresentadas as expectativas de maior 

destaque para o grupo, tais como: sair da rua, conseguir um emprego, conseguir um bom 

companheiro, o desejo de ter uma casa, o desejo de ver os filhos, de vencer o vício, 

conseguir os benefícios sociais como o BPC. Percebe-se que tais expectativas giram em 

torno de resolver os principais problemas que, ao longo desta análise foram por elas 

demonstrados. 



 

Figura 49 – Três acontecimentos que deseja vivenciar 
 
 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 
 

“Quero ser assistente social e advogada para levantar com mais potência a defesa 

dos direitos das pessoas da rua e quero ensinar a política pública a fazer valer os 

direitos dos cidadãos sem diferenciação”. (entrevistada 19) 

 
“Quero escrever um livro para contar tudo que a gente passa na rua e nos serviços 

de atendimento”. (entrevistada 25) 

 
“Quero sair das ruas e quando eu sair também quero doar porquê da experiência 

de doação que eu estou recebendo me despertou o desejo de olhar para as 

pessoas”. (entrevistada 9) 

 
O entrelaçamento entre a cena de uso e as mulheres que a percorrem, aqui 

demonstrado pelas percepções sobre si, suas histórias e perspectivas, levam a pensar 

sobre caminhos e possibilidades de que se apresentam para as mudanças e construções 

“para além” da cena de uso. 
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5. A(S) REDE(S) E ELAS: O DESAFIO DE CONSTRUIR, QUALIFICAR E 

INTEGRAR RESPOSTAS 

 
Este capítulo pretende apresentar inicialmente o conceito de rede social com 

enfoque na rede socioassistencial, ou seja, secundária. Sabe-se da importância da rede 

social primária para a pessoa, pois ela é composta, sobretudo, pela família, parentes e 

amigos, como já destacado no capítulo III que tratou sobre o perfil das mulheres 

pesquisadas, porém, a mesma não será objeto deste capítulo. 

Em seguida serão apresentadas as reflexões das instituições a respeito do seu papel 

no atendimento a mulheres em situação de vulnerabilidade social, com trajetória de vidas 

nas ruas, em uso prejudicial de álcool e de outras drogas e em situação de violência 

doméstica. Daí a importância do destaque da rede secundária, ou seja, a rede de 

atendimento. 

Vale ressaltar que a Gestão Social caminha para um novo modo de ação, cada vez 

mais articulado, conectado e sintonizado com as demandas heterogêneas das realidades 

locais. A ação em rede se coloca como uma das alternativas de integração, eficácia e 

efetividade da gestão pública. 

A busca da intersetorialidade entre as diferentes áreas do governo, otimizando 

espaços, serviços e competências, é condição imprescindível para que mulheres na cena 

de uso sejam atendidas de modo integral. 

 
Essa ação articulada entre políticas intersetoriais e intergovernamentais 

permite também o intercâmbio entre agentes sociais e, portanto, potencializa e 

amplia o desempenho de cada política pública. Evita o isolamento e promove 

uma intervenção mais cooperativa e agregadora que permite uma visão e uma 

atuação mais efetiva sobre a realidade e a construção de uma teia de novos 

sentidos para a ação coletiva (GONÇALVES E GUARÁ, 2010, p.13) 

 

 
Destaca-se que as conexões necessárias à articulação de políticas sociais públicas 

não só apenas as de ordem comunitária e territorial, mas exigem a vinculação a redes 

temáticas e institucionais de toda a cidade. 

Para Castells (1998), rede significa “um conjunto de nós conectados, e cada nó, 

um ponto onde a curva se intercepta. Por definição, uma rede não tem centro, e ainda que 

alguns nós possam ser mais importantes que outros todos dependem dos demais na 

medida em que estão na rede” (p. 145). 
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Sobre a estrutura em rede, Whitaker lembra que ela surge como contraposição à 

estrutura vertical, permitindo a horizontalidade das relações entre os membros. 

 
O conjunto resultante é como uma malha de múltiplos fios, que pode se 

espalhar indefinidamente para todos os lados, sem que nenhum dos seus nós 

possa ser considerado principal ou central, nem representante dos demais. Não 

há um “chefe”, o que há é uma vontade coletiva de realizar determinado 

objetivo. (WHITAKER, 1998, apud GONÇALVES e GUARÁ 2010, p.15) 

 

 
A rede ou teia possibilita a compreensão e reflexão sobre como os indivíduos, 

grupos e organizações podem estabelecer relações de maior participação. Uma nova 

cultura para a gestão de cooperação mútua, onde todos são importantes e se 

complementam. É importante destacar que, a base da atuação em rede é a construção da 

confiança entre os participantes. Lembre-se, na rede social, estamos fazendo a gestão de 

uma causa coletiva. 

Sobre a dinâmica das redes sociais, muitos autores destacam a respeito da 

importância do: 

 
• Diálogo; 

• Sentimento de pertença; 

• Registro dos processos e momentos (cuidado com a identidade); 

• Eventos de mobilização; 

• Estratégias para a ação em rede; 

• Reflexão contínua; 

• Parceria; 

• Conexão. 

 
 

Para Martinho “é o fenômeno de produção dessas conexões - a conectividade - 

que constitui a dinâmica de rede. A rede se exerce por meio da realização contínua das 

conexões; ela só pode existir na medida em que houver ligações (sendo) estabelecidas”. 

(2003, p. 18). 

Sentir-se parte da rede é estar conectado com e no processo. No trabalho voltado 

para mulheres da cena de uso, o trabalho em rede é de extrema importância, pois agregar-

se para atuar em conjunto reduz o nível da incerteza e dos riscos no enfrentamento das 

questões sociais que perpassam por esse público. 
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A seguir, traremos o resultado das entrevistas realizadas com a rede de instituições 

na cena de uso da Lagoinha, abordando pontos considerados mais relevantes. 

 
 

5.1 Mapeamento da rede de parceiros do CIAM no processo de atendimento às 

mulheres da cena da Lagoinha 

 
No período de dezembro/2021 e janeiro 2022, foram ouvidos vinte e três 

representantes/coordenadores de instituições e programas sociais que compõem a rede de 

articulação do CIAM. 

A escuta teve por objetivo inicial, conhecer os serviços e suas ofertas, bem como 

as possibilidades e potenciais para a ampliação e fortalecimento do trabalho em rede junto 

as mulheres da cena de uso da Lagoinha. 

Também foi buscado compreender trocas feitas com o CIAM que permitissem 

explicitar como a rede opera, em especial sobre o tema da violência contra a mulher em 

situação de rua e ao desenvolvimento de articulações e estabelecimento de protocolo 

conjunto de atuação para o enfrentamento de tais violências, a partir da cena de uso. 

A rede referenciada possui um potencial de articulação junto a cena de uso, sendo 

diversificada e abrangente em relação ao território, indo para além dele. Se configura com 

ofertas de serviços e atividades diversas, com lógicas e formas de atuação distintas em 

função de sua natureza, objetivos, culturas e métodos de intervenção de cada 

equipamento, organização ou serviço. 

Os atores indicados pelo CIAM, como parceiros, estão retratados na figura 45 

(Mapa), sendo que, deste universo, 23 foram entrevistados. 26 

O mapa mostra a localização dos atores sociais com os quais o CIAM, em algum 

momento, realizou trocas para atender as mulheres da cena de uso da Lagoinha alí 

atendidas, podendo-se observar que não se limitam ao território da Lagoinha, mas estão 

localizados geograficamente noutras áreas da cidade. Também, visando a perspectiva da 

articulação e complementariedade de atuação, foram inseridos no mapa alguns outros 

atores citados pelos entrevistados, que compõem a rede de interlocução. 

 

 

 

26 Os equipamentos, organizações e serviços que não participaram do processo de entrevista, 

justificaram a impossibilidade devido ao tempo e/ou questões internas. 
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Figura 45 - Identificação da rede de parceiros do CIAM 
 

Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 
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Os elementos que serão apresentados a seguir compõem itens do questionário 

aplicado na entrevista, aqui organizados em cinco temas distintos, para os quais serão 

destacados alguns aspectos mais relevantes. 

 

 
 

A) Área de Atuação 

 
 

O roteiro das entrevistas foi estruturado de maneira que fosse possível identificar 

a área de atuação dos respondentes, formando um panorama sobre a atuação da rede. 

Foram organizadas oito áreas distintas (saúde; educação; assistência social; lazer, cultura 

e esporte, defesa de direitos; justiça e segurança; acolhida - alimentação, higiene pessoal 

e abrigamento; inclusão produtiva, trabalho e renda; outros), dentre as quais recebemos 

respostas para seis delas. As áreas estão distribuidas conforme demonstrado na figura 

abaixo (Gráfico). 

 
Figura 46 - Área de atuação dos equipamentos, serviços e organizações entrevistadas. 

 

1; 4% 

Saúde 
 
 

Assistência social 
 
 

Defesa de direitos, justiça e 
segurança 

 

Acolhida (alimentação, higiene 
pessoal e abrigamento) 

 

Inclusão rpodutiva, trablho e 
renda 

 
Fonte: Diagnóstico da Cena de Uso da Lagoinha / 2022 

 

 

 

Cabe destacar que, apesar de não haver a representação nas áreas de educação, 

lazer/cultura/esporte ou a opção “outros”, não quer dizer que a rede não contêm ofertas 

nestas áreas, mas que não foram possíveis de serem realizadas, por motivos já 

apresentados anteriormente. 

3; 13% 

7; 31% 
4; 17% 

8; 35% 
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Quando analisada em sintonia com o mapa (figura 45), é possivel verificar a 

diversidade e potencial da rede na oferta de politicas, programas e serviços ao público da 

cena de uso. 

 
B) Programas e Serviços 

 
 

A partir da identificação das áreas, outra informação importante refere-se aos 

programas e serviços ofertados, sendo que, em sequência identificação já apresentada, é 

possivel perceber uma imensa oferta de programas e serviços, conforme demonstrado a 

seguir. Também cabe lembrar que, no capítulo III foram descritos serviços e 

equipamentos acessados pelas mulheres da cena de uso. 

 
Saúde: 

Na área da saúde, a ênfase foi em relação à cuidados diversos, sendo percebida a 

perspectiva da prevenção e redução de danos, bem como o acesso a rede de atenção 

básica, em unidades de saúde, destacando as ações voltadas para: 

 
• Diminuição da vulnerabilidade por infecção de doenças sxualmente 

transmissiveis - DSTs, HIV, através de diversas ações ligadas ao cuidado com a 

saúde sexual; 

• Serviço de saude móvel ou in loco, oferecendo assistência integral em saúde, 

articulando os demais cuidados necessários a população de rua, junto aos atores 

da rede; 

• Prestação de Serviços e cuidados básicos de saúde da família, com atendimento à 

todos os tipos de vida, da gestante até o idoso, passando por  todos  os públicos. 

 
Entrevistados: Consultório de Rua da Noroeste / BH de mãos dadas contra a aids 

/ Centro de Saúde São Cristóvão. 

Assistência social: 

 
 

No âmbito desta política, percebeu-se um grande conjunto de ações e atividades, 

contemplando aqui os programas públicos da assistência e ações de organizações da 
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sociedade civil prestando assistência social a população em situação de rua, de acordo 

com os destaques a seguir. 

 
• Cadastro e atualizações do Cadastro Único da Assistência Social (CAD -  

Único); 

• Orientação e apoio para a concessão de benefícios, como Benefício de Prestação 

Continuada - BPC e Renda Brasil; 

• Encaminhamento para a rede socioassistencial; 

• Serviço de busca ativa de situações de violação de direitos, como violência 

contra a pessoa em situação de rua, mulheres, dentre outras; 

• Articulação junto a rede sócio assistencial para enfrentamento dos casos de 

violações e garantia de direitos; 

• Abordagem social; 

• Percurso de empregabilidade para mulheres, adolescentes e jovens, em 

articulação com o mercado de trabalho; 

• Acões de apoio à pessoas em situação de vida nas ruas; 

• Articulação e incidência nas políticas sociais; 

• Doações de roupas, kits de higiene pessoal, lanche e refeição; 

• Intermediação com mercado de trabalho. 

 

Entrevistados: Centro de Referência da Assistência Social - Pedreira Prado 

Lopes / Serviço Especializado de Aordagem Social – SEAS / Pastoral de Rua / Providens 

- Ação Social Arquidiocesana. 

 

 
 

Defesa de direitos, justiça e segurança: 

 
 

Nesta área são realizadas ações em defesa dos direitos e a proteção da mulher  

em situação de violência e vulnerabilidade e contra a violação de direitos, tais como: 

• Acolhimento (abrigamento) humanizado à mulher e seus filhos em caso de 

ameaça e risco de feminicídio; 

• Assistência, orientação jurídica e psicossocial gratuita a mulher em situação de 

violências; 
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• Articulação e acompanhamento de medidas de proteção junto aos sistemas de 

direito e de justiça; 

• Acolhimento e atendimento à denúncias de violação de direitos da população  em 

situação de rua, encaminhando os casos para as áreas específicas da defensoria 

pública ou outros atores da rede de atendimento; 

• Atendimento e encaminhamento do registro de ocorrências de violência contra 

mulher para devidos encaminhamentos; 

• Mediação dos processos de redução de conflitos e a criminalidade no território; 

• Cuidado com equipamentos públicos, pela continuidade dos serviços para 

preservação da vida humana. 

 
Entrevistados: Núcleo de Mediação de Conflitos da PPL / Delegacia 

Especializada de Atendimento a Mulher – DEAM / Guarda Municipal de Belo Horizonte 

/ Defensoria Especializada na Defesa dos Direitos da Mulher - NUDEM / Defensoria 

Especializada em Direitos Humanos / Centro Especializado de Atendimento a Mulher - 

CEAM Bem Vinda / Centro de Referência LGBT / Casa Sempre Viva. 

 

 
 

Acolhida (alimentação, higiene pessoal e abrigamento): 

 
 

Nesta área foram alinhadas atividades de apoio assistencial e material, as quais 

funcionam como centros de serviços sócio assistenciais à população em situação de rua, 

com destaque para: 

 
• Abrigamento institucional provisório no modelo moradia para mulheres com 

trajetória de vida nas ruas com vulnerabilidade pessoal e social; 

• Acolhimento emergencial tipo casa de passagem, ofertando pernoite para 

pessoas em situação de vulnerabilidade, que se encontram sem local de moradia; 

• Acolhimento psicossocial; 

• Oferta de espaço para higiene pessoal e lavagem de roupas; 

• Oferta de alimentação refeições e lanches; 

• Articulação para referenciamento e encaminhamento junto a rede sócio 

assistencial  (acesso   a   documentos, ticket  de transporte, cursos, vagas de 
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trabalho, saude, bolsa moradia, dentre outros); 

• Oficinas e atividades sócio-educativas. 

 

Entrevistados: Centro POP Leste / Centro POP Centro-Sul / Centro POP 

Noroeste / Centro POP Miguilim - Regional Leste / Abrigo São Paulo / República  Maria 

Maria / República Casa de Mulheres Copacabana. 

 

 
 

Inclusão produtiva, trabalho e renda: 

 
 

Nesta área, concentra-se a oferta de formação, e aprendizado, bem como da 

oportunidade de trabalho de forma acessível. Também, foram informadas a oferta de 

oficinas de plantio e produção artesanal de geléias, repelente, dentre outras. 

 
Entrevistado: Instituto de Estudos do Desenvolvimento Sustentável - IEDS. 

 

 

 
C) Parceria com o CIAM 

 
 

Aqui, os entrevistados reponderam questões sobre o conhecimento do CIAM, qual 

os tipos de troca que realizam, e se tem algum instrumento de monitoramento e avaliação. 

São questões importantes, dado a natureza do trabalho alí realizado e a relevância 

deste equipamento (CIAM) junto as mulheres que percorrem a cena de uso da Lagoinha. 

Das 23 (vinte e três) entrevistadas, 23 (vinte e um) informaram conhecer o CIAM, 

o que é positivo, tendo em vista o potencial de articulação e integração desta rede, 

conforme será ainda abordado neste capítulo. 

 
Interessante destacar que as entrevistadas alencaram um importante conjunto de 

trocas realizadas com o CIAM, sendo: 

 
• Indicação de casos; 
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• Discussão de casos; 

• Participação no Núcleo Interno de Regulação - NIR; 

• Acompanhamento casos; 

• Encaminhamento de jovens após completar à maioridade; 

• Formação sobre fluxo de atendimento; 

• Busca ativa de mulheres para continuidade de atendimentos; 

• Encaminhamento de mulheres para descanso no espaço CIAM. 

 

Importante notar que, a partir das trocas apontadas, percebe-se uma interlocução 

realizada com o equipamento CIAM. Apesar disso, nas falas dos entrevistados, são 

descritas ações importantes para ampliação da articulação e do estabelecimento de 

protocolos de atuação conjunta. 

Sobre estas trocas e interlocuções, é interessante notar, a partir das entrevistas, que 

praticamente, 1/3 responderam que possuem instrumentos de monitoramento com 

devolutivas destas trocas ou dos casos (15 responderam sim, e 08 responderam não), visto 

que este é um importante componente para a realização de ações em rede, o que também 

foi apontado pelos entrevistados, e descrito adiante, neste capítulo. 

Dentre os destaques em relação aos instrumentais ou formas de monitoramento, 

foram descritos os procedimentos ou instrumentos a seguir. 

 
• Processo de devolutiva na reunião do NIR CIAM; 

• Instrumental do relatório/ata da reunão; 

• Telefonemas e e-mails; 

• Relatórios próprios, internos a cada instituição; 

• Profissional dentro da instituição que faz a ponte; 

• Desenvolvimento de atividads próximas que ajudam a acompanhar o 

trabalho; 

• Encaminhamentos verbais. 

 

Também, a partir dos itens apresentados, destaca-se a necessidade da 

padronização e formalização destes instrumentos, os quais possibilitarão melhoria no 

processo de articulação e acompanhamento do trabalho em rede. 
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D) Violência sofrida e praticada no território envolvendo os públicos das 

instituições que atuam na área 

 
Este bloco de respostas trouxe preocupações, visto que, em consonância com 

as respostas das mulheres entrevistadas, descrito no capítulo III, demonstra um 

cenário de alto risco e violações. 

As respostas que serão apresentadas demonstram uma violência sistêmica, 

estrutural, e presentes no território, pois parece que uma mulher na cena de uso da 

Lagoinha, muitas vezes não sofre violência, mas sim, violências. 

Quando perguntados se o público que atende sofre com o problema da violência 

e quais os tipos mais freqüentes, além de um unânime sim, repetem-se os  tipos de 

violência que acomete as mulheres da cena de uso, descritas abaixo conforme resposta 

dos entrevistados. 

 
• Violência relacionada ao uso abusivo de substâncias (quando não se paga dívidas 

de droga, acaba recebendo em troca a violência física, agressão, ameaças); 

• Violência patrimonial; 

• Violência sexual; 

• Violência psicológica (ameaça, perseguição); 

• Violência doméstica; 

• Violência das ruas; 

• Violência institucional / estatal; 

• Violência institucional gerada pelas formas de atendimento dentro dos abrigos; 

• Violência policial; 

• Violência causada pelo próprio sistema, negação dos serviços, falta de recursos 

para fazer os serviços, falta de auxílio; 

• Violência estatal pela negação da atenção à saúde; 

• Violência pela negação dos atendimentos nos serviços; 

• Violências geradas pelo uso de drogas (sofrem violência, mas também agridem); 

• Violência no território; 

• Violência contra mulher, mulheres violentadas por companheiros ou outros 

usuários de drogas na rua; 
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• Violência de gênero, transfobia; 

• Violência racial; 

• Violência causada pela criminalidade, bala perdida, extermínio; 

• Feminicídio. 

 

Além de preocupante, as respostas demonstram a urgente necessidade de 

ampliação dos processos de articulação e trabalho em rede, a fim de avançar propostas de 

ação que possam dar conta do enfrentamento, de forma mais efetiva, do fenômeno da 

violência encontrado na cena de uso, e para além dela, visando interromper ciclos de 

violação na qual as mulheres atendidas vivenciam. 

 

 
 

E) Articulação e estabelecimento de protocolos conjuntos de atuação 

 
 

Quando analisada a perspectiva da importância da pactuação de um protocolo de 

ações para o atendimento conjunto das vítimas de violência familiar, de gênero e sexual 

na área da cena de uso, os respondentes são unânimes em compreender a necessidade e 

importância do mesmo, apresentando proposições significativas sobre este tema, sendo 

mencionadas justificativas que perpassam por: 

 
• Organizar eventos junto a rede, tratar do fenômeno; 

• Construir, indicar protocolos e fluxos, e não realizar reunião só para fazer 

agendas; 

• Assegurar não apenas a escuta mas, a realização de ações e processos; 

• Trazer a compreensão desta temática com todas as suas variáveis e fatores 

intervenientes; 

• Conhecer as ações uns dos outros, ampliar o conhecimento e formalizar as 

parcerias; 

• Diminuir o impacto da violência institucional sobre pessoas já violadas em seus 

direitos; 

• Compreender às especificidades das ofertas e a forma com que cada serviço se 

organiza para entender as possibilidades de trocas e pedidos uns dos outros; 
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• Provocar e trazer os vários segmentos, ter um lugar para divulgar e trabalhar o 

ser vivo, colocando a vida em primeiro lugar. 

 
As respostas dadas pelos entrevistados também corroboram a importância de um 

protocolo, visto que o enfrentamento de situações de violência exigem que se tenha 

orientações bem definidas para o enfrentamento do fenômeno, através de reflexão e 

intersetorialidade. 

Também cabe destacar que foram mencionados várias sugestões, apontando 

caminhos para pactuações, sendo que, quando perguntados sobre que passos, ações e 

processos seriam importantes estar presentes nesse protocolo de ações conjuntas de 

atendimento as vítimas de violência familiar de gênero e sexual, foram mencionadas 

várias sugestões. 

As propostas perpassam principalmente por aproximação, ações em conjunto, 

conhecimento da rede, dentre outros aspectos, podendo ser sintetizados conforme 

descrição a seguir. 

 
• Integralidade da rede, conhecimento dos serviços, realização de trocas 

regulares e divulgação dos serviços e programas existentes no território, 

associado a instrumentos de monitoramento; 

• Criação de vínculos entre os profissionais, com conhecimento da realidade do 

local; 

• Valorização dos profissionais e do trabalho realizado; 

• Viabilização da participação comunitária, escuta dos profissionais e 

interação dos atendidos em comunidades diferentes; 

• Construção de documentos/instrumentais dentro do protocolo, apontando 

passo a passo dos processos; 

• Elaboração em conjunto, com alinhamento de concepções e entendimentos 

das ofertas institucionais; 

• Acompanhamento periódico, interlocução, estudo de casos; 

• Adesão dos que executarão o protocolo. 

 
 

Este compilado, o qual retrata um pouco das ideias, sugestões e caminhos 

apresentados para a efetivação de um protocolo, demonstram a relevância e interesse, 
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por parte dos entrevistados, sobre tal instrumento para fomento do trabalho conjunto da 

rede. 

Em relação à disponibilidade para a construção deste protocolo, os entrevistados 

são unânimes em responder afirmativamente, apontando o que pode ajudar para a 

efetivação ou não do protocolo, passando por itens que, de forma sintética, são 

apresentados a seguir. 

 
• Adesão e responsabilidade de quem está na ponta para colocá-lo em prática; 

• Cuidado com sobrecarga, com definição dos papéis; 

• Engajamento e responsabilidade; 

• Falta de capacitação dos agentes públicos e ausência de orientação; 

• Clareza das diretrizes da política de atendimento e dos serviços; 

• Se sentir pertencente e fazer parte da rede; 

• Articulações, tanto na ponta, quanto nos níveis mais elevados; 

• Monitoramento, definição de indicadores, metas e resultados; 

• Compreensão do que se faz. 

 
 

Estes são uma amostra dos itens descritos, mas que apontam caminhos para a 

efetiva realização de ações em rede. 

 
No trabalho de entrevista, foram relatados casos em que: 

 
 

• O serviço deixava a desejar por não prestar o devido atendimento, por tratar de 

forma diferenciada, deixando entrever descaso ou preconceito; 

• Abordagens fora de um padrão técnico entendidas como assédio moral ou 

truculentas em certos casos; 

• Exclusão dos serviços com regras passíveis de serem cumpridas, ou sofrerem 

influências de funcionários, e não necessariamente obedecendo as normas 

estabelecidas. 

 
Ao longo da escuta dos atores da rede, com base nos temas abordados, 

entrevistados expuseram as medidas que, em geral, utilizam para resolver problemas 

acima descritos no atendimento, realizando: 
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• Qualificação das equipes para prestação do serviço e atendimento adequado aos 

grupos mais vulneráveis; 

• Instauração de processos administrativos podendo chegar ao jurídico; 

• Afastamento quando apurados os fatos e chegado ao entendimento da 

necessidade de afastamento. 

• Participação em grupos e fóruns que monitoram casos de infração e atuação 

inadequada dos agentes públicos, dentre outros. 

 
Além destas medidas que já são tomadas por alguns atores entrevistados, foram 

evidenciadas outras sugestões que podem trazer pistas importantes, sendo: 

 
• Estabelecimento de parcerias com os órgãos responsáveis pelos serviços de forma 

a aproximá-los do público e entenderem a abordagem mais adequada para o 

melhor atendimento ao grupo de mulheres respeitando suas especificidades; 

• Implementar ciclos restaurativos para cuidar das situações de conflito envolvendo 

prestadores e de serviços e os demandantes dos serviços; 

• Qualificar todos os níveis de profissionais dos serviços para que haja abordagens 

e tratamentos uniformizados. 

 
Estes, aqui representados, são alguns dos muitos elementos citados pelos 

entrevistados da rede de atendimento às mulheres da cena de uso, sendo necessário o 

aprofundamento e a realização de ações que colaborem na proposta de articulação e 

intersetorialidade entre seus integrantes. 

 

 
 

5.2 A “fala” da rede” e o processo de articulação 

 
 

A escuta dos integrantes da rede configurou-se como um elemento importante da 

pesquisa, visto que, a partir dos pressupostos teóricos e das possibilidades de trocas 

atualmente estabelecidas, e de articulações advindas das reflexões propostas nesta 

pesquisa, a de se pensar em como o atendimento e as intervenções na cena de uso da 

Lagoinha podem ser realizadas e consolidadas. 
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Foram organizados três “Box”27, sendo que, em cada um deles são apresentadas 

frases extraídas da escuta realizada, sendo uma amostra da coleta de dados das entrevistas 

realizadas, sendo os conteúdos apresentados a seguir são frutos do desejo manifesto de 

ampliação da articulação e trabalho em rede, sendo sugerido, durante as conversas com a 

pesquisadora, que sejam promovidos encontros para a rede se conhecer, para aprender 

mais uns com os outros e para que a respostas as demandas das mulheres da cena de uso 

da Lagoinha, e de outros grupos humanos da cidade, sejam atendidas com mais qualidade 

e humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 Importante registrar que o conteúdo destes Box não são uma tradução literal dos objetivos das 

organizações ouvidas, mas elementos significativos contidos nas falas e nas instituições integrantes desta 

rede, citados durante as conversas com a pesquisadora. 
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Box 1- Compromissos contidos nos objetivos da rede 

 

 

 
A partir da fala da rede de atendimento, percebe-se neste box, que todos prezam 

pela vida e pelos direitos humanos, mas estes têm o desafio de chegar até essas pessoas 

ou de se humanizar o atendimento para a garantia dos direitos humanos das mulheres na 

cena de uso da Lagoinha, contemplando a promoção do bem-estar das atendidas, 

considerando também aspectos emocionais, tanto delas quanto de pessoas do seu círculo 

de convivência. 

“Importante provocar e trazer os vários segmentos... lugar para 

divulgar e trabalhar o ser vivo, colocar a vida em primeiro lugar”. 

 
“Cuidar do maior patrimônio que é a vida humana”. 

“Cuidar de todos os tipos de vida”. 

“Encerrar ações no sentido da promoção”. 

“ Acolher de forma humanizada”. 

“Garantir uma um retorno seguro a sua rotina de vida”. 

“Acolher e atender as violações dos direitos humanos”. 

“Sair e ir de encontro”. 

“População de rua está na rua no território, ...outros olhares 

atendimento itinerante”. 

 
“A gente inventa cuidado em saúde para atrair o público das ruas... 

corpos acostumados com o desconforto dificilmente reclamaram cuidado”. 
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Box 2 - Aspectos importantes a serem observados 

no atendimento as mulheres em situação de rua 

 

“O Público da rua tem chegado em número significativo, isso impacta a 

organização... abstinência do álcool e da droga... Há a necessidade de uma rede 

organizada, quais os caminhos para enfrentar a situação de mulheres em situação de 

rua chegando tão mutiladas?”. 

 
“Quando se coloca a pessoa rodando em círculo, acaba revitimizando-a. 

Quando ela precisa passar por diversos serviços cada vez contando a mesma história, 

a mesma violência sofrida, isso é como sofrer novamente a violência/pensar um sistema 

de enfrentamento unificado”. 

 
“É preciso formas de atendimento mais humanizadas, há muito trabalho a se 

fazer pessoas já super fragilizadas quando acontece a negação do serviço se fragiliza 

ainda mais... A pessoa não sabe a quem recorrer quando a violência ocorre dentro da 

instituição que deveria zelar pelo seu direito”. 

 
“É preciso olhar para estrutura desumanizada dos abrigos. Pessoas com laços 

rompidos não vão dar conta dos laços com multidões de pessoas dentro de um abrigo 

com grande número de pessoas”. 

 
“Criam-se vínculos que aumentam a dependência do serviço, necessidade de 

desvincular, alinhar e entender o serviços e a natureza dos atendimentos”. 

 
“É preciso um trabalho para o enfrentamento do medo a dificuldade do 

recomeço”. 

 
“Muitas vezes os serviços de entrada não fazem as devidas articulações”. 

 

 

Fonte: Diálogos com a rede – Falas aproximativas 
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Este box chama a atenção para os desafios a serem enfrentados para se construir 

respostas mais adequadas e mais humanizadas. Aponta para o aumento do número de mulheres 

chegando em casas de abrigamento ou vítimas de violência. Os atores da rede destacam a 

importância das mulheres ocuparem lugar de centralidade no atendimento, que além de 

humanizado, deve ser articulado para evitar a rivitimização de mulheres já tão fragilizadas, ou 

seja: cada mulher deve ser olhada e percebida como única. Apontam ainda anecessidade de se 

pensar ações articuladas para se pensar a reinserção destas mulheres em contextos mais 

favoráveis. 

 
Box 3 - Sugestões e anseios da rede 

 

“A rede deveria conversar mais, maior articulação, intensificar as discussões 

acompanhamento até se alcançar um resultado satisfatório. Um serviço conhecer o 

outro dialogar mais”. 

 
“É preciso que na rede todos se sintam parte integrante, que todos sejam e se 

sintam valorizados, e que sejam tratados com equidade e que os resultados não sejam 

apropriados por um, mas conquista de todos envolvidos”. 

 
“Importante que a rede seja ouvida, que os usuários sejam ouvidos, para que as 

verdadeiras demandas possam vir à tona. Pois falta também aumentar a politização, o 

esclarecimento, o porquê de viverem nessa situação. É importante que os usuários 

tenham clareza do que está por trás das situações em que vivem para tentar transformá-

la”. 

 
“É importante que seja valorizado tudo que é feito, valorizar o servidor, 

contemplar com mais recursos. Definição de uma política + macro de valorização dos 

municípios que ousam desenvolver políticas, projetos e ações em atendimento a 

população de rua e a mulher vítima de violências”. 

 

Fonte: Diálogos com a rede – Falas aproximativas 
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Este box aponta para a construção coletiva de uma política pública de atendimento 

efetiva e eficiente às mulheres em situação de rua a partir das experiências e trajetórias 

percorridas. Mas, para isso, destaca-se o trabalho em rede de forma horizontal, cooperativo, 

articulado e com responsabilidades pactuadas para o enfrentamento do fenômeno das mulheres 

em situação de rua na cena de uso da Lagoinha. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Esse diagnóstico buscou dar visibilidade às mulheres na cena de uso da região da 

Lagoinha através da pesquisa de cunho, sobretudo qualitativo, onde elas puderam se expressar 

sobre diversos campos de suas vidas, possibilitando perceber a necessidade de repensar práticas 

e atendimentos que giram entorno delas. Diante dos seus contextos de vida, será que os 

atendimentos localizados na cena de uso são suficientes? Atendem suas necessidades? As 

intervenções são articuladas? Há possibilidade de fortalecer os laços familiares existentes? 

Quais são as possibilidades efetivas de deixar a cena de uso? 

Mesmo que não sejam encontradas respostas para todas essas questões, o estudo 

possibilitou conhecer, a partir do lugar de fala das mulheres, o que é esta cena de uso, e  alguns 

de seus desafios. 

Cabe destacar alguns aspectos que chamaram a atenção, tendo como referência as redes 

primárias e as redes secundárias das mulheres em situação de rua na cena de uso da Lagoinha. 

Sobre as redes primárias das mulheres, percebe-se o lugar central e de importância que 

suas famílias ocupam em suas vidas. A impossibilidade de estar com elas geram dor, angústia, 

ansiedade e medo de não conseguirem reestabelecer os laços e retornarem ao convívio tão 

desejado e ao mesmo tempo temido. Medo de não serem aceitas, medo de uma nova rejeição, 

medo de uma “suposta derrota”, e principalmente o medo da decepção dos seus familiares e 

pessoas próximas, bem como da dor que ela pode gerar. 

Sabe-se que  toda  pessoa possui  uma  rede  relacional, percebido, neste estudo que,  as 

mulheres, em sua maioria, possuíam família ou amigos, mesmo que com laços fragilizados, o 

que torna-se mais grave em relação as mulheres trans, onde foi percebida uma fragilização ainda 

maior devido ao preconceito. 

Também, sobre este ponto, percebe-se a necessidade da realização de ações 

intersetoriais de fortalecimento do núcleo familiar como previsto na Politica Nacional de 

Assistência Social - PNAS (2004). Porém, no caso de mulheres em situação de rua, este é um 

grande desafio, sendo necessário pensar ações que proporcionem o fortalecimento dos vínculos 

familiares a partir da elaboração de um percurso educativo para cada situação, realizado de 

forma contínua, sem interrupções, com principio-meio-fim, haja visto que, conforme relatado, 

parte significativa das entrevistadas demonstram interesse e desejo de retomar os vínculos com 

a família. 
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O estudo também aponta questões importantes em relação a diversas políticas públicas, 

tais como geração de trabalho e renda, habitação, atendimento a população idosa, mobilidade 

urbana e saúde. 

Sobre geração de renda e trabalho, trata-se de um componente de sobrevivência, 

aparecendo de forma consensual, nos relatos, a fala sobre a necessidade de gerar renda. Porém, 

chama atenção o fato de que, pelos relatos, o atendimento ofertado pelos equipamentos e 

serviços sociais, quando analisada a rotina do atendimento, dificulta a organização do tempo 

para buscar ou realizar atividades que possibilitem a obtenção de renda, sendo esta uma 

contradição a ser pensada no atendimento prestado, muitas vezes não permitindo que as 

mulheres realizem suas estratégias na busca por emprego ou renda, da forma que planejaram. 

Ações de inclusão produtiva, a partir dos prórios serviços ou articuladas com os 

mesmos, podem ser alternativas a se pensar, não excluindo, sem dúvida, outras estratégias que 

possibilitem intervenções em relação à politicas de trabalho e renda. 

Em relação à habitação, destaca-se a ausência de alternativas mais individualizadas e 

inclusivas em relação a moradia, pois as possibilidades de acesso ainda são escassas, quando 

analisadas as demandas de reconstrução de laços mais territorializados de pertencimento à uma 

comunidade fora da cena de uso, sendo este um importante aspecto a se considerar no 

atendimento. 

Considerada às políticas ao segmento geracional, destaca-se que o fenômeno da idade, 

o qual há algum tempo vem ganhando espaço no Brasil e mundo, também chega até as ruas e, 

nesse sentido, outro olhar também é necessário, visto que algumas demandas já são 

apresentadas por algumas mulheres na cena de uso, em relação à idade, podendo a falta de 

perspectiva tornar-se um fator que acelera o processo de se sentir “velha”. Chama a atenção, no 

estudo, este processo de “envelhecimento” da população pesquisada, que se encontra em 

trânsito na cena de uso da Lagoinha, cabendo pensar sobre como políticas de atenção neste 

recorte etário precisam ser estruturadas para estas mulheres, incluso a perspectiva do 

envelhecimento saudável, possibilitando atenção e inclusão social para elas. 

Também, embora circulem na região, as falas demostram a necessidade de aprimorar ou 

repensar a questão da mobilidade urbana, seja através do acesso ao transporte público ou à 

outras formas, sendo que as dificuldades de mobilidade impede que acessem alguns serviços 

devido as distâncias a serem percorridas. 
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Outra política a se destacar é a de saúde, podendo ser pensado dois aspectos, sendo um 

deles, no que tange ao importante papel das ações relacionadas à “redução de danos” e os 

impactos e agravamentos à saúde em decorrência do uso de álcool e outras drogas na cena, 

podendo observar aspectos positivos, de acordo com as demandas que as mulheres apresentam 

e relatam, como por exemplo, as falas sobre os diversos motivos pelos quais procuram o CIAM. 

Outro aspecto é o do acesso aos equipamentos de saúde, relatado por elas, aos mais diversos 

serviços e atendimentos junto à rede de saúde municipal. 

Outro aspecto a se considerar, é o da violência. Chama a atenção no estudo os relatos 

sobre a violência sofrida cotidianamente pelas mulheres entrevistadas, a qual ocorre de forma 

multidimensional. Torna-se um desafio o estabelecimento de ações intersetoriais que colaborem 

para reverssão deste quadro, bem como uma reflexão sobre os riscos da naturalização desta 

violência, até mesmo no âmbito dos locais onde ocorrem as ofertas de serviços e atendimento. 

Algo a se pensar, em relação a este aspecto, é a possibilidade da realização de formações 

temáticas junto a rede de atendimento ao público referenciado, as quais podem colaborar com 

a aquisição de saberes que qualifiquem os atendimento, bem como para a ampliação do 

repertório, de instrumentais e técnicas para atuação, onde, por exemplo, temas como 

Comunicação não Violenta - CNV podem oferecer aportes importantes. 

A rede de atendimento também é um aspecto importante no estudo, percebida a 

multiplicidade e o potencial encontrados, sendo aqui destacada a relevância do local ocupado 

pelo CIAM e outros equipamentos sociais no cotidiano das mulheres na cena de uso da 

Lagoinha. Os desafios encontrados em relação à intervenções na cena de uso, bem como de 

fenômenos como o da violência ou da situação de rua, podem melhor serem enfrentados a partir 

do trabalho em rede, da intersetorialidade, da ação articulada e conectada. 

Este trabalho, de forma articulada, fortalece o papel das políticas desenvolvidas, através 

dos equipamentos, organizações e serviços ofertados, possibilitando maior pro- atividade na 

resolutividade de demandas do público atendido. O que contribui diretamente para aumentar a 

qualidade das ações, melhorando os resultados. 

Trabalhar na perspectiva de redes sociais, significa, principalmente não estar sozinho, 

valorizando o trabalho coletivo e o saber de diversas áreas, incentivando o planejamento e a 

busca de resultados para os projetos de intervenção, em regime de cooperação mútua. 

É preciso assinalar ainda que este estudo não pretende esgotar a temática proposta, mas 

lançar questões de apoio no enfrentamento da situação de rua de mulheres, bem como dar 



141  

suporte às futuras pesquisas sobre o tema e inspirar os profissionais que atendem a esse público, 

a terem um olhar especial e atento para o fenômeno de mulheres em situação de rua, pois ainda 

existe vida na Lagoinha, ainda existem sujeitos; antigos moradores que resistem, intervenções 

públicas e serviços que buscam revitalizar o bairro, e diversos atores sociais que cotidianamente 

dedicam seu tempo a construir respostas as situações vividas para esse grupo de mulheres e 

outros tantos grupos que deles demandam. 
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APÊNDICE A 

FORMULÁRIO DE PESQUISA 

 

Pesquisa de profundidade para subsidiar a realização do diagnóstico do público da cena de 

mulheres usuárias de crack do bairro Lagoinha e entorno da pedreira Prado Lopes, 

abarcando o trabalho desenvolvido pelo CIAM. 

 
 

0 - Identificação da entrevistada 

 

Entrevistada:    
 

Número do questionário (  ) 
 

Questões 

 

I - Perfil demográfico dos entrevistados 
 

1.1 Sexo: a) Feminino b)Masculino 

 

1.2 Gênero: a) CIS b) Trans 

 

1.3 Faixa etária: 

 

a) 18 a 29 anos c) 30 a 39 anos d) 40 a 49 anos e) 50 a 59 anos 

 

f) 60 a 69 anos g) acima de 70 anos 

 

1.4 A sua cor ou raça é: a) branca b) preta c) amarela d) parda e) Outra 

Especifique    
 

 

2. Escolaridade 

 

2.1- Sabe ler e escrever? a) sim b) não 

2.2- Estuda?  a) sim b) não 

2.2.1a- Se sim que curso frequenta: 

a) Regular do ensino fundamental I 

b) Regular do ensino fundamental II 

c) Regular do ensino médio d)Alfabetização de jovens e adultos 

e) Educação de jovens e adultos - EJA - ou Supletivo do ensino fundamental 

f) NS/NR 
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2.2.1b Se não, qual foi a última série e grau completos que freqüentou 

a) Série  grau   

b) Nunca estudou 

c) NS/NR 

 
 

3. Documentação 

3.1- Possui documentos? a) Sim b) Não 

3.2- Se sim, qual(is)? 

a) Careteira de Identidade (RG) b) CPF c) Carteira de Trabalho d) Certidãode nascimento 

e) Outro: Qual   
 

 

4. Vamos falar um pouco sobre família, filhos, casa... 

 

4.1 Qual é o seu estado conjugal? 

a) Solteira b) casada c) Amigada/juntada/união estável c) Separada/Divorciada d) Viúva 

 

4.2 Possui filhos? a) Sim b) não 

4.2.1- Se sim, quanto(s):    
 

4.2.2 Com quem vive os filhos? 

a) pai/pais b) avós c) outros parentes d) em abrigo e) sozinhos 

f) Outros   
 

4.2.3 Seus filhos são: a) criança (0 a 12 inc.) b) adolescente (12 a 18. inc.) c) jovem (18 a29 

anos) d) adultos ( 30 e acima) 

 

4.2.4 Com quem vivia antes de vir para rua: 

a) sozinha b) com filhos c) esposo/companheiro(a) d) pais e irmãos e) parentes 

f) Outrosespecifique     
 

 

4.2.5 A casa em que vivia antes de vir para rua era: 

a) Própria b) alugada  c) cedida/favor d) ocupação  e) Outros   
 

4.2.6- O que a levou a deixar a casa em que vivia e sua família para viver na rua? 

Detalhe (entre aspas):   
 

5. Ocupação/Trabalho e renda 

 

5.1 Qual é sua situação ocupacional 

a) Empregado formal. Qual atividade      

Local   
 

b) Desempregado   b.1) procurando trabalho b.2) não procurando trabalho 
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c) Exerce atividade informal c.1) sim c.2) não 

 

c.c.1) Se sim, qual (tipo de) atividade desenvolve? 

a) Coleta e revenda de recicláveis b) profissional do sexo c) vendedor 

ambulante rua/sinal (balas, doces, água, objetos para casa ou carro ) d) trabalha para o tráfico 

e) faz faxina f) outro,detalhe:   
 

 

6. Tem uma renda regular mensal: a) sim b) não 

6.1 Se Sim, qual é o valor    
 

 

7. Recebe algum benefício? 

a) Sim b) Não 

 

7.1 Se sim, qual benefício recebe? 

a) Bolsa Família b) BPC c) Bolsa Moradia/Moradia Assistida (CIAM)? 

d) auxílio doença e) aposentadoria  f) outro    

g) NS/NR 

 
 

8. Hábitos,tempo, e percepção da vida em situação de rua 

 

8.1 Há quanto tempo está em situação de rua? Anos  Meses   
 

 

8.2 Faz uso prejudicial de álcool, drogas e outras substâncias prejudiciais á sua saúde? 

a) sim b) não 

 

8.2.1 Se sim Quais substâncias usa? Podem ser assinaladas mais de uma opção 

a) Crack b) Álcool c) Maconha d) Inalante e) Cocaína f) outros 

Quais, nomeie     
 

8.2.1.a) Se sim , há quanto tempo? anos  meses   

8.2.1.b) Tem um lugar específico onde consegue e usa a substância local e referência:    
 

 

8.3 Já tentou ou deseja parar?  a) sim b)não 

 

8.4 Já foi internado?  a)sim b) não 

 

8.5 Tem desejo e motivação para parar de usar? O que precisaria acontecer, você se 

comprometeria e que ajudas acha que seriam necessárias   
 

 

9. Qual o principal motivo (nesse momento) por estar vivendo em situação de rua? 
 
 

10. Na rua têm um lugar fixo em que fica: a) Sim b) Não 
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10.1 a) Se sim, onde é? Detalhe a rua, pontos de referências, etc 
 
 

a) Se não, em quais lugares costuma ficar? 
 
 

11. Tem preferência de lugar para pernoite (dorme na rua, albergue, maloca): 

a) Sim b) Não 

 

11.1 Se sim, onde é? Detalhe a rua, pontos de referências, instituições, tipos, companhias etc 
 

 

12. Quais são as principais dificuldades que você enfrenta vivendo nas ruas? 

a)    

b)    

c)    
 

13. Existe algum ponto que você considera positivo em viver nas ruas? Qual ou quais seriam? 

Descrever (entre aspas)   
 

14. Você diria que viver em situação de rua como você vive há ( anos) é algo temporário ou 

acha que é permanente, que vai continuar assim?Já pensou ou pensa em deixar as ruas? Detalhar 

(entre aspas):   
 

15. Para quem deseja sair? O que precisaria acontecer para que você realmente saia das ruas? 

(entre aspas)   
 

16. Você já tentou ou tem feito algo para concretamente conseguir deixar as ruas? 

a) Ainda não b) sim. O que?   
 

 

II - Situação de rua e vínculos 
 

17. Como está vivendo nas ruas: Está só, com algum familiar/cuida de alguém, quem?Com 

grupo formado na própria rua, vive com um companheiro encontrado no processo da rua? 

Detalhar (entre aspas) 
 

 
 

III - Família de origem/relações e vínculos 
 

18. Na hipótese de deixar as ruas, pensaria em voltar para sua família de origem? Tem uma 

família de origem para a qual volta ou pode voltar? a) Sim b) Não 

 

18.1Se sim, onde é o local de referência para o retorno? Detalhe a rua, pontos de referências, 

bairro, quem é da família para onde voltaria    
 

19. Mantém contato com essa família/pessoas da família? a) Sim b) Não 



148  

19.1 Se sim, com qual frequência? 

a) Sempre b) Às vezes c) Raramente d) Nunca 

 

20. Tem alguém que você sabe que pode contar a qualquer momento? 

a) Sim b) Não 

 

20.1 Se sim, quem é a pessoa? 

a) Mãe b) Pai c) Irmã/irmão  d) Outro parente: Qual   

e) amigo/amiga f) Outros   
 

 

21. Qualidades dos vínculos (como é o vínculo com o familiar – percepção do entrevistado): 

 

 

 

 

 

 

Observações Detalhar (entre aspas): 

IV - Origem e circulação 
 

22. Qual a cidade de origem:    
 

23. Bairro de origem:    
 

24. Bairro onde vive hoje (ou passa maior tempo):    
 

25. Circulação na cidade? Onde acessa os seguintes serviços ou exerce determinadas 

atividades? 

 
Serviço/Atividade Local/locais Ponto de referência 

Alimentação   

Higiene Pessoal (roupa, 
banho,etc) 

  

Lanche   

Terapias   

Relações afetivas   

Uso de substâncias álcool e 
drogas 

  

Moradia   

Pernoite   

Serviços de saúde   

Serviços de educação   

Membro da família Tipo de vínculo (ver cartão) 

Mãe  

Pai  

Irmãos  

Avós  

Outros parentes  

Outros - Qual    
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Serviços de assistência   

Trabalho   

Outros     

 

 

V - Acesso aos bens de primeira necessidade e serviços 
 

26. Como acessa esses bens e serviços: 

 
Bens e serviços Resposta 

Alimentação, água  

Roupas de uso pessoal  

Produtos de higiene pessoal  

Roupa de cama e toalha  

 
 

Opções de respostas: a) compra, b) recebe doações c) recebe doações e complementa 

com recursos próprios.  d) Outros quais    
 

27. Acesso a serviços e programas sociais? a) Sim b) Não 

 

27.1 Se sim, quais (quais e quem oferta): 

 
Serviço/Atividade Qual serviço Local/locais 

Saúde   

Educação   

Assistência Social   

 
 

VI - Percepções sobre a situação que vive 
 

28. Sofre algum tipo de discriminação: a) Sim b) Não 

 

28.1 Se sim, qual(is)? (cor, gênero, condição social) Detalhe (entre 

aspas)     
 

 

29. Qual a principal dificuldade/constrangimento sentido em ser mulher ( cis ou trans)vivendo 

em situação de rua? 

a) Mulher CIS:    

b) Mulher TRANS:    
 

30. Sobre os Programas sociais, o que eles representam em sua vida? Você sente que depende 

deles ou consegue sobreviver sem eles? 
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VII - Perfil subjetivo 
 

 

Em uma frase responda: 

 

31. Três medos que sente hoje (em relação a sua vida): 

a)    

b)    

c)    
 

32. Três fatos/situações que hoje lhe causam dor, tristeza: 

a)    

b)    

c)    
 

33. Três coisas que hoje causam alegria e/ou te dão esperança: 

a)    

b)    

c)    
 

34. Três forças que você tem que te ajudam vencer seus desafios do dia-a-dia: 

a)    

b)    

c)    
 

 

35. Três fraquezas (defeitos, pontos fracos) do seu jeito de ser que você precisaria mudar, agir 

de outra forma, para se sair melhor na vida e no enfrentamento dos desafios: 

a)    

b)    

c)    
 

 

36. Fale três coisas que mais deseja ver acontecer em sua vida: 

a)    

b)    

c)    
 

 

37. De maneira resumida me conta quem é você? 
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VIII - Relação com o CIAM 

 
 

38. Como ficou sabendo do CIAM: 
 
 

39. Quanto tempo frequenta o CIAM: anos  meses   

OBS se houver:    
 

40. Quais atividades participa ou já participou no CIAM? 

a) Alimentação,   b) atendimento e acolhida c) Escuta social d) espaço e materiais para 

higiene pessoal e) espaço para lavar as roupas f ) espaço para repouso g) espaço para 

convivência, h) EJA  i) oficinas sócio educativas – especifique   

j)Inclusão produtiva k) Moradia assistida l ) Outros,quais    
 

 

41. Dos serviços/atividades que participou no CIAM qual/quais você mais gosta ou mais tem lhe 

ajudado? a) Alimentação,   b) atendimento e acolhida c) Escuta social d) espaço e 

materiais para higiene pessoal e) espaço para lavar as roupas f) espaço para repouso g) 
espaço para convivência  h) EJA i) oficinas sócio educativas – especifique   

j)Inclusão produtiva k ) Moradia assistida Outros,quais    
 

 

42. Você considera que o CIAM tem trazido alguma melhora para você e para sua vida? 

a) Sim b) Não 

 

42.1 Se sim, liste três aspectos em que o CIAM tem ajudado a melhorar você e sua vida: 

a)    

b)    

c)    
 

43. Dos serviços ou atividades oferecidos pelo CIAM têm algum que você acha que poderia 

melhorar? a) sim b) não 

 

43.1 Se sim, qual/quais:    
 

43.2 O que você sugere que seja mudado? E porque? (entre aspas) 
 

 

 

 

Validação da Pesquisa 

 

Pesquisa realizada por (Nome do entrevistador): _   

Data:  /  /    

Local:    



152  

APÊNDICE B 

 
FORMULÁRIO DE MAPEAMENTO DA REDE 

 

 

I – IDENTIFICAÇÃO 

 

1- Nome da Instituição:   

2- Natureza da Instituição: 

Governamental: a) municipal b) estadual c) federal 

Não governamental: a) Terceiro setori b) Privado c) Comunitária 

ENDEREÇO DA INSTITUIÇÃO 

Rua  N°  compl   
Bairro/comunidade  Cidade   

Telefones:   _ 

 

Responsável pela instituição   

Pessoa de contato   
 

Finalidade da Instituição/objetivo: 

2.1 Descreva:    
 

2.2 ÁREA DE ATUAÇÃO: a) Saúde b)educação c)Assistência d) Lazer/cultura/esporte 

e)Justiça/direito f) Acolhida: alimentação e higiene pessoal e abrigamento d) Inclusão 

Produtiva/trabalho  e  renda  e) outros especifique:    
 

2.3 Horário de funcionamento:  2.4- Dias da semana:    

 

2.5-PROGRAMAS E SERVIÇOS 

2.5.1- Serviços sob a responsabilidade da Instituição 

Serviço Local 
Público / sexo / 

Gênero 
Público / idade 

    

    

    

 

2.5.2- Programas sob a responsabilidade da Instituição: 

Programa Local de realização 
Público / sexo / 

Gênero 
Público / idade 

    

    

    

 

2.6 Existe algum procedimento específico para o atendimento da população de rua 

(especialmente para serviços públicos não específicos para essa população)? Especifique: 
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II - SOBRE PARCERIA COM O CIAM 

 

3.1 Conhece o CIAM a) Sim b) não 

3.2 Se sim, realiza algum tipo parceria/troca com o CIAM? a) não b)sim 

3.3 Quais/que tipo de troca:    
 

3.4 Se existe troca: Existe algum tipo de acompanhamento, monitoramento e devolutiva 

sobre os encaminhamentos? a) não b) sim 

b1) Como acontece:    
 

b2) Existe algum instrumento de monitoramento e processo de devolutiva? a) não 

 
3.5 Avalia que poderia haver outros tipos de troca e cooperação a) Sim b) não 

Se sim, quais:    
 
 

III - SOBRE VIOLÊNCIA SOFRIDA E PRATICADA NO TERRITÓRIO 

ENVOLVENDO OS PÚBLICOS DASINSTITUIÇÕES QUE ATUAM NA 

ÁREA 

4.1 O público que atende sofre com o problema da violência a) não b) sim 

Quais os tipos mais freqüentes:    
 

4.2 Acha que poderia ser importante a pactuação de um protocolo de ações para o 

atendimento conjunto das vítimas de violência familiar, de gênero e sexual na área? 

a)  Sim b) Não Em qualquer dos casos, por  quê?    

 

4.3 Que passos, ações e processos seriam importantes estar presentes nesse protocolo de 

ações conjuntas de atendimento as vítimas de violência familiar de gênero e sexual? 

 

 

4.4 Estaria disposto como instituição a contribuir para efetivação desse protocolo, assinando 
e participando de sua realização? a)  sim b)  não  Por  quê:    

c) Depende de que o que precisaria acontecer para você participar de fato? 

 

 

 

 

 

 

 
 

i O terceiro setor: Há quatro formas de pessoa jurídica que atendem a esse perfil: Cooperativas, Associações, 
Organizações religiosas e Fundações privadas. 



154  

APÊNDICE C 

 

 

 

TERMO DE ANUÊNCIA 
 

 

 
 

Eu  estou de  acordo  com a 

realização da pesquisa através da aplicação do questionário pela PROVIDENS para 

elaboração do Diagnóstico do CIAM . 

Declaramos conhecer e cumprir as Resoluções Éticas Brasileiras, em especial a Resolução 

466/2012 de CNS. Esta instituição está ciente de suas corresponsabilidades como 

instituição coparticipante do presente projeto de pesquisa e de seu compromisso no 

resguardo da segurança e bem-estar dos sujeitos de pesquisa nela recrutados, dispondo de 

infraestrutura necessária para a garantia de tal segurança e bem-estar. 

 

 

 

 
Belo Horizonte,  /  /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Assinatura 
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