


Organizadores: 

Frederico Duarte Garcia

Ricardo Alexandre Souza

Cristiane Miryan Drumond de Brito

Lívia Napoli Afonso

Maila de Castro

Humberto Corrêa da Silva Filho

Terceiro censo de 
população em siTuação 
de rua do município de 

belo horizonTe



2



3

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

Organizadores: 

Frederico Duarte Garcia

Ricardo Alexandre Souza

Cristiane Miryan Drumond de Brito

Lívia Napoli Afonso

Maila de Castro

Humberto Corrêa da Silva Filho

Terceiro censo de 
população em siTuação 
de rua do município de 

belo horizonTe



4

Terceiro censo de população
em siTuação de rua e do migranTe

organização:
 Frederico Duarte Garcia
 Ricardo Alexandre Souza
 Cristiane Miryan Drumond de Brito
 Lívia Napoli Afonso
 Maila de Castro
 Humberto Corrêa da Silva Filho

revisão:
 Rozimar Gomes da Silva Ferreira
imagem da capa: 
 Norma Duarte Gonçalves - Assessora da SMASAN
design editorial:
 Hélder Alves dos Reis
assistência editorial:
 Sheila Cristina Souza

Ficha Catalográfica

endereço para contato:
centro regional de referência em drogas da uFmg – crr-uFmg
avenida professor alfredo balena, 190/ sala 235
cep 30130-100 – belo horizonte – mg – brasil
Telefone (31)3409-9785/3409-9786
email: crrdrogas.ufmg@gmail.com



5

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

expediente

prefeitura de belo horizonte
 Prefeito: Marcio Araújo de Lacerda
secretaria municipal de governo - smgo
 Secretário: Josué Valadão
secretaria municipal de políticas sociais - smps
 Secretária: Maria Gláucia Costa Brandão
secretaria municipal adjunta de assistência social – smaas
 Secretário: Marcelo Alves Mourão
secretaria municipal de saúde - smsa
 Secretário: Fabiano Geraldo Pimenta Júnior
secretaria municipal de segurança urbana e patrimonial – smseg
 Secretário: Hélio dos Santos Júnior
secretarias de administração regional municipal - sarmu
 Secretário: Ricardo Sérgio Dias Angelo – SARMU - Centro-Sul
 Secretário: Elson Matos da Costa – SARMU - Leste
 Secretário: Cristiano Lamas Pereira – SARMU - Noroeste
 Secretário: Humberto Pereira de A. Júnior – SARMU - Pampulha
 Secretário: Cláudio Vaz Souza Sampaio – SARMU - Venda Nova
 Secretário: Wanderley Araújo Porto Filho – SARMU-Barreiro
 Secretário: Elson Alípio Júnior – SARMU - Norte
 Secretário: Neusa Maria da Silva Oliveira Fonseca – SARMU - Oeste
 Secretário: Geraldo Magela Luzia da Silva – SARMU-Nordeste
 



6

grupo Técnico constituído por membros do comitê de acompanhamento e 
monitoramento da política municipal para a população em situação de rua
representantes governamentais:
 Soraya Romina Santos - SMPS
 Fátima Morelli – SMSA
representantes da sociedade civil:
 Claudenice Rodrigues Lopes – Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo 
  Horizonte
 Ston Figueiredo - Pastoral Nacional do Povo da Rua
equipe de elaboração do projeto
 Leonardo David Rosa Reis – SMAAS
 Robélia Ursine de Almeida – SMAAS 
 Lindalva Guimarães Mendes – SMAAS 
 Mary Cristina Xavier – SMAAS
 Soraya Romina Santos – SMPS
 Fátima Morelli – SMSA 
 Claudenice Rodrigues Lopes – Pastoral de Rua da Arquidiocese de Belo 
  Horizonte 
 Ston Figueiredo – Pastoral Nacional do Povo da Rua
centro regional de referência em drogas da uFmg
coordenação de pesquisa
 Frederico Duarte Garcia 
 Ricardo Alexandre Souza
 Cristiane Miryam Drumond de Brito
 Michelle Ralil da Costa
 Maila de Castro
 Humberto Corrêa da Silva Filho
coordenadores de equipe de coleta de dados
 Bruno Emílio Fonseca Moura



7

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

 Carla Paulino Castro
 Cristiane Miryam Drumond de Brito
 Eduardo Silveira da Cruz
 Elisângela Gonçalves Lacerda
 Fábio Eduardo da Silva Pereira
 Gustavo Libério de Paulo
 Juliana Carvalho Ribeiro
 Juliana Oliveira de Almeida
 Lindalva Guimarães Mendes
 Lívia Napoli Afonso
 Maila de Castro Lourenço Neves
 Maíra Nogueira
 Maria do Carmo Campos Villamarin
 Mayra Yara Martins Brancaglion
 Patrícia Campos Peralta Xavier
 Sheila Cristina de Souza
 Viviane Colen Furtado
 Warlley Alves Silva
 Soraya Romina Santos
Facilitadores da coleta de dados
 Anderson Sardinha Guimarães
 Anita Gomes dos Santos
 Fernando Santos Rolim
 Davidson Júlio dos Santos
 Edson de Andrade Franco
 Elisângela Cândida da Silva
 Farne Michely Ferreira do Nascimento
 Isaac Severiano dos Santos
 Joaquim Olímpio dos Santos



8

 Lásaro Severiano Batista
 Lindolfo Martins Neto
 Manuel dos Santos Nascimento
 Marco Antônio Cupertino
 Naftali Bernardes Muller
 Nanci Gonçalves dos Santos
 Nilton Inácio do Amaral
 Priscilla Alves Silva
 Rosângela Aparecida Pires
 Valdenir Evandro de Abreu
recenseadores
 Ágatha Ferreira Lopes
 Akino Takeda
 Alcimar de Melo Rosa
 Alexandre Bitencourt Segala
 Alice Oliveira Rezende
 Aline Fernanda Cruz
 Aline Gonçalves Gomes
 Amanda Del Rio Abreu Rosa
 Amanda Margarida de Oliveira
 Ana Carolina Roriz Mesquita
 Ana Paula Ribeiro
 André Augusto Corrêa de Freitas
 André Eduardo dos Santos Bayeh
 Ângela Mara Silva
 Antônio José Gregório
 Ariadne Brandão
 Átila Lemos Felipe Rezende Pinto
 Camila Yuri Nakaya



9

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

 Camilla Russi Rezende
 Carolina Marta de Jesus
 Cenária de Freitas
 Christiane Rocha Barbosa
 Clarissa Rafaela Alves
 Cléber Henrique dos Santos Pereira
 Cynthia Graciane Carvalho Ramos
 Daiana Gusmão de Santana
 Daniel Batista Chaves
 Daniel Santos Cançado
 Daniele Vieira Nunes
 Danielle Barbosa Rebuitti
 Danielle Soares Queiroz Almada
 Danilo Marques Silva
 Danilo Messias Mendes Lima
 Dayanna Rodrigues da Silva
 Débora Faria Nogueira
 Débora Teixeira Costa Lana
 Deivison de Souza Marriel Baêta
 Delânzia Aparecida Junho
 Douglas José Romualdo
 Eduarda Miranda Figueiredo
 Fabian Alex Santos
 Fabiana Silva Coradi
 Fabrício Bitencourt Segala
 Felipe Barbosa Vallt
 Felipe Napoli Afonso
 Felipe Vinícius de Paula Abrantes
 Fernanda Cristina dos Santos



10

 Fernanda de Souza Melo
 Fernanda Padilha Ribeiro
 Fernando Henrique do Real Cardoso
 Filipe Campos e Souza
 Fillipe Dória de Mesquita
 Flávia Megda Garcia
 Franciele Quirino de Souza
 Franciele Silva Chaves
 Gedeon Paulo de Souza
 Gisele Ferreira de Almeida
 Guilherme Corrêa Zenha
 Guilherme Souza Amorim
 Henrique Galhano Balieiro
 Iara Fantini Magalhães
 Ingrid Dayane de Souza
 Isac Ferreira De Sousa
 Isadora Oliveira Wittckind
 Jade Aimée Olini Rocha Guimarães
 Jennifer Pfeffer
 Jéssica Antunes Coutinho
 João Paulo Faria Pimentel
 Josiane Martins Soares
 Joyce Camila da Silva
 Júlia Costa Dias
 Júlia Faria da Silva
 Juliana Safar Seif
 Júlio Boriollo Guerra
 Kênia Kelly Fiaus do Nascimento
 Lanna Nicolau Teixeira



11

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

 Larissa Januzzi Alves
 Larissa Porto de Oliveira
 Laura Fernandes de Oliveira Campos
 Layza Jaqueline da Cruz
 Letícia Gomes Barcelos
 Lilian Almeida de Paula
 Lilian Mara Dias do Bem Rodrigues
 Lívia Carolina César Fonseca
 Lorena Azevedo Correia
 Luana Santos Teixeira
 Lucas Franco Ferreira
 Lucas Henrique Costa e Silva
 Lucas Henrique Soares Aguiar
 Luciana Paranhos Vital
 Ludmilla Ribeiro Batista
 Luís Eduardo Mendes de Souza
 Luíz Henrique Alves Maciel
 Maíra Luanna de Matos Domingos
 Manuel Vítor Menezes de Souza
 Marcela Chagas Pinheiro
 Marcela Souza Boldt
 Marcella Luiza Perucci de Avelar Seixas
 Marcelle Carolina da Costa
 Marcelo Moreira de Jesus
 Marco Antônio Expedito de Oliveira
 Marcos Vinícios Cardoso Júnior
 Maria de Fátima Ferreira Alves
 Maria Elisa Mendes
 Maria Fagundes de Araújo



12

 Maria Júlia Martins Mourão
 Marina Heringer Lisboa Almeida
 Marina Martins dos Santos Machado
 Martin Kenichi Yuami
 Matheus Phillipe Temponi Machado
 Maurício Junio Rodrigues da Silva
 Michelle Francisca Moreira
 Michelle Rafaelle de Jesus Jordão
 Nathália Maurício Alves Abrantes
 Nathália Ribeiro Notaro
 Osvaldo José Argollo de Paula Junior
 Paloma Rodrigues da Silva
 Pâmela Rayanne Ferreira
 Patrícia de Abreu Lima
 Paula Alves Pinheiro
 Pedro Henrique de Melo Afonso
 Priscila Fernandes Alves
 Rafael Peixoto de Oliveira Lopes
 Rafaely Emanuelle Silva
 Raphael Guilherme da Fonseca Duarte
 Raphael Vieira Silva
 Raquel Gonçalves Silveira Alves
 Raquel Paula de Souza
 Reinaldo Fagundes de Araújo
 Rodrigo Alisson da Silva Reis
 Rodrigo Luís Santos Moreira
 Samuel Ferreira Ribeiro Silva
 Taísa Guimarães Mesquita
 Thaís Diniz
 Thaís Maria Carrilho Silva



13

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

 Thaís Sumire Inaba Fonseca
 Thaís Tunes Santos
 Thiago Amorim Alves Pereira
 Thiago Pedrosa
 Tínzia Márcia Alves de Carvalho
 Tomaso Zanato M. Monteleoni di Francia
 Túlio Fonseca Coimbra
 Vânia Elisa Schwertner
 Vinícius Talim Barros Amaral
 Waliston Silva Moreira
 Wenderson Chaves Batista
 Yara Rosa Oliveira de Jesus
equipe de apoio
gerentes regionais de políticas sociais: 
 Agda Maria de Jesus Francisco – SARMU - Venda Nova
 Ademilton Aparecido de Araújo – SARMU - Norte
 Aloysio Guedes Barra – SARMU-Centro - Sul
 Cláudia Machado de Melo – SARMU - Noroeste
 Enelson Maia – SARMU - Barreiro
 Fátima Félix de Oliveira – SARMU - Leste
 Heliane de Guadalupe Alves – SARMU - Pampulha
 Nádia Sueli C. P. Alves – SARMU - Nordeste
 Roberto Silva Araújo – SARMU - Oeste
demais agentes apoiadores:
 Guarda Municipal Alexandre Neto – SMSEG 
 Ana Lúcia Melo - Chefe de Gabinete – SARMU - Centro-Sul
 André Maurício – SMAAS
 Aparecida Augusta de Oliveira Decat – SMED
 Christian L. Ávila Dutra - FUNDEP



14

 Egídia Maria Almeida Aiexe – Fórum de População de Rua
 Fernanda Miserni Souto - FUNDEP
 Flávio Márcio Duffles – Secretário Municipal Adjunto de Segurança 
  Alimentar e Nutricional – SMASAN
 Gilberto Boaventura Carvalho - Assessoria de Comunicação da Faculdade 
  de Medicina da UFMG
 Henrique Bandeira de Melo – Superintendente de Comunicação da COPASA
 Ismayr Sérgio Cláudio – SMED
 Cel. Itamar Pacheco – SMSEG
 Jafete Abrahão – Chefe de Gabinete da Companhia Urbanizadora de Belo 
  Horizonte – URBEL  
 José Carlos Gomes da Silva – SMAAS
 Luana F. Lima – Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da 
  População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis
 Luiz Gustavo Gonçalves – SMPS
 Marcelo Eduardo Zanetti – SMPS
 Magali Oliveira - FUNDEP
 Maria Gorete Cardoso – SMADC
 Mariana Karla Oliveira Costa – SMAAS
 Marizete Temponi de Souza - Secretária do Departamento de Saúde Mental 
  da UFMG
 Mary Cristina Xavier – SMAAS
 Nathane Bonane Fonseca - FUNDEP
 Neuzanete Souto Ribeiro Silva – SMPS
 Sérgio Lacerda – SMPS
 Sargento Silvana Adriana Silva – Comando de Policiamento da Capital
 Samuel Rodrigues – Movimento Nacional de População de Rua - MNPR
 Rodrigo Furtini – SMAAS 
 Vivian Martins – Programa Polos da Cidadania da UFMG



15

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

motoristas smaas, smps e urbel: 
 Mario Lucio das Dores
 Rogério G. Abreu
 Carlos Alberto dos Reis
 Nelson Marceano da Silva
 Carlos Henrique da Silva
 Wanderley Thadeu Marçal
 Wilson Marcio Teixeira
 Adenilson Pereira da Silva
 Thiago Moura Bento
 Robson Dias Guarceroni
 Clausnei Cosme Sobrinho
 Ewerton Carlos da Silveira
 Martinho Álvares Campos Neto



16

sumário

prefácio....................................................................................................................31

1. introdução............................................................................................................35

2. histórico...............................................................................................................39

3. metodologia do 3o censo...................................................................................45

 3.1 Objetivos......................................................................................................46

 3.2 Objetivos secundários...................................................................................46

 3.3 Estudo quantitativo......................................................................................46

 3.3.1 Proposição e definição do escopo da pesquisa.................................................48

  3.3.2 Mapeamento dos locais de coleta....................................................49

  3.3.3 Elaboração do questionário quantitativo..........................................51

  3.3.4 Planejamento e execução da coleta de dados..................................51

 a. Mobilização da população em situação de rua e divulgação do censo.............52

 b. Realização da coleta de dados em um dia ......................................................52

  3.3.5 Metodologia de análise de dados.....................................................54

 a. Elaboração do Banco de dados........................................................................54

 b. Análise Estatística..........................................................................................55

 3.4 Estudo qualitativo.........................................................................................55

  3.4.1 Metodologia de coleta de dados......................................................55

  3.4.2 População abordada e método de recrutamento da amostra...........57

  3.4.3 Análise de dados, levantamento e construção de inferências..........57

4. resultados...........................................................................................................63

 4.1 Estudo quantitativo......................................................................................63

  4.1.1 Estimativa do tamanho da amostra de indivíduos em situação de rua...63

  4.1.2 Distribuição regional da coleta de dados..........................................66



17

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

  4.1.3 Características demográficas...........................................................72

 a. Sexo biológico declarado................................................................................72

 b. Idade...............................................................................................................74

 c. Cor da pele......................................................................................................76

 d. Orientação sexual...........................................................................................77

  4.1.4 Formação escolar.............................................................................78

  4.1.5 Origem, trajetória e deslocamento...................................................79

 a. Local de nascimento.......................................................................................79

 b. Local de emigração.........................................................................................81

 c. Motivação para migrar para Belo Horizonte....................................................83

 d. Razão para permanecer em Belo Horizonte.....................................................83

 e. Meio de transporte para vir para Belo Horizonte............................................84

 f. Constrangimento para emigrar para Belo Horizonte........................................85

 g. História de institucionalização.........................................................................85

  4.1.6 Trajetória na rua...............................................................................87

 a. Motivação para a ida para a rua.....................................................................87

 b. Tempo de vida na rua.....................................................................................87

  4.1.7 Vínculos familiares...........................................................................88

 a. Animais de estimação.....................................................................................88

  4.1.8 Cotidiano..........................................................................................89

 a. Pernoite..........................................................................................................89

 b. Local de higiene...............................................................................................90

 c. Alimentação....................................................................................................91

  4.1.8 Trabalho e obtenção de renda..........................................................92

  4.1.9 Saúde...............................................................................................95

 a. Presença de problemas de saúde....................................................................95



18

 b. Deficiências físicas.........................................................................................95

 c. Saúde Mental..................................................................................................96

 d. Uso atual de álcool e tabaco...........................................................................97

 e. Uso atual de drogas ilícitas.............................................................................97

 f. Uso atual de medicamentos............................................................................98

  4.1.10 Violação de direitos e Violência......................................................98

 a. Tipificação dos atos violentos........................................................................98

 b. Perpetradores dos atos violentos...................................................................99

 c.Denúncia dos atos violentos............................................................................100

  4.1.11 Vida associativa e cultural.............................................................101

 a. Participação em movimentos sociais..............................................................101

 b. Participação em eventos culturais...................................................................101

  4.1.12 Perspectivas de vida.....................................................................102

 a. Desejo de sair da rua.....................................................................................102

 b. Solução que melhor ajudaria a sair da rua.....................................................102

  4.1.13 Utilização de serviços de proteção e promoção social..................103

 a. Posse de documentação................................................................................103

 b. Acesso aos serviços de promoção e proteção social nos últimos 3 meses....104

 c. Acesso a benefícios sociais...........................................................................105

 d. Acesso a benefícios para moradia.................................................................106

  4.1.14 Utilização de serviços de saúde....................................................107

 a. Acesso aos serviços de saúde nos últimos 3 meses......................................107

 b. Locais utilizados para tratamento em caso de doença...................................108

 c. Locais de referência para obtenção de medicação........................................109

5.análise comparativa com os censos anteriores.....................................113

 5.1 Tamanho da população de rua...........................................................113



19

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

 5.2 Características demográficas............................................................114

 a. Idade.............................................................................................................114

 b. Cor da pele....................................................................................................114

 5.3 Letramento e formação escolar.........................................................115

 5.4 Origem, trajetória e deslocamento....................................................117

 a. Local de nascimento.....................................................................................117

 b. Motivação para migrar para Belo Horizonte..................................................118

 c. Histórico de institucionalização.....................................................................118

 5.5 Vínculos familiares.............................................................................120

 5.6  Trabalho e obtenção de renda..........................................................120

 5.7 Saúde...............................................................................................122

 a. Presença de problemas de saúde...................................................................122

 b. Presença de deficiências físicas....................................................................123

6. estudo qualitativo..............................................................................................127

 6.1 Fatores que levam ou podem levar a pessoa à situação de Rua...................127

  6.1.1 Grupos de mulheres.........................................................................128

 a. Migração......................................................................................................128

 b. Gravidez.........................................................................................................129

 c. Conflitos familiares e os transtornos mentais...............................................130

  6.1.2 Grupos de Migrantes........................................................................132

 a. Trabalho e estudo.........................................................................................133

 b. Tráfico de drogas.........................................................................................136

 c. Busca de relações afetivas: Família e Amor.................................................137

  6.1.3 Grupo Híbrido (mulher, homem, LGBT).......................................... 140

 a. Migração......................................................................................................140



20

 b. Conflito familiar e social pela orientação sexual...........................................140

 c. Conflitos familiares por uso e abuso de álcool e outras drogas e o 
tráfico..........................................................................................................142

 6.2 Meios de obtenção de recursos materiais e financeiros...............................144

  6.2.1 Grupo de mulheres...........................................................................144

 a. Ajuda governamental....................................................................................144

 b. A reciclagem e outras formas precárias e sobrevivência..............................145

 c. O trabalho nos tempos de situação de rua....................................................146

  6.2.2 Grupos de migrantes......................................................................148

 a. O trabalho formal..........................................................................................148

 b. O estigma e o preconceito no trabalho.........................................................149

 c. Esperança de melhoras..................................................................................149

  6.2.3 Grupo Híbrido.................................................................................150

 a. O trabalho informal.......................................................................................150

 b. O estigma e o preconceito no trabalho..........................................................151

 6.3 Redes de apoio...........................................................................................152

  6.3.1 Todos os grupos............................................................................152

 a.Solidariedade.................................................................................................152

  6.3.2 Grupo de mulheres..........................................................................155

 a. Família..........................................................................................................155

 b. Apoios institucionais: sociais, religiosos e de saúde.....................................157

  6.3.3 Grupo de migrantes........................................................................160

 a. Família...........................................................................................................160

  6.3.4 Grupo híbrido..................................................................................161

 a. Família..........................................................................................................161

 b. Apoios institucionais....................................................................................164



21

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

 6.4 A Relação pessoa em situação de rua e as drogas.....................................165

  6.4.1 Grupo de mulheres.........................................................................165

 a. Superação do “vício”....................................................................................165

 b. Uso de álcool e outras drogas na atualidade.................................................166

  6.4.2 Grupo de migrantes.......................................................................168

 a. O incentivo do uso de álcool e outras drogas................................................168

  6.4.3 Grupo híbrido.................................................................................169

 a. O álcool e a droga como um elemento comum..............................................169

 b. Anseio pelo abandono das drogas.................................................................171

 6.5 Preconceito e violência...............................................................................173

  6.5.1 Grupo de mulheres.........................................................................173

 a. Roubo e violência verbal...............................................................................173

 b. Violência sexual.............................................................................................175

  6.5.2 Grupo de migrantes........................................................................177

 a. Roubo, violência física e discriminação.........................................................177

  6.5.3 Grupo híbrido.................................................................................178

 a. Violência física e verbal..................................................................................178

 b. Violência sexual - LGBT.................................................................................178

7. conclusões........................................................................................................183

8. bibliografia........................................................................................................189



22

lista de Figuras

Figura 1 : Etapas do estudo quantitativo....................................................................47

Figura 2: Locais identificados como ponto onde se encontram indivíduos ou grupos, em 
situação de rua, no município de Belo Horizonte..........................................................50

Figura 3: Pontos de coleta de dados nas 9 regionais do município de Belo Horizonte...65

Figura 4: Pontos de coleta de dados na regional Barreiro...........................................66

Figura 5: Pontos de coleta de dados na Regional Centro-Sul......................................67

Figura 6: Pontos de coleta de dados na Regional Leste .............................................67

Figura 7: Pontos de coleta de dados na Regional Nordestedo.....................................68

Figura 8: Pontos de coleta de dados na Regional Noroeste........................................68

Figura 9: Pontos de coleta de dados na Regional Norte..............................................69

Figura 10: Pontos de coleta de dados na Regional Oeste...........................................69

Figura 11: Pontos de coleta de dados na Regional Pampulha...........................................70

Figura 12: Pontos de coleta de dados na Regional Venda Nova....................................70

Figura 13: Distribuição das entrevistas segundo a regional onde ela ocorreu.......................71

Figura 14: Sexo biológico relatado pelos recenseados...............................................73

Figura 15: Distribuição de gênero dentro das regionais..............................................73

Figura 16: Pirâmide etária dos recenseados...............................................................74

Figura 17: Média de idade dos recenseados estratificada nas regionais......................75

Figura 18: Cor da pele declarada pelos recenseados..................................................76

Figura 19: Cor da pele declarada pelos recenseados dentro das regionais..................77

Figura 20: Orientação sexual.....................................................................................78



23

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

Figura 21: Nível educacional.....................................................................................79

Figura 22: Local de nascimento.................................................................................80

Figura 23: Local de nascimento dos recenseados mineiros..........................................81

Figura 24: Local de emigração dos recenseados mineiros...................................................82

Figura 25: Motivações para migrar para Belo Horizonte.............................................83

Figura 26: Motivação dos recenseados para permanecerem em Belo Horizonte..........84

Figura 27: Meio de transporte usado para vir para Belo Horizonte..............................85

Figura 28: História de institucionalização..................................................................86

Figura 29: Motivação para vir morar na rua...............................................................87

Figura 30: Média de tempo de vida na rua extratificado por regional ............................88

Figura 31: Vínculos com as pessoas que vivem na rua...............................................89

Figura 32: Motivação para não dormir em albergue ou abrigo....................................90

Figura 33: Locais onde os recenseados realizam sua higiene pessoal..........................91

Figura 34: Presença de trabalho legalizado entre os recenseados...............................93

Figura 35: Atividades laborais exercidas pelos recenseados segundo o sexo e no total da 
amostra......................................................................................................................94

Figura 36: Relação de condições de saúde autorrelatadas pelos recenseados.............95

Figura 37: Deficiências relatadas em homens, mulheres e na amostra total...............96

Figura 38: Transtornos mentais relatados.................................................................97

Figura 39: Uso atual relatado de drogas ilícitas e frequência de consumo de drogas 
ilícitas por aqueles que as consomem..........................................................................98

Figura 40: Tipificação das formas de violência perpetradas contra os recenseados.......99



24

Figura 41: Agentes perpetradores dos atos violentos contra os recenseados.......................100

Figura 42: Movimentos frequentados pelos recenseados...........................................101

Figura 43: Soluções citadas para atender às necessidades de sair da vida na rua......103

Figura 44: Posse de documentos pelos recenseados.................................................104

Figura 45: Uso de serviços de assistência social nos últimos três meses....................105

Figura 46:Acesso a benefício social nos últimos três meses...............................................106

Figura 47: Frequência de uso de benefícios de moradia e tipos de auxílio moradia 
utilizados....................................................................................................................107

Figura 48: Serviços de saúde acessados nos últimos três meses pelos recenseados...........107

Figura 49: Locais utilizados para tratamento em caso de doenças.............................108

Figura 50: Locais de referência para obtenção de medicação.....................................109

Figura 51: Tamanho estimado da população de rua nos censos nos três censos de 
população em situação de rua.......................................................................................113

Figura 52: Pirâmides etárias dos censos de população em Situação de Rua de 1998 a 20
13...........................................................................................................................114

Figura 53: Comparação da cor da pele declarada entre os três censos de população em 
Situação de Rua em Belo Horizonte.......................................................................................115

Figura 54: Comparação do nível de alfabetização entre os três censos de população em 
Situação de Rua em Belo Horizonte............................................................................116

Figura 55: Comparação do grau de escolaridade completa ou incompleta dos recenseados 
entre os três censos de população em Situação de Rua em Belo Horizonte..................116

Figura 56: Comparação do local de nascimento entre os três censos de população em 
Situação de Rua em Belo Horizonte.............................................................................117

Figura 57: Comparação da motivação para migração para Belo Horizonte entre os três 
censos de população em Situação de Rua em Belo Horizonte......................................118



25

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

Figura 58: Comparação dos antecedentes de institucionalização entre os três censos 
de população em Situação de Rua em Belo Horizonte................................................119

Figura 59: Comparação da companhia de parentes vivendo em situação de rua entre os 
três censos de população em Situação de Rua em Belo Horizonte...............................120

Figura 60: Comparação do perfil laboral entre os três censos de população em Situação 
de Rua em Belo Horizonte...........................................................................................121

Figura 61: Comparação entre a prevalência de problemas de saúde entre os três censos 
de população em Situação de Rua em Belo Horizonte..................................................122



26

sobre os organizadores:

Frederico Garcia é professor adjunto do Departamento de Saúde 
Mental e coordenador do Centro de Regional de Referência em Drogas da 
Faculdade de Medicina da UFMG. Possui doutorado em Biologia Celular e 
Molecular obtido na Université de Rouen, na França e pós-doutorado na mesma 
instituição. Durante sua estada na França, foi Chefe de Clínica na Universidade 
de Rouen e no Centro Hospitalar Universitário de Rouen. Obteve o título de 
especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria após concluir 
sua residência no Hospital das Clínicas da UFMG. Obteve o “Attestation de 
Formation Spécialisée” da Universidade de Estrasburgo. Recebeu o prêmio de 
pesquisa da World Federation of  Societies of  Biological Psychiatry, em 2013.

Ricardo Alexandre Souza é médico de Família e Comunidade, 
professor do Departamento de Medicina do Campus Centro-Oeste da 
Universidade Federal de São João Del-Rei. Mestre em Saúde Pública com 
ênfase em Epidemiologia.

Cristiane Miryan Drumond de Brito é professora adjunta do 
Departamento de Terapia Ocupacional da Escola de Educação Física, 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Doutora em Comunicação 
e Semiótica pela PUC-SP. Docente do Programa de Pós-Graduação 
Interdisciplinar em Estudos do Lazer da UFMG e professora colaboradora do 
Programa de Pós Graduação em Gestão da Clínica da UFSCar.

Lívia Napoli Afonso é enfermeira, graduada pela Pontifícia 
Universidade Católica de Minas Gerais (2012). Possui experiência em pesquisas 
qualitativas na área da Saúde Pública e Gerenciamento do Serviço de Saúde. É 
colaboradora do Centro Regional de Referência em Drogas da Universidade 
Federal de Minas Gerais.

Maila de Castro graduou-se em Medicina pela Faculdade de Medicina 
da Universidade Federal de Minas Gerais (2003), fez Residência Médica em 



27

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

Psiquiatria pela Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (2004), 
Residência Médica em Psicoterapia pela Fundação Hospitalar do Estado de 
Minas Gerais (2006), possui Mestrado em Ciências Biológicas: Farmacologia 
Bioquímica e Molecular pela UFMG (2006), e Doutorado em Ciências da Saúde: 
Medicina Molecular (2008). É professora adjunta de Psiquiatria da Faculdade de 
Medicina da UFMG. Atualmente é coordenadora da Residência de Psiquiatria 
do Hospital das Clínicas da UFMG. 

Humberto Corrêa da Silva Filho é Professor Titular de Psiquiatria 
da Faculdade de Medicina da UFMG e Chefe do departamento de Saúde 
Mental da UFMG.



28

resumo

O Terceiro Censo de População em Situação de Rua e do Migrante de 
Belo Horizonte inovou em relação aos dois censos anteriores, no seu aspecto 
metodológico e de aprofundamento em questões relativas ao cotidiano dessa 
população. Do ponto de vista metodológico, realizou-se a coleta de dados em 
apenas um dia, minimizando perdas e tornando a amostra o mais representativa 
possível. Este censo também aprofundou na avaliação quantitativa do percurso 
e cotidiano dos entrevistados. 

	Foram	identificadas	1.827	pessoas	em	situação	de	rua	no	município	
de Belo Horizonte, vivendo em calçadas, praças, baixios de viadutos, terrenos 
baldios, ou pernoitando em instituições – albergues, abrigos, casas de passagem 
e	de	apoio.	Esse	contingente	equivale	a	0,074%	da	população	do	município.	

	Do	total	de	entrevistas,	51,1%	foram	realizadas	em	 instituições.	O	
restante	(48,9%)	ocorreu	em	locais	caracterizados	como	rua.	O	maior	número	
de pessoas em situação de rua foi encontrado dentro dos limites da regional 
centro-sul	 (44,8%),	 seguida	 pela	 regional	 norte	 (15,6%),	 regional	 nordeste	
(9,3%)	e	regional	Pampulha	(9,2%).	Nas	demais	regionais,	a	prevalência	de	
pessoas	em	situação	de	rua	não	ultrapassa	os	6%	da	amostra	em	cada	uma.	

 A taxa de recusa dos entrevistados em responder o questionário foi 
de	15,8%,	índice	considerado	baixo	para	este	tipo	de	pesquisa.	Isso	se	atribui,	
principalmente, ao esforço coletivo para envolver pessoas em situação de 
rua, representantes do movimento nacional dessa população no processo de 
elaboração e validação dos instrumentos de coleta de dados, além da estratégia 
de divulgação e sensibilização sobre a coleta de dados.

 A pesquisa apontou que a população abordada era formada, 
predominantemente,	por	homens	(86,8%)	e	a	idade	média	da	amostra	foi	de	
39,6	±	11	anos.	Mais	da	metade	dessa	população	(67%)	situava-se	na	faixa	etária	
compreendida entre 31 e 50 anos, indicando um envelhecimento da população 
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em	situação	de	rua,	quando	comparada	aos	censos	anteriores.	Nas	extremidades	
da distribuição etária, as proporções encontradas foram relativamente menores 
(11,3%	na	faixa	de	18	a	25	anos;	e	9,9%	na	faixa	de	mais	de	55	anos).

	No	que	tange	à	distribuição	da	população	em	situação	de	rua,	por	
raça/cor,	destaca-se	que	79,5%	dos	entrevistados	se	declaram	pardos	(45,7%)	
ou	negros	(33,8%)	e	apenas	18,1%	brancos.	Esses	dados,	quando	contrastados	
com	os	apresentados	pelo	Censo	Demográfico	de	2010,	indicam	que,	entre	as	
pessoas em situação de rua, a proporção de negros (pardos somados a pretos) 
é substancialmente maior do que a proporção encontrada na população geral 
(52%)	de	Belo	Horizonte	(pardos	41,9%	e	negros	10,1%).

	Quanto	à	presença	de	família	na	rua,	apenas	5,9%	dos	entrevistados	
reportou viver com algum parente em sua companhia. Isso demarca uma 
tendência	à	redução	de	famílias	na	rua,	visto	que	nos	censos	de	1998	e	2005	o	
relato	de	viver	com	algum	familiar	na	rua	foi	de	24,8%	e	13,6%,	respectivamente.

	Quanto	ao	letramento,	houve	um	aumento	de	10,6%	dos	entrevistados	
que	declararam	saber	ler	e	escrever	e	uma	diminuição	de	3,7%	dos	que	são	
analfabetos	desde	o	censo	de	1998.	Com	relação	à	formação	escolar,	os	dados	
coletados	revelaram	que	a	maior	parte	dos	entrevistados	(62,7%)	concluiu	pelo	
menos o primeiro grau. 

 Dentre os motivos que teriam levado os entrevistados a viver e a morar 
na	rua,	os	principais	mencionados	foram:	problemas	familiares	(52,2%);	o	abuso	
de	álcool	e/ou	drogas	(43,9%);	a	falta	de	moradia	(36,5%);	e	o	desemprego	
(36%).	Em	torno	de	76%	dos	entrevistados	citaram,	pelo	menos,	um	desses	
quatro motivos, muitas vezes,de maneira correlacionada ou sugerindo uma 
relação causal entre eles.

	Menos	 de	 um	quarto	 dos	 entrevistados	 (23,6%)	 sempre	 viveu	 no	
município	de	Belo	Horizonte,	outra	parte	 significativa	 (39,7%)	emigrou	de	
outras	cidades	do	estado	de	Minas	Gerais	e	24,5%	vieram	de	outros	estados.	
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 Quando perguntados sobre o local de preferência para dormir, a 
maioria	 (56,6%)	 afirmou	preferir	 dormir	 na	 rua,	 enquanto	 43,4	%	 relatou	
preferir dormir em albergues. As razões principais apontadas para a preferência 
pela	 rua	 foram	 inflexibilidade	 de	 horários	 e	 regras	 nos	 albergues	 (33,5%),	
seguidas	da	falta	de	segurança	percebida	nos	albergues	(25,6%),	acessibilidade	
(16,3%),	falta	de	conhecimento	da	 localização	dos	albergues	 (16%)	e	maus	
tratos	(15%).

 Finalmente, a pesquisa mostrou que a maioria dos entrevistados 
(95%)	não	participa	de	qualquer	movimento	social.	Apenas	5%	confirmaram	
participação em algum movimento social ou associação.

	Os	dados	coletados	evidenciaram	a	configuração	de	um	novo	perfil	da	
população em situação de rua, distinto daquele presente na percepção do senso 
comum	e	do	perfil	tradicionalmente	relatado	pela	literatura.	Foi	constatada,	
ainda,	a	existência	de	uma	diferença	significativa	com	relação	aos	dois	censos	
anteriores. Observa-se que a população em situação de rua está envelhecendo e 
irá necessitar, cada vez mais, de acesso a serviços especializados na abordagem 
do idoso em situação de rua. 



31

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

prefácio

Apresentamos, na presente publicação, os dados levantados no 
“Terceiro Censo da População em Situação de Rua e Migrantes de Belo 
Horizonte”.

Essa publicação materializa o resultado de um trabalho integrado 
desenvolvido pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, por meio da 
Secretaria Municipal de Governo - SMGO, da Secretaria Municipal de Políticas 
Sociais – SMPS e da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social - 
SMAAS, em parceria com o Centro Regional de Referência em Drogas - CRR 
da Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG, com o acompanhamento 
do Comitê de Acompanhamento e Monitoramento da Política Municipal para 
População em Situação de Rua de Belo Horizonte.

A realização do “Terceiro Censo da População em Situação de Rua e 
Migrantes de Belo Horizonte”, em consonância com as diretrizes preconizadas 
na	Política	Nacional	para	População	em	Situação	de	Rua	–	Decreto	Federal	nº	
7053/2009,	constituiu-se	num	importante	esforço	no	sentido	de	conhecer	a	
realidade desses grupos populacionais na cidade, com os seguintes objetivos: 
por um lado, atender a demanda dos movimentos sociais que atuam junto 
à	população	em	situação	de	rua	e	migrantes,	por	visibilidade	e	 redução	do	
preconceito	junto	a	esse	público;	por	outro,	a	produção	de	informações	sobre	
os mesmos, com o intuito de favorecer o aprimoramento das diferentes políticas 
públicas já ofertadas e subsidiar a formulação de novas políticas públicas. Pelo 
menos	350	(trezentos	e	cinquenta)	profissionais	de	diferentes	áreas	estiveram	
envolvidos diretamente neste importante trabalho. 

De forma absolutamente inovadora, o “Terceiro Censo de População 
em	Situação	de	Rua	e	Migrantes	de	Belo	Horizonte”	foi	realizado	no	dia	27	de	
novembro	de	2013,	em	todas	as	regionais	da	cidade,	tendo	início	às	7	horas	da	
manhã e terminando a  meia noite. O trabalho coordenado pelo CRR/UFMG 
envolveu a participação de dezenove equipes compostas por estudantes de 
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graduação	nas	áreas	de	Medicina,	Ciências	Sociais	e	Humanas,	profissionais	com	
formação superior em diferentes áreas do conhecimento, técnicos do Serviço 
Especializado em Abordagem Social da SMAAS e pessoas em processo de 
superação da situação de vida nas ruas, as quais atuaram na função de “relações 
públicas”, facilitando e possibilitando o acesso dos pesquisadores aos grupos 
de pesssoas em situação de rua em todas as regiões da cidade.

Nesse	sentido,	os	resultados	da	pesquisa	aqui	demonstrada	representam	
significativa	contribuição	para	a	qualificação	e	melhor	dimensionamento	das	
políticas	públicas	destinadas	à	população	em	situação	de	rua	e	migrantes,	que	
vive na capital.

Acreditamos que se trata de uma importante iniciativa para o 
fortalecimento	e	avanço	das	políticas	públicas	destinadas	à	promoção,	defesa	e	
garantia	dos	direitos	humanos	e	à	proteção	social	das	pessoas	menos	favorecidas	
de nossa cidade. Ao mesmo tempo, contribui para o processo de sensibilização 
da sociedade no sentido de reconhecer o cenário de vulnerabilidade social 
que caracteriza esse público e no sentido de compreendê-los também como 
indivíduos sujeitos de direitos.

Marcelo Alves Mourão

Secretário Municipal Adjunto de Assistência Social

Maria Gláucia Costa Brandão

Secretária Municipal de Políticas Sociais

Josué Costa Valadão

Secretário Municipal de Governo
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1. introdução
 A Prefeitura de Belo Horizonte tem coordenado e desenvolvido ações 

que visam emancipar a população em situação de rua, buscando o resgate da 
cidadania e a promoção de seus direitos. 

 Conhecer melhor o fenômeno da população em situação de rua e 
acompanhar	seus	indicadores	permite	que	se	aperfiçoem	as	políticas	sociais	
ofertadas	às	pessoas	em	situação	de	rua	e	dos	migrantes.	Aprimorar	as	políticas	
públicas	para	essa	população	é	um	dos	grandes	desafios	colocados	para	a	gestão	
pública nos centros urbanos brasileiros. Isso tem exigido atenção especial dos 
governos,	devido	à	complexidade	que	envolve	suas	causas	e	ao	agravamento	
da questão nos últimos anos. 

  Reconhecendo a necessidade de planejar e implementar políticas 
públicas de promoção, proteção e atendimento aos direitos sociais das pessoas 
em situação de rua e migrantes, bem como estabelecer diretrizes que garantam 
a	universalidade	ao	acesso	desses	segmentos	às	políticas	públicas,	no	município	
de Belo Horizonte, a Secretaria de Governo e a Secretaria de Políticas Sociais, 
através da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social, promoveram a 
realização do terceiro levantamento censitário e análise qualitativa de dados 
com	o	objetivo	de	conhecer	melhor	o	perfil	socioeconômico	e	político	dessa	
população. 

 O Terceiro Censo de População em Situação de Rua e do Migrante 
de Belo Horizonte objetivou produzir informações que consubstanciem 
políticas públicas, para que estas possam atender as necessidades atuais dessa 
população. Todo esse trabalho foi acompanhado e validado pelo Grupo Técnico 
coordenado pela SMAAS e composto por representantes governamentais 
da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria	de	Governo;	e	da	sociedade	civil,	representada	pela	Pastoral	de	Rua	
da	Arquidiocese	de	Belo	Horizonte,	pela	Pastoral	Nacional	do	Povo	da	Rua	e	
pelo	Movimento	Nacional	de	População	de	Rua.
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 A coleta de dados do Terceiro Censo de População em Situação de 
Rua	e	do	Migrante	de	Belo	Horizonte	foi	realizada	no	dia	27	de	novembro	de	
2013. 

	Neste	documento	serão	descritas	as	etapas	do	planejamento,	execução	
da coleta de dados, resultados obtidos e discussão desta pesquisa quantitativa 
e qualitativa da população-alvo.
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2. histórico

 O levantamento de dados pelo Ministério do Desenvolvimento Social 
e	Combate	à	Fome	(MDS)	sobre	a	população	de	moradores	de	rua	no	Brasil	
surgiu da necessidade de delimitar as atribuições de cada agente envolvido nas 
tarefas de elaborar e gerir uma política integrada de proteção social, visando 
formular políticas públicas dirigidas para essa população (Ministério do 
Desenvolvimento	Social	e	Combate	a	Fome,	2008).	A	Secretaria	Nacional	de	
Assistência	Social	realizou,	em	setembro	de	2005,	o	I	Encontro	Nacional	sobre	
População em Situação de Rua, para discutir, em conjunto com os movimentos 
sociais	 envolvidos	 com	 esse	 segmento	 social,	 os	 desafios,	 as	 estratégias	 e	
as recomendações para a formulação de políticas públicas nacionalmente 
articuladas para essa parcela da população.

 Como ação prioritária, foi destacada a importância da realização de 
pesquisas	para	quantificar	e	descrever	características	socioeconômicas	dessa	
população,	 com	 a	finalidade	 de	 orientar	 a	 elaboração	 e	 implementação	de	
políticas públicas direcionadas a esse público.

	No	 período	 de	 agosto	 de	 2007	 a	março	 de	 2008,	 foi	 realizada	 a	
Pesquisa	Nacional	 sobre	 a	 População	 em	Situação	 de	Rua	 (Ministério	 do	
Desenvolvimento Social e Combate a Fome, 2008). Esse levantamento abrangeu 
71	cidades	brasileiras.	Destas,	48	com	mais	de	300	mil	habitantes	e	23	capitais,	
independentemente de seu porte populacional. Entre as capitais brasileiras, 
não foram pesquisadas São Paulo, Belo Horizonte e Recife, que haviam 
realizado pesquisas semelhantes em anos recentes, bem como Porto Alegre, 
que solicitou sua exclusão da amostra por já estar realizando uma pesquisa, de 
iniciativa municipal, simultaneamente ao estudo contratado pelo Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate a Fome (MDS). 

A metodologia utilizada no estudo do MDS foi realizada em duas 
etapas:	a	primeira,	“Pré-campo”,	foi	a	fase	preparatória.	Nessa	fase,	em	parceria	
com os coordenadores de pesquisas de Belo Horizonte, São Paulo e Recife, 
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foram realizadas as seguintes atividades: articulação com as entidades que 
trabalham	 com	essa	 população;	 relação	 exaustiva	 de	 instituição	 (albergues,	
abrigos, casas de passagem e de apoio, centros de convivência, igrejas, hospitais 
e	clínicas);	rastreamento	das	ruas	da	cidade	para	a	identificação	de	pontos	de	
pernoite	de	pessoas	em	situação	de	rua;	mapeamento	dos	pontos	de	pernoite,	
a partir das informações levantadas com as entidades articuladas e obtidas por 
meio	da	observação	direta	nas	ruas;	e	a	elaboração	dos	roteiros	de	percurso	
das equipes de campo. 

Na	segunda	fase,	de	“Campo”,	foi	realizado	um	levantamento	censitário	
com	 aplicação	 de	 questionário	 com	 19	 perguntas,	 e	 amostral	 (10,4%	da	
população pesquisada) com um questionário com 64 perguntas. A pesquisa 
foi realizada no período noturno, contando com apoio de ex-moradores 
de rua e educadores sociais para facilitar a abordagem dos entrevistados. 
O dimensionamento da equipe foi feito de forma a possibilitar a cobertura 
desejada.

 A primeira pesquisa censitária de população em situação de rua do 
município de Belo Horizonte foi realizada em 1998 (Prefeitura Municipal de 
Belo Horizonte, 1998). Este trabalho foi desenvolvido em conjunto, após 
várias discussões, por  técnicos da área de desenvolvimento social da Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, Pastoral de Rua da Igreja Católica, Organizações 
não governamentais, e o Fórum de População de Rua. Esta primeira pesquisa 
em Belo Horizonte procurou abranger todo o município e utilizou a aplicação 
de	questionários	específicos	para	as	pessoas	e	para	as	instituições.	Este	censo	
utilizou	como	definição	de	população	de	rua	“o	segmento	da	população	de	
baixa renda, em idade adulta que, por contingência temporária ou permanente, 
pernoita em logradouros públicos, tais como praças calçadas, marquises, baixios, 
viaduto, galpões, lotes vagos, prédios abandonados e em albergues públicos. 
O conceito abrange, ainda, crianças e adolescentes, desde que vivendo em 
companhia das respectivas famílias” (Prefeitura Municipal de Belo Horizonte, 
1998).	Nesse	primeiro	censo,	fez-se	a	abordagem	da	população	em	situação	de	
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rua	identificada,	utilizando-se	um	questionário	adaptado	dos	censos	realizados	
em São Paulo e do IBGE. Foi feito um mapeamento prévio nas regionais e 
pela Pastoral de Rua. A coleta de dados durou 11 dias e foi feita no período 
das	20	às	23	horas.	

 O segundo censo da população em situação de rua de Belo Horizonte 
ocorreu em 2005 e foi realizado por uma parceria entre o MDS e a Prefeitura 
Municipal de Belo Horizonte, através da Secretaria Municipal de Assistência 
Social, da Pastoral de Rua, da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e 
do	Instituto	Nenuca	de	Desenvolvimento	Sustentável,	que	permitiu	e	viabilizou	
financeiramente	a	realização	da	pesquisa.	O	censo	ocorreu	através	das	seguintes	
ações: elaboração de cronogramas de aplicação do censo em órgãos públicos 
e	instituições	da	sociedade	civil;	contato	com	os	dirigentes	e	técnicos	desses	
órgãos;	contatos	com	dirigentes	e	assistentes	sociais	de	hospitais	que	atendem	
a população em situação de rua, reunião com os supervisores do censo e a 
realização de um pré-teste. Após essas etapas, foi realizada a coleta de dados, 
durante nove dias, nas ruas, praças, avenidas e em instituições que atendem 
essa população. Durante a coleta, os pesquisadores estiveram acompanhados 
por uma pessoa em situação de rua que conhecia bem a região. A coleta foi 
realizada entre 19 e 23 horas.
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3. metodologia do 3o censo

O estudo foi realizado em duas etapas: a) um estudo qualitativo, para 
avaliação da percepção da rede assistencial, percurso de vida e entrada na rua, 
aspectos	de	saúde;	b)	um	estudo	epidemiológico	com	delineamento	transversal,		
utilizando	um	questionário	padronizado	e	validado	para	identificação	do	perfil	
demográfico,	motivação	para	migração,	 rede	 familiar,	 segurança	 alimentar,	
questões	de	saúde,	deficiência	física,	vida	associativa	e	cultural	e	utilização	da	
rede	de	serviços	dedicada	à	assistência	dessa	população.

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da 
Universidade Federal de Minas Gerais. Foram tomadas medidas para manter 
no anonimato o nome de todos os entrevistados e o acesso aos dados 
foram limitados e salvaguardados por mecanismos de segurança. Todos os 
entrevistados, nas duas etapas do estudo, receberam informações sobre a 
pesquisa e assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 
antes do início da entrevista.

Neste	trabalho,	considerou-se	que	população	em	situação	de	rua	é	o	
grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os 
vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, e a inexistência de moradia 
convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e áreas degradadas 
como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, 
bem como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como 
moradia provisória. Como migrante, foram considerados os indivíduos e/ou 
famílias em situação de risco pessoal e social, em processo migratório, residentes 
por um período inferior de dois meses no município, e que estejam em situação 
de:	a)	procura	por	trabalho;	b)	fixação	no	município;	e	c)	mobilidade	para	outro	
município onde mantenham vínculo familiar e comunitário.

Partiu-se da hipótese de que informações sistematizadas podem 
auxiliar na construção de políticas baseadas em evidência para o atendimento 
da população em situação de rua e do migrante.
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3.1 objetivos

Obter informações que possam subsidiar políticas públicas para atender 
as necessidades próprias da população em situação de rua e migrantes. 

3.2 objetivos secundários

•	 Descrever	demograficamente	a	população	em	situação	de	
rua	de	Belo	Horizonte;

•	 Identificar,	mapear	e	analisar	o	território	onde	se	distribui	
a população em situação de rua do município de Belo 
Horizonte;	

•	 Estimar quantitativamente a população em situação de rua 
no	município;	

•	 Avaliar a prevalência de doenças clínicas, mentais e o uso 
de substâncias psicoativas em indivíduos em situação de 
rua;	

•	 Identificar	os	motivos	que	levaram	os	indivíduos	para	a	
situação	de	rua	e	sua	origem;

•	 Verificar	o	acesso	e	o	uso	dos	serviços	de	assistência	social	
e saúde, disponíveis em Belo Horizonte, pelas pessoas em 
situação de rua.

3.3 estudo quantitativo

O estudo quantitativo foi construído em sete etapas: 1. Proposição e 
definição	do	escopo	da	pesquisa;	2.	Mapeamento	dos	locais	onde	seria	realizada	a	
coleta	de	dados;	3.	Elaboração	do	questionário	a	ser	aplicado;	4.	Coleta	de	dados;	
5.	Construção	e	validação	do	banco	de	dados	e	análise;	6.	Redação	do	relatório;	
7.	Devolução	dos	dados	e	apresentação	do	relatório	(Figura 1 )
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Figura 1 
 Etapas do estudo quantitativo

A	coleta	de	dados	foi	realizada	no	dia	27	de	novembro	de	2013	entre	07	e	
23 horas. Os dados foram coletados em todo o município em pontos estratégicos 
definidos	através	de	levantamento	e	mapeamento	prévios.	A	abordagem	individual	
dos	entrevistados	foi	feita	com	cada	um	dos	indivíduos	identificados	em	situação	
de rua ou de migração. As entrevistas foram realizadas  somente com indivíduos 
que consentiram e que apresentavam condições para tal. 

A coleta de dados foi realizada em apenas um dia, considerando-se que 
a população-alvo da pesquisa apresenta uma grande mobilidade, maximizando-
se, assim, as chances de cobertura da quase totalidade desses indivíduos e 
minimizando-se as chances de perda por deslocamento da população durante 
o dia. Além de diminuir as perdas da amostra, essa estratégia permitiu diminuir 
a duplicidade de entrevistas. Essa metodologia foi usada por poucos centros de 
pesquisa	no	mundo,	devido	à	complexa	logística	envolvida	na	coleta	de	dados,	
apesar de ser considerada a melhor metodologia para a realização de estudos 
transversais nessa população-alvo. 
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3.3.1 Proposição e definição do escopo da pesquisa

O Terceiro Censo de População em Situação de Rua e do Migrante de 
Belo	Horizonte	surgiu	da	necessidade	de	atualização	dos	dados	sobre	o	perfil	
da população em situação de rua e do migrante visando obter subsídios para 
o desenvolvimento e fortalecimento de políticas públicas destinadas a essa 
população. 

Para a realização deste Censo, foi criado um Grupo Técnico 
coordenado pela SMAAS e composto por representantes governamentais 
da Secretaria Municipal de Políticas Sociais, Secretaria Municipal de Saúde, 
Secretaria	de	Governo;	e	da	sociedade	civil,	representada	pela	Pastoral	de	Rua	
da	Arquidiocese	de	Belo	Horizonte,	pela	Pastoral	Nacional	do	Povo	da	Rua	e	o	
Movimento	Nacional	de	População	de	Rua.	Um	termo	de	referência	definindo	
o escopo e os objetivos do projeto foi redigido pelo grupo técnico. Este termo 
foi,	posteriormente,	apresentado	à	equipe	de	pesquisa	do	Centro	Regional	de	
Referência em Drogas da Universidade Federal de Minas Gerais (CRR/UFMG), 
que	auxiliou	na	definição	da	estratégia	para	desenvolvimento	e	realização	do	
trabalho, em articulação com o serviço especializado de abordagem social e o 
Consultório de Rua.

Foi pactuado que o Terceiro Censo de População em Situação de Rua 
e do Migrante de Belo-Horizonte teria como principal objetivo estruturar 
e realizar um levantamento censitário e fazer o diagnóstico qualitativo 
sobre as condições de vida desse segmento da população. As informações 
complementares a serem colhidas deveriam abranger aspectos sobre saúde, 
educação,	 trabalho	 e	 renda,	 segurança	 alimentar,	 qualificação	 profissional,	
segurança pública, habitação e aspectos socioculturais. 

Todo o trabalho foi desenvolvido, acompanhado, avaliado e validado 
pelo Grupo Técnico.
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3.3.2 Mapeamento dos locais de coleta

O mapeamento dos pontos de coleta de dados foi realizado em três 
etapas.	Na	primeira	etapa,	foram	analisadas	as	bases	de	dados	dos	anos	de	2012	
e 2013 do Serviço Especializado em Abordagem Social, existentes nos nove 
Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS) de cada 
regional do município. Essas bases de dados continham informações sobre os 
locais onde são encontrados pessoas ou grupos em situação de rua.

Na	segunda	etapa,	foram	utilizadas	entrevistas	com	alguns	atores-chave	
para obter informações sobre a distribuição espacial da população-alvo da 
pesquisa. Os atores-chave escolhidos eram técnicos do Serviço Especializado 
de Abordagem Social/CREAS de cada regional do município. Essa análise 
foi baseada na Stakeholder Analysis,	para	identificar	e	fazer	esses	atores-chave	
participarem do processo. Eles contribuíram na elaboração e validação do 
mapeamento realizado na primeira etapa, indicando outros pontos, inexistentes 
na base de dados originalmente disponibilizada. Foram colhidas informações 
sobre possíveis riscos para os entrevistadores durante a abordagem dos 
indivíduos em situação de rua, sobre o horário mais provável de presença deles 
e a quantidade de pessoas normalmente encontrada em cada ponto.

Cada	um	dos	locais	de	abordagem,	identificado	na	etapa	anterior,	foi	
marcado em mapas impressos em grande formato, de cada uma das regionais. 
Os	 locais	 de	 coleta	 foram	 identificados	 nos	mapas,	 através	 de	 simbologia	
preestabelecida permitindo a identificação do número de entrevistados 
esperados em cada local de coleta, o horário mais provável de serem 
encontrados, o grau de colaboração dos entrevistados e o grau de segurança 
daquela área de abordagem. Todas essas informações foram em seguida 
transcritas nas bases de georreferenciamento Google Maps e Google Earth, 
permitindo a visualização dos locais mapeados e a construção das rotas de 
abordagens apropriadas para cada equipe de coleta (Figura 2). 
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Para	 fins	 da	 distribuição	 dos	 pesquisadores,	 foram	 consideradas	
duas características bem definidas: tamanho de cada área e densidade 
populacional esperada. Foram estabelecidas áreas maiores com menos pontos 
de concentração e áreas menores onde havia maior concentração. Utilizou-se 
também uma estratégia de deslocamento centrífuga, pois é sabido que muitos 
dos	entrevistados	costumam	se	deslocar	da	periferia,	local	onde	ficam	durante	
o dia, para os locais onde dormem, como os abrigos e a região centro-sul.

Figura 2
Locais identificados como pontos onde se encontram os indivíduos ou grupos, em 

situação de rua, no município de Belo Horizonte.
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3.3.3 Elaboração do questionário quantitativo

O questionário de pesquisa quantitativa foi elaborado pelo grupo 
técnico. Baseou-se nos questionários utilizados nos censos anteriores e na 
minuta do questionário proposto para a realização do censo nacional pelo 
IBGE. As questões foram elaboradas com o propósito de cobrir os objetivos 
da pesquisa empregando uma linguagem adequada aos entrevistados. Uma 
primeira etapa de validação de consistência foi realizada em encontros com as 
equipes envolvidas no planejamento do projeto e com as associações envolvidas 
na assistência de pessoas em situação de rua. 

O	questionário	final	foi	aferido	em	dois	estudos-piloto.	Inicialmente,	
foi	 realizado	 um	 teste	 com	pessoas	 em	 situação	 de	 rua.	Nesse	 primeiro	
momento, foram avaliados a forma de abordagem, o conteúdo das questões 
e o tempo necessário para a aplicação dos questionários. Em outra etapa, 
foram	feitas	modificações	e	revisão	do	questionário,	que	foi	aplicado	em	um	
grupo de 20 indivíduos, nos grupos focais do estudo qualitativo. A partir dessa 
amostra, foram realizadas adequações para melhorar a compreensão e apurar 
as informações colhidas. 

3.3.4 Planejamento e execução da coleta de dados

O planejamento e a execução da coleta de dados da pesquisa contaram 
com o apoio das secretarias do executivo municipal envolvidas no projeto, 
da polícia militar e de entidades envolvidas na assistência da população em 
situação de rua e do migrante. Reuniões de trabalho foram realizadas para 
se elaborar, em comum acordo, a melhor estratégia de execução da coleta de  
dados do projeto, assegurar a maior cobertura possível da cidade, garantir a 
segurança e integridade dos recenseadores e recenseados e salvaguardar o sigilo 
e a metodologia de coleta de dados.  



52

a. Mobilização da população em situação de rua e divulgação 
do censo 

Às vésperas da realização da coleta de dados, o Grupo Técnico realizou 
um	intenso	trabalho	de	mobilização	e	divulgação	do	censo	junto	à	população	em	
situação de rua. Esse trabalho envolveu entidades não governamentais, órgãos 
públicos e equipes de abordagem envolvidas com a assistência da população 
em situação de rua. Foram criados cartazes e folhetos informativos com 
linguagem acessível e imagens que facilitassem o reconhecimento do uniforme 
dos recenseadores e a conscientização do trabalho que seria feito junto a eles. 

Além desse trabalho, desenvolvido junto da população-alvo, foi feito 
um trabalho de comunicação com a imprensa, por meio da assessoria de 
comunicação da Prefeitura de Belo Horizonte e da Faculdade de Medicina da 
UFMG. Esse mecanismo criou uma sinergia de recursos dentro do município, 
facilitando a coleta de dados, a mobilidade dos recenseadores dentro do 
município e a acessibilidade a essa população.

b. Realização da coleta de dados em um dia 

Decidiu-se realizar a coleta de dados da pesquisa em um dia, para evitar 
perdas	e	duplicidade	de	registros	devido	à	mobilidade,	típica	dessa	população.	
Para isso, foram utilizadas 19 equipes de pesquisadores com um coordenador 
de equipe, um mínimo de seis recenseadores e um facilitador. O coordenador 
era	um	profissional	de	nível	superior	com	experiência	em	saúde	ou	assistência	
social. Os recenseadores eram estudantes universitários ou funcionários da 
universidade e os facilitadores eram pessoas com trajetória de rua indicadas pela 
Pastoral	Nacional	do	Povo	de	Rua.	Todos	os	membros	das	equipes	tiveram	um	
dia de treinamento, quando quatro importantes pontos foram evidenciados:   
1.	Explicou-se	o	teor	da	pesquisa	e	seus	objetivos;	2.	Apresentou-se	e	discutiu-
se	o	questionário;	3.	Demonstraram-se	as	técnicas	de	entrevista	e	medidas	de	
segurança;	e,	ao	final,	4.Cada	recenseador	aplicou	o	questionário	pelo	menos	
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uma	vez,	para	que	pudesse	conhecer	melhor	a	prática	e	discutir	as	dificuldades	
encontradas. O coordenador e o facilitador atuaram, em cada local em que 
fossem encontrados indivíduos em situação de rua e auxiliaram na primeira 
abordagem e explicação da pesquisa aos recenseados. Os pesquisadores foram 
instruídos a realizar as entrevistas sempre em duplas.

O ponto de agrupamento e a sala de coordenação da pesquisa foram 
montados na sede da Guarda Municipal de Belo Horizonte. O dia da pesquisa 
foi precedido por dois dias de chuva forte (mais de 3 mm) e no dia da coleta 
de dados o clima era parcialmente nublado, com chuvas leves durante duas 
horas no meio do dia (menos de 3 mm). Às sete horas da manhã, cada uma das 
equipes se agrupou, recebeu o material de coleta de dados e foi conduzida até 
o ponto de início do roteiro de coleta. Cada equipe foi instrumentalizada com 
um veículo de transporte com motorista, que efetuou o deslocamento da equipe 
dentro do perímetro e do percurso predeterminado em um mapa impresso. 
Os coordenadores das equipes foram autorizados a acrescentar pontos no 
percurso previsto, onde fossem reconhecidas pessoas em situação de rua, em 
locais que não tivessem sido mapeadas previamente. Os coordenadores foram 
instruídos a manter comunicação com os coordenadores da pesquisa, durante 
o dia, através de telefones celulares, informando hora a hora as intercorrências, 
número de recenseados e progresso da pesquisa. 

As	equipes	se	dispersaram	na	cidade	pela	manhã	e	retornaram	à	central	
de	regulação	à	noite.	Ao	final	dos	trabalhos,	todas	as	equipes	foram	reunidas	
na central de coordenação para conferência e entrega do material de coleta 
de dados.

Todos os indivíduos em situação de rua localizados foram 
contabilizados, sendo que, para a participação no estudo, foram adotados os 
seguintes critérios de inclusão:

•	 Estar	em	situação	de	rua;

•	 Ter	mais	de	18	anos;
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• Aceitar o convite para participação na entrevista e/ou 
grupo	focal;

• Compreender, discutir e assinar, antes da inclusão no 
estudo, o termo de consentimento livre e esclarecido 
(TCLE).	Em	caso	de	dificuldade	para	efetuar	a	leitura,	o	
TCLE foi lido e explicado pelo pesquisador. Em caso de 
impossibilidade	de	assinar,	foi	utilizada	a	identificação	pela	
digital.

Após a aplicação do questionário, um coordenador de campo e um 
coordenador de projeto percorreram as ruas em três das regionais em pontos 
onde	se	esperava	encontrar	pessoas	em	situação	de	rua.	Nessas	abordagens,		
era perguntado se já haviam respondido ao questionário. Após 50 abordagens, 
todos esses disseram que já haviam respondido ao questionário. Decidiu-se, 
por isso, interromper a coleta de dados, por se acreditar que a saturação da 
amostra já havia ocorrido.

3.3.5 Metodologia de análise de dados

a) Elaboração do banco de dados

A base de dados e o dicionário de variáveis foram construídos no 
software Excel® (Microsoft, USA). Todos os questionários foram digitados 
na	base.	Os	dados	foram	conferidos,	os	dados	inconsistentes	verificados,	e	os	
faltantes	identificados	e	completados	quando	possível.	A	planilha	de	dados	foi	
transferida para o software SPSS® versão 21 (IBM, USA) e as análises foram 
feitas	nele.	Uma	análise	de	identificação	de	duplicidade	de	dados	foi	feita	sem	
resultados	 significativos.	Os	gráficos	 foram	construídos	no	 software	Prism	
versão 6 (GraphPad Software, USA) e os mapas no software Illustrator CC 
(Adobe, USA). Os questionários foram digitalizados e armazenados e seus 
originais destruídos.
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 b) Análise estatística 

A análise estatística foi feita pela descrição das variáveis, em termos 
de médias, medianas, desvios-padrão, distribuição percentual e a distribuição 
de	frequências	relativas	e	absolutas.	Gráficos	foram	construídos	para	facilitar	
a	 apresentação	 dos	 dados	 e	 proceder-se	 à	 análise	 crítica.	A	 existência	 de	
associações entre as variáveis independentes e os eventos de interesse foi 
avaliada pelo Teste Qui-quadrado. 

3.4 estudo qualitativo

O estudo qualitativo buscou compreender fenômenos não 
quantificáveis,	como:	comportamentos;	experiências	interpessoais	e	subjetivas;	
histórias	de	vida;	descrições	detalhadas	de	situações,	atitudes	e	crenças.	Este	
estudo objetivou a apropriação de fenômenos complexos de natureza individual 
(atitudes, crenças e visão social). Foram consideradas as relações dos indivíduos 
em situação de rua ou migrantes através da conexão entre a sua conjuntura 
real	de	vida	e	dos	aspectos	subjetivos	percebidos.	No	decorrer	da	relação	dos	
pesquisadores com os participantes, foram coletadas informações, impressões, 
percepções,	não	passíveis	de	quantificação	e	a	interpretação	do	pesquisador,	
a respeito do assunto, foi ampliada para além de dados objetivos e estatísticos 
(TRIVIÑOS,	1987).	Os	relatos	sobre	os	fenômenos	que	conduzem	pessoas	
à	situação	foram	acumulados	e	sistematizados.	Para	se	aprofundar	mais	nessa	
massa de dados, optou-se por realizar uma investigação exploratório-descritiva, 
visando sensibilizar os pesquisadores no contato com pessoas em situação de 
rua e descrever as experiências dessas pessoas que vivenciaram, vivenciam e/
ou podem vivenciar a vida na rua. 

3.4.1 Metodologia de coleta de dados

Para a coleta de dados, foram realizados grupos focais. Essa técnica 
de pesquisa consiste em realizar uma discussão sobre um determinado tema, 
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com um conjunto de pessoas que tenham características comuns a partir dos 
relatos das experiências pessoais (GATTI, 2005). Essa escolha possibilita o 
detalhamento dos dados através de trocas múltiplas e interativas de ideias, 
sentimentos, opiniões e vivências divergentes ou convergentes relativas ao 
tema. Foi construído um roteiro com a participação de gestores da prefeitura 
de Belo Horizonte e pesquisadores da UFMG. Os tópicos abordados foram 
decididos	de	forma	consensual	e	abarcaram	quatro	eixos	e	uma	pergunta	final:	

Eixo 1:	 Caracterização	da	população	em	situação	de	rua;

Eixo 2:	 Redes	de	Apoio;

Eixo 3:		 Drogas;	

Eixo 4:  Violência e Preconceito.

Pergunta Finalizadora: Tem alguma coisa que o governo possa fazer 
para as pessoas em situação de rua?

 Após discussão do grupo técnico, optou-se por realizar dois grupos 
focais com mulheres, dois grupos de migrantes e dois grupos híbridos 
(mulheres, homens e LGBT). Os grupos focais foram realizados nos dias: 
07-11-2013	e	25-11-2013	(Grupo	Híbrido	–	homens,	mulheres	e	LGBTs);	13-
11-2013	e	20-11-2013	(Grupo	de	mulheres);29-11-2013	e	20-12-2013	(Grupo	
de migrantes).

Cada grupo teve duração de 1h30min a 2 horas. Os participantes 
assinaram o termo de consentimento livre e esclarecido. Os diálogos foram 
gravados	e	os	grupos	filmados	para	posterior	transcrição.	

As reuniões foram realizadas na sede da Secretaria Municipal de 
Educação, na Biblioteca Pública Infantil e Juvenil de Belo Horizonte e no 
Serviço de Acolhimento Institucional ao Migrante (Pousadinha Mineira). Esse 
serviço oferece acolhimento institucional provisório para indivíduos e famílias 
desabrigadas pela migração, sem condições de autossustento, em situação de 
risco pessoal e social. Os grupos incluíram em média oito pessoas, totalizando 
cinquenta e dois participantes. 
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3.4.2 População abordada e método de recrutamento da amostra

Os participantes dos grupos focais foram selecionados pela Secretária 
Municipal Adjunta de Assistência Social da Prefeitura e foram compostos por 
pessoas que já vivenciaram ou vivenciam situação de rua. Os grupos focais 
de mulheres tiveram apenas a participação de mulheres abrigadas em órgãos 
municipais.	No	 grupo	 híbrido,	 todos	 os	 participantes	 foram	 convidados	
pelo Centro de Referência da População de Rua. Todos os migrantes 
que participaram estavam alojados a menos de dois meses no Serviço de 
Acolhimento Institucional ao Migrante (Pousadinha Mineira), oferecido pela 
Prefeitura.

Os conteúdos gerais trabalhados nos grupos foram divididos em cinco 
categorias preestabelecidas pelo roteiro:

1.	 Fatores	 que	 levam	ou	 podem	 levar	 a	 pessoa	 à	 situação	 de	 rua:	
Descrição	exploratória	de	onde	vieram	e	como	chegaram	a	Belo	Horizonte;	
tempo,	motivos	e	significado	de	viveram	em	situação	de	rua;	rotina;	vantagens	
e desvantagens dessa situação.

2.	 Formas	 de	 se	 conseguir	 recursos	materiais	 e	 financeiros	 para	
sobreviver.

3.	Redes	de	apoio	à	população	em	situação	de	rua.

4. A relação da pessoa em situação de rua com as drogas: convivência, 
uso, vantagens e desvantagens do uso e da convivência com drogas, apoio para 
saída das drogas.

5. Violência e Preconceito.

3.4.3 Análise de dados, levantamento e construção de inferências

Após a coleta dos dados, todo o material de áudio e vídeo foi transcrito 
em sua íntegra e analisado através da análise de conteúdo. Essa estratégia 
metodológica consiste em um conjunto de técnicas de análise das comunicações, 
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visando obter a essência dos relatos por procedimentos sistemáticos e objetivos 
e a descrição de conteúdo das mensagens, isto é, um conjunto de técnicas de 
análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos 
de	descrição	do	conteúdo	das	mensagens	(BARDIN,	2009).

Considerando os conteúdos trabalhados, a análise dos dados foi 
dividida	em	três	etapas	cronológicas:	1.	Pré-análise;	2.	Exploração	do	material;	
3. Tratamento dos resultados, inferência e interpretação.

Na	pré-análise,	os	dados	foram	organizados	e	sistematizou-se	o	ponto	
onde	foram	identificadas	as	ideias	iniciais.	Nessa	etapa,	preparou-se	o	material	
para	 a	 realização	 da	 leitura	 flutuante	 e	 exaustiva	 das	 entrevistas	 colhidas,	
buscando	conhecer	e	definir	os	principais	pontos	norteadores	chamados	de	
corpus. O corpus foi constituído pelo desmembramento dos textos dos diálogos 
transcritos em unidades e o agrupamento delas por semelhança.

Na	 fase	 de	 exploração	 do	material,	 os	 resultados	 identificados	 na	
primeira	etapa	foram	codificados	e	os	dados	foram	categorizados.	

No	tratamento	dos	resultados,	os	dados	categorizados	foram	tratados	
para	a	obtenção	de	significados.	Esses	significados	permitiram	a	formulação	de	
inferências e interpretações. A interpretação dos dados e as inferências foram 
feitas	por	comparação	coma	bibliografia	encontrada.	É	importante	destacar	
que, nessa fase, o objetivo estabelecido pelo grupo técnico era realizar uma 
análise na qual se evidenciasse a expressão espontânea dos entrevistados, sem 
nenhum julgamento de valor. 

Durante a análise, surgiram as subcategorias a partir das categorias 
preestabelecidas:

1.	Fatores	que	levam	ou	podem	levar	o	indivíduo	à	situação	de	rua.

2.	 Formas	 de	 se	 conseguir	 recursos	materiais	 e	 financeiros	 para	
sobreviver.

3.	Redes	de	apoio	à	população	em	situação	de	rua.



59

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

4. A relação sujeito em situação de rua com as drogas.

5. Violência e Preconceito.

 Houve variações de conteúdo, conforme o grupo explorado, bem 
como a exploração de conteúdos que surgiram pela característica de cada grupo.
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4. resultados

4.1 estudo quantitativo

4.1.1 Estimativa do tamanho da amostra de indivíduos em situação de rua

Durante o planejamento do Terceiro Censo de População em Situação 
de Rua e do Migrante de Belo Horizonte, foram mapeados 290 locais (Figura 
2) onde se esperava encontrar 1.358 indivíduos em situação de rua. Durante 
a coleta de dados, todos esses locais foram visitados e 1.456 abordagens de 
indivíduos	em	situação	de	rua,	identificados	pelos	coordenadores	de	equipe,	
foram realizadas, em 258 locais. Do total de indivíduos abordados, 230 
recusaram	responder,	176	não	foram	abordados	porque	estavam	dormindo,	46	
interromperam	a	entrevista	no	início.	Foram	identificados	13	menores	de	18	
anos	que	não	responderam	à	entrevista	por	não	se	enquadrarem	nos	critérios	
de inclusão do estudo (Tabela 1). 

Os dados do Terceiro Censo permitem estimar que a população em 
situação	de	rua	no	momento	da	coleta	de	dados	era	de	aproximadamente	1.827	
indivíduos. Esse valor foi calculado a partir do número de entrevistas realizadas, 
somado ao número de questionários cuja realização foi impossibilitada (Tabela 
1) e pelo número de entrevistas previstas no início dos trabalhos, de acordo 
com	os	atores-chave	da	SMAAS.	Utilizando	o	número	final	de	abordagens	
realizadas, calculou-se uma ponderação matemática para cada uma das regiões 
atribuídas a cada equipe. Equipes que não conseguiram alcançar o número 
estimado de pessoas em situação de rua tiveram a diferença entre o estimado e 
o	alcançado	somado	ao	“Número	estimado	final”.	Por	meio	desse	tratamento	
estatístico dos dados, buscou-se minimizar o efeito das interferências dos 
fatores externos nos resultados. 

Os	 dados	 analisados	 nos	 capítulos	 seguintes	 correspondem	 às	
informações obtidas nos questionários das 1.456 abordagens realizadas.
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Tabela 1 - Número de abordagens e motivos que impediram a aplicação dos 
questionários da pesquisa

categoria de pessoas em situação de rua número de pessoas recenseadas

menores de 18 anos 13

abordados que interromperam a entrevista 46

abordados que estavam dormindo 176

abordados que recusaram 230

Total de abordagens 1.456

número estimado final após ponderação 1.827
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Figura 3 
Pontos de coleta de dados nas 9 regionais do município de Belo Horizonte.
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4.1.2 Distribuição regional da coleta de dados

A distribuição das entrevistas nas regionais do município é assimétrica 
(Figura 2 a 12), sendo que a maior concentração é na região Centro-Sul 
(44,8%),	seguida	pelas	regionais	Norte	(15,6%),	Nordeste	(9,3%),	Pampulha	
(9,2%),	Noroeste	(6,3%),	Leste	(4,4%),	Barreiro	(3,4%),	Oeste	e	Venda	Nova,	
cada	uma	com	2%	dos	entrevistados.		

Figura 4 
Pontos de coleta de dados na regional Barreiro
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Figura 5 
Pontos de coleta de dados na Regional Centro-Sul 

Figura 6
Pontos de coleta de dados na Regional Leste 
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Figura 7 
Pontos de coleta de dados na Regional Nordeste 

Figura 8 
Pontos de coleta de dados na Regional Noroeste 
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Figura 9 
Pontos de coleta de dados na Regional Norte 

Figura 10 
Pontos de coleta de dados na Regional Oeste 
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Figura 11 
Pontos de coleta de dados na Regional Pampulha 

Figura 12
Pontos de coleta de dados na Regional Venda Nova 
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Figura 13 
Distribuição das entrevistas segundo a regional onde ela ocorreu. 
A maior concentração de recenseados foi na regional Centro-sul.

A	maior	parte	das	entrevistas	(51,1%)	foi	realizada	em	alguma	instituição	
de acolhimento de pessoas em situação de rua (Tabela 2). As demais entrevistas 
foram realizadas em diferentes locais, sendo que a calçada foi o mais frequente 
(46,2%),	seguido	pelos	albergues	(32,8%),	praças	(11,7%),	baixios	de	viadutos	
(5,5%),	restaurante	popular	(0,7%),	terrenos	baldios	(0,4%)	e	em	outros	locais	
(2,6%).	Essa	distribuição	das	entrevistas	deveu-se,	provavelmente,	à	ocorrência	
de chuvas nos dois dias que antecederam a coleta, o que tende a fazer com que 
as pessoas em situação de rua dirijam-se aos abrigos e albergues para dormir.  
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Tabela 2 
Instituições onde houve coleta de dados e o percentual que isso

representou na amostra final

instituição percentual

albergue Tia branca 18,1%

abrigo são paulo 14,3%

centro de referência para população de rua 6,8%

abrigo pompeia 2,9%

acolhimento ao migrante 2,6%

república maria maria 2,6%

casa de apoio pós-alta hospitalar 2%

república reviver 1,5%

hospital odilon behrens 0,2%

centro de saúde carlos chagas 0,1%

upa 0,1%

outros 6,0%

4.1.3 Características demográficas

a. Sexo biológico declarado

A maior parte dos recenseados é do sexo masculino (Figura 14). A 
distribuição por sexo dentro das regionais é relativamente homogênea, variando 
em	torno	de	20%	(D.P.+/-7%).	O	menor	percentual	de	mulheres	foi	encontrado	
na	região	Centro-sul	(8%)	e	o	maior	na	regional	Nordeste	(31%)	(Figura 15).
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Figura 14 
Sexo biológico relatado pelos recenseados. 

Figura 15
Distribuição de gênero dentro das regionais. 

Os valores são dados em percentual e os valores dentro das colunas correspondem 
ao percentual de mulheres em cada região.
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b. Idade

A	média	de	idade	dos	recenseados	é	39,6	anos	(DP+/-	11,4)	e	a	faixa	
de	18	a	79	anos	com	uma	média	39,7	(DP+/-	11,4)	anos.	A	média	de	idade	
não	varia	muito	entre	os	sexos,	sendo	40,2	(DP+/-	11,2)	para	os	homens	e	
36,2	(DP+/-	12,4)	para	as	mulheres.	A	média	de	idade	também	não	variou	
muito dentro das regionais (Figura 16).	Mais	da	metade	dessa	população	(67%)	
situava-se na faixa etária compreendida entre 31 e 50 anos e 11,3 na faixa de 
18	a	25	anos	e	9,9%	acima	de	55	anos.

Figura 16 
Pirâmide etária dos recenseados. 
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Figura 17 
Média de idade dos recenseados estratificada pela regional onde foi realizada a 

entrevista.
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c. Cor da pele

Pardos	e	negros	representam	79,5%	dos	recenseados,	sendo	que	45,7%	
declararam	ser	decor	parda;	33,8	%	de	cor	negra;	18,1%	branca;	1,3%,	indígena	
e	1,2%	amarela.	A	distribuição	da	frequência	de	cor	da	pele	é	semelhante	em	
ambos os sexos (Figura 18).

Figura 18 
Cor da pele declarada pelos recenseados. Pardos e negros 

correspondem a 79,5% dos recenseados.

A distribuição segundo a cor da pele declarada foi assimétrica dentro 
das	regionais.	O	maior	número	de	pardos	é	encontrado	em	Venda	Nova	(76%)	
e	a	menor	na	regional	Pampulha	(25%)	(Figura 19).
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Figura 19 
Cor da pele declarada pelos recenseados dentro das regionais. 

d. Orientação sexual

A	maioria	dos	recenseados	(93,7%)	declara	ter	uma	orientação	sexual	
heterossexual,	 3,1%	gays,	 1,6%	bissexuais,	 0,8%	 transexuais,	 0,6%	 lésbicas	
e	 0,2%	outra	 orientação	 sexual.	Cabe	 destacar	 que	 5,3%	dos	 recenseados	
não responderam esta questão. A Figura 20 mostra a distribuição dos não 
heterossexuais.
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Figura 20 
Orientação sexual dos 6,3% dos recenseados que não são se dizem heterossexuais 

(93,7% dos recenseados declararam ser heterossexuais).  

4.1.4 Formação escolar

Dos	 recenseados,	 82,2%	 declararam	 saber	 ler	 e	 escrever,	 12,8%	
só	assinam	o	nome,	e	apenas	5%	serem	analfabetos.	Com	relação	ao	nível	
educacional (Figura 21), chama atenção que a maioria dos recenseados 
frequentou	a	escola.	Destes,	39,5%	cursaram	o	ensino	fundamental	e	20,2%	
o ensino médio ou técnico. Observa-se que em termos de escolarização os 
indivíduos da amostra estão dentro dos padrões nacionais, sugerindo que se 
trata	de	uma	população	com	um	grau	significativo	de	formação.
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Figura 21 
Nível educacional. 

Destaca-se que apenas uma minoria nunca frequentou a escola e que 39,5% 
e 20,2% dos recenseados frequentaram o ensino fundamental e técnico, 

respectivamente. (Básico - 1a a 4a séries do primeiro grau; Fundamental: 5a a 8a 
séries do primeiro grau)

As principais razões relatadas para o abandono escolar ocorreram 
com	a	entrada	no	mundo	do	trabalho	(25,6%),	a	falta	de	condições	financeiras	
(19,5%),	os	problemas	familiares	(14,1%),	a	falta	de	interesse	pela	escola	(13,9%)	
e	com	o	uso	de	drogas	(6,8%).

4.1.5 Origem, trajetória e deslocamento

a. Local de nascimento

A	maior	parte	dos	recenseados	(64,2%)	nasceu	fora	do	município	de	
Belo	Horizonte,	sendo	39,7%	em	outra	cidade	do	estado	de	Minas	Gerais,	
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24,5%	em	outro	estado	da	federação	e	0,3%	em	outro	país	(Figura 22). Os 
estrangeiros são representados por moçambicanos e argentinos. 

Dos	recenseados	nascidos	no	estado	de	Minas	Gerais,	51,1%	nasceu	em	
Belo Horizonte (Figura 23). A macrorregião do Alto Paranaíba não foi relatada 
como local de origem de nenhum recenseado. Das cidades do interior de Minas 
Gerais que mais frequentemente são locais de nascimento dos recenseados 
estão:	Governador	Valadares	(4%);	Contagem	(3,6%),	Teófilo	Otoni	(1,6%);	
Ponte	Nova	(1,6%);	Sabará	(1,5%)	e	Montes	Claros	(1,2%).	

Figura 22 
Local de nascimento. 

A maioria (64,5%) dos recenseados nasceu fora do município de Belo Horizonte, 
sendo que 39,7% deles vêm do interior do estado de Minas Gerais.
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Figura 23
Local de nascimento dos recenseados mineiros, segundo as

macrorregiões do estado e Belo Horizonte.
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Dos recenseados nascidos em outros estados a maior parte nasceu na 
Bahia	(25,1%);	São	Paulo	(17,6%);	Rio	de	Janeiro	(13,6%);	Espírito	Santo	(8%);	
Paraná	(6,5%);	Pernambuco	(4%);	Maranhão	(4%);	Distrito	Federal	(3,0%);	
Ceará	(3,0%).	Das	cidades	de	outros	estados	as	mais	representativas	são:	São	
Paulo	(5,1%)	e	Rio	de	Janeiro	(3,4%).	

b. Local de emigração

O local de emigração foi explorado por meio do questionamento sobre 
o	local	de	moradia	antes	da	vinda	para	Belo	Horizonte.	Dos	recenseados,	45,8%	
nasceram	no	mesmo	local	de	onde	emigraram	para	Belo	Horizonte	e	80%	
viviam em zonas urbanas antes de emigrar para Belo Horizonte.
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Apenas	23,6%	dos	recenseados	viveram	a	vida	toda	em	Belo	Horizonte.	
Dos	que	não	viviam	em	Belo	Horizonte	34,9%	emigraram	de	outras	cidades	
do	estado	de	Minas	Gerais,	6,9%	do	estado	de	São	Paulo;	4,7%	do	estado	do	
Rio	de	Janeiro,	4,7%	Bahia	e	4,7%	Espírito	Santo	e	1%	Goiás.	

A maior parte dos indivíduos em situação de rua que emigraram de 
cidades de Minas Gerais originam-se de cidades na macrorregião central, 
seguidos do Rio Doce, Jequitinhonha e zona da Mata (Figura 24). As cidades 
com maior frequência de emigração no estado são Governador Valadares 
(7,7%);	Contagem	(7,2%);	Teófilo	Otoni	(4,0%);	Betim	(3,2%);	Montes	Claros	
(2,9%);	Sabará	(2,6%);	Juiz	de	Fora	(2,3%);	Nova	Lima	(2,3%);	Ibirité	(2%);	
Ponte	Nova	(2%);	Uberlândia	(2%)	e	Sete	Lagoas	(1,7%);	Teófilo	Otoni	(1,7%);	
Ipatinga	(1,4%)	e	Santa	Luzia	(1,4%).

Figura 24 
Local de emigração dos recenseados dentro das macrorregiões do 

estado fora de Belo Horizonte.
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c. Motivação para migrar para Belo Horizonte

Os	 recenseados	 que	 vieram	 para	Belo	Horizonte	 afirmam	 ter	 as	
seguintes razões como motivações  para emigrar para Belo Horizonte: a 
procura	 de	 trabalho	 (47,2%),	 acompanhar	 alguém	da	 família	 que	 emigrava	
(18,4%),	conflito	familiar	(17,8%),	por	considerar	Belo	Horizonte	uma	cidade	
acolhedora	(8,75%),	tratamento	de	saúde	(6,25%),	porque	foi	ameaçado	(3,1%),	
para	cumprir	pena	na	prisão	 (0,9%)	e	por	outros	motivos	 (19,9%).	Alguns	
relataram ter mais de um motivo para emigrar (Figura 25).

Figura 25 
Motivações para migrar para Belo Horizonte.

d. Razão para permanecer em Belo Horizonte

Os motivos de continuarem vivendo no município são: para trabalhar 
(31,3%),	 por	Belo	Horizonte	 ser	 uma	 cidade	 acolhedora	 (22,4%);	 devido	
às	dificuldades	de	voltar	para	casa	(16,7%);	por	não	desejar	voltar	para	casa	
(16,5%),	 pelos	 serviços	 públicos	 ofertados	 (5,75%)	 e	 por	 outros	motivos	
(26,0%)	(Figura 26).
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Figura 26 
Motivação dos recenseados para permanecerem em Belo Horizonte.

e. Meio de transporte para vir para Belo Horizonte

O	ônibus	foi	o	principal	meio	de	transporte	empregado	por	60,1%	
dos	recenseados	para	vir	para	Belo	Horizonte.	É	importante	notar	que	4,8%	
dos recenseados vieram para Belo Horizonte empregando meio de transporte 
financiado	pela	cidade	de	emigração	(Figura 27). 
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Figura 27 
Meio de transporte usado para vir para Belo Horizonte.

f. Constrangimento para emigrar para Belo Horizonte

Avaliou-se se os recenseados se sentiram de alguma maneira 
constrangidos ou obrigados a emigrar para Belo Horizonte. Dos pesquisados, 
8%	relataram	que	foram	constrangidos	ou	forçados	de	alguma	maneira	a	vir	
para Belo Horizonte. A maioria dos recenseados que se sentiram constrangidos 
ou forçados reportam que seus pais ou outro familiar foram responsáveis pelo 
constrangimento.

g. História de institucionalização

A história de institucionalização foi abordada para se avaliar os locais 
onde os entrevistados já viveram ou frequentaram antes de irem viver na rua. 
Encontrou-se	que	40,4%	dos	recenseados	declararam	contato	com	o	sistema	
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prisional	 e	 34%	 com	 comunidades	 terapêuticas	 (Figura 28). A categoria 
“sistema prisional” pode se referir a qualquer passagem por delegacia, centro de 
detenção ou prisão, não necessariamente implicando uma condenação judicial 
ou cumprimento de pena. A história de passagem em asilos e abrigos pode 
terse confundido com o uso atual de abrigos para dormir, o que fez com que 
este número tenha sido alto. 

Figura 28
História de institucionalização.

A categoria “sistema prisional” pode se referir a qualquer passagem por delegacia, 
centro de detenção ou prisão, não necessariamente implicando condenação judicial 

ou cumprimento de pena.
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4.1.6 Trajetória na rua

 a. Motivação para a ida para a rua

Os	conflitos	familiares	foram	relatados	por	52,2%	dos	recenseados	
como o mais frequente motivador para a ida para rua (Figura 29). O segundo 
fator mais relatado foi o uso de álcool, seguido pela falta de moradia, falta de 
trabalho,	e	insuficiência	de	renda.	

Figura 29 
Motivação para vir morar na rua.

b. Tempo de vida na rua

Ao serem perguntados sobre o tempo em anos que estavam em situação 
de	rua,	a	média	encontrada	foi	de	7,4	anos	(DP	+/-	9,4).

Há uma diferença perceptível do tempo de vida na rua, de acordo 
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com	as	regionais.	Na	regional	Noroeste,	encontra-se	a	maior	média	de	tempo	
de	vida	na	rua,	que	é	de	13,75	anos	(DP	+/-	18)	e	na	regional	Norte	a	menor	
média	de	tempo	é	de	3,1	anos	(DP	+/-5)	(Figura 30).

Figura 30 
Média de tempo de vida na rua em anos dos recenseados extratificado por regional.

4.1.7 Vínculos familiares

A relação com a família foi avaliada em termos de encontros com 
familiares.	Dos	recenseados,	39,2%	relataram	nunca	encontrar	com	membros	da	
família,	7%	encontram	com	familiares	diariamente,	12,5%	uma	vez	por	semana,	
11%	uma	vez	ao	mês,	14,3%	uma	vez	a	cada	6	meses	15,3%	uma	vez	por	ano.

Apenas	 1,2%	 dos	 recenseados	 vivem	 na	 rua	 com	 cônjuge	 ou	
companheiro,	4,7%	com	algum	parente,	30%	vivem	em	grupo	e	64,1%	disseram		
que vivem sozinhos (Figura 31).
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Figura 31 
Vínculos com as pessoas que vivem na rua. 

Mais da metade dos moradores de rua dizem viver sozinho na rua e quase um terço 
identifica um grupo ao qual pertence.

 a. Animais de estimação

Os animais de estimação também podem compor a família e serem 
importantes para proteção e companhia na vida nas ruas. Perguntados, apenas 
13,2%	dos	recenseados	responderam	ter	algum	animal	de	estimação.	

4.1.8 Cotidiano

a) Pernoite

Dentre	os	recenseados,	56,6%	dormem	na	rua	a	maior	parte	da	semana	
e	outros	43,4%	dormem	em	abrigos	ou	albergues.	Os	principais	motivos	para	
os recenseados não dormirem em albergues são a rigidez de horários e regras 
para	33,5%	e	25,6%	indicaram	a	falta	de	segurança	como	o	motivo	(Figura 32). 
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Figura 32
Motivação para não dormir em albergue ou abrigo. 

A categoria “acessibilidade” refere-se à percepção da grande distância do albergue/
abrigo pelo entrevistado.

b) Local de higiene

Quase	um	terço	(31%)	dos	recenseados	relatou	fazer	sua	higiene	em	
albergues	ou	abrigos	públicos,	os	centros	de	referência	são	citados	por	10,8%	
e	os	banheiros	públicos	por	5,5%	dos	recenseados	(Figura 33). 
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Figura 33 
Locais onde os recenseados realizam sua higiene pessoal.

c) Alimentação

A regularidade da alimentação é um indicador de estresse e 
vulnerabilidade	(BRASIL,	2005).	Entre	os	recenseados,	42%	relataram	ter	ficado	
ao	menos	um	dia	sem	comer	na	semana	que	precedeu	o	estudo.	Desses,	54,3%	
porque	não	obtiveram	comida,	22,2%	porque	passaram	o	dia	embriagados,	
20,8%	por	estar	sob	o	efeito	de	drogas	entorpecentes.

Dos	 entrevistados,	 54,5%	 relataram	 utilizar	 um	 dos	 restaurantes	
populares	da	prefeitura	para	fazer	suas	refeições.	Desses,	70%	beneficiam-se	
de	isenção	de	pagamento.	Além	do	restaurante	popular,	53%	dos	entrevistados	
disseram ter o hábito de comer em algum centro de referência em população 
de rua, abrigo ou albergue. Entre as formas de se obter alimentação, foi citada 
ainda	a	obtenção	de	alimentos	em	bares,	restaurantes	e	lanchonetes	por	52,4%	
dos	entrevistados,	sendo	que	58%	deles	disseram	que	os	alimentos	são	doados	
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e	42,4%	comprados;	58%	relataram	obter	alimentos	de	instituições	religiosas,	
ONGs	ou	associações,	sendo	que	em	85%	dos	casos	os	alimentos	são	oferecidos	
gratuitamente;	e	68%	afirmam	comer	em	residências	ou	com	pedestres,	sendo	
que	os	alimentos	são	doados	em	68%	dos	casos	e	mangueados	(pedidos	como	
esmola)	por	32%	dos	entrevistados.	Apenas	24,4%	dos	entrevistados	relataram	
coletar alimentos nas ruas, feiras ou mercados. 

4.1.8 Trabalho e obtenção de renda

O trabalho é além de uma fonte de renda um ponto de identidade e 
pode	ser	um	ponto	de	apoio	para	a	auto	estima	(COUTINHO,	KRAWUSKI	
e	SOARES,	2007).	Na	amostra,	87,3%	dos	entrevistados	afirmaram	realizar	
alguma	atividade	para	obter	dinheiro,	correspondendo	a	89,7%	dos	homens	
e	71,3%	das	mulheres (Figura 34).	Desses,	apenas	12,5%	trabalhavam	com	
carteira	 assinada,	 no	momento	 da	 pesquisa,	 correspondendo	 a	 12,9%	dos	
homens	e	7,9%	das	mulheres.	Setenta	por	cento	relataram	tererm	trabalhado	
com	carteira	assinada	no	passado,	correspondendo	a	72,6%	dos	homens	e	
49,5%	das	mulheres.	Apenas	17,5%	nunca	trabalharam	fichado,	sendo	14,5%	
dos	homens	e	42,6%	das	mulheres.
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Figura 34 
Presença de trabalho legalizado entre os recenseados. 

Há uma discrepância entre homens e mulheres nas três modalidades de trabalho. 

Das atividades laborais exercidas pelos recenseados, a mais comum é 
a	coleta	de	recicláveis	(48%).	Dos	que	realizam	coleta	de	recicláveis,	apenas	
6,5%	 disseram	 estar	 associados	 a	 uma	 das	 cooperativas	 de	 catadores	 de	
material reciclável. As atividades predominantemente femininas foram a faxina, 
o artesanato e a prostituição. As atividades que exigem força física como 
carregador de caminhão, construção civil e jardinagem são predominantemente 
realizadas por homens. Uma proporção maior de mulheres pede dinheiro - 
“manguea”	-	(47,6%)	e	uma	proporção	maior	de	homens	atua	com	guardador	
de	veículos	-	“flanelinha”	-	(36,6%)	(Figura 35). 
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Figura 35 
Atividades Laborais exercidas pelos recenseados segundo o sexo e no total da 

amostra.
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4.1.9. Saúde

a) Presença de problemas de saúde

Quando perguntados sobre a presença de algum problema de saúde, 
27,8%	dos	entrevistados	responderam	positivamente.	Nestes,	os	problemas	
de	saúde	relatados	mais	frequentemente	foram	a	hipertensão	arterial	(16%),	as	
doenças	de	pele	(14%)	e	as	doenças	infectocontagiosas	(10,4%)	(Figura 36).

Figura 36
Relação de condições de saúde autorrelatadas pelos recenseados.

b) Deficiências físicas

As	deficiências	 foram	 relatadas	 por	 25,8%	dos	 recenseados,	 sendo	
a	 prevalência	 	 de	 25,5%	dos	 homens	 e	 26,6%	das	mulheres.	Os	 tipos	 de	
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deficiências	foram	especificados	e	a	deficiência	física	é	a	mais	presente	entre	
os	recenseados,	seguida	pela	deficiência	mental,	visual	e	auditiva.	A	prevalência	
dos	diferentes	tipos	de	deficiência	é	simétrica	entre	os	sexos	(Figura 37).

Figura 37 
Deficiências relatadas em homens, mulheres e na amostra total.

c) Saúde mental

Quando	inqueridos	sobre	a	presença	de	um	transtorno	mental,	23%	
dos entrevistados responderam positivamente. A prevalência de transtornos 
mentais	foi	relatada	mais	alta	em	mulheres	(36,1%)	do	que	em	homens	(20,5%)	
(p	≤	0,0001).	Nos	homens,	o	transtorno	mental	mais	comum	foi	a	depressão,	
seguido pelos transtornos de ansiedade, o transtorno bipolar, outros transtornos 
e a esquizofrenia (Figura 38). O transtorno depressivo e o transtorno bipolar 
foram	mais	frequentemente	relatados	por	mulheres	(17,4%	e	10,1%)	do	que	
em	homens	(8,2%	e	3,6%)	(p	≤	0,0001),	respectivamente.
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Figura 38
Transtornos mentais relatados

23% dos recenseados que responderam positivo para a presença de ao menos um 
transtorno mental atual.

d) Uso atual de álcool e tabaco

O	uso	de	álcool	foi	relatado	por	69,5%	dos	recenseados.	Desses,	50,2%	
dizem	fazer	uso	durante	o	dia,	27,4%	duas	a	três	vezes	por	semana,	16,6%	
duas	a	quatro	vezes	por	mês	e	5,8%	todas	as	noites.	

O	uso	de	tabaco	é	feito	por	74,7%	dos	recenseados,	sendo	a	média	de	
cigarros	ao	dia	de	10	ou	menos	em	40%,	um	maço	em	27%,	mais	de	um	maço	
em	20,6%	e	11	a	20	cigarros	em	12,4%	dos	recenseados.	

e) Uso atual de drogas ilícitas

O uso atual de drogas ilícitas foi relatado pela maioria dos recenseados 
(51,5%),	sendo	que	a	frequência	é	idêntica	entre	homens	e	mulheres.	A	maconha	
e o crack foram as drogas ilícitas mais utilizadas (Figura 39). A frequência de 
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uso de drogas ilícitas é muito semelhante entre os sexos, para todas as drogas, 
exceto	os	solventes	que	foram	relatados	por	17,1%	das	mulheres	e	8%	dos	
homens	(p	≤	0,0001).	Dos	que	relataram	fazer	uso	de	drogas,	22,8%	consomem	
apenas	um	tipo	de	droga,	8%	dois	tipos,	6,3%	três	tipos,	3,5%	quatro	tipos,	
2%	cinco	tipos	e	0,5%	seis	tipos	de	droga.	

Figura 39 
Uso atual relatado de drogas ilícitas e frequência de consumo de drogas

ilícitas por aqueles que as consomem.

Figura 37 

f) Uso atual de medicamentos

O	 consumo	 atual	 de	medicamentos	 foi	 relatado	 por	 30,3%	 dos	
recenseados,	sendo	mais	frequente	(45,5%)	em	mulheres	do	que	em	homens	
(28%)	(p	≤	0,0001).	

4.1.10. Violação de direitos e Violência

a) Tipificação dos atos violentos

Os recenseados foram perguntados sobre as formas de violência 
sofridas em situação de rua. As mulheres são mais frequentemente vítimas 
de todas as formas de violência do que os homens. O roubo foi a forma 
mais	comum,	relatada	por	64,4%;	seguida	pelo	preconceito,	54,4%;	ameaças	
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51,7%;	 violência	 física	 51,1%;	maus	 tratos	 43,1%;	 tentativa	 de	 homicídio	
39,1%;	remoção	forçada	36,2%;	e	violência	sexual	(8,2%).	Mais	de	um	terço	
das mulheres relata ter sido vítima de violência sexual e quase a metade delas 
de uma remoção forçada (Figura 40). A violência sexual foi 9 vezes mais 
frequente	em	mulheres	que	em	homens	(36%	versus	4,2%).

Figura 40 
Tipificação das formas de violência perpetradas contra os recenseados. 

*p>0,05; **p>0,001.

b) Perpetradores dos atos violentos

Com relação aos agentes perpetradores de atos violentos, aparecem os 
agentes	públicos	(polícia,	guarda	municipal,	agentes	de	fiscalização	e	outros),	
seguidos pelas pessoas em situação de rua e por último os civis (comerciantes, 
síndicos, porteiros, vigias e outras pessoas que não fossem agentes públicos 
ou pessoas em situação de rua). É digno de nota que as mulheres são mais 
frequentemente vítimas de civis que os homens (p=0,03).
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Figura 41 
Agentes perpetradores dos atos violentos contra os recenseados. 

Por civis, entendeu-se comerciantes, síndicos, porteiros, vigias e outras pessoas que 
não fossem agentes públicos ou pessoas em situação de rua.

c) Denúncia dos atos violentos

Com	relação	à	denúncia	de	violência,	a	maioria	(67,8%)	dos	recenseados	
não	possui	hábito	de	registrar	queixa	contra	o	perpetrador,	17,6%	registram	
queixa	na	maioria	das	vezes	e	14,5%	às	vezes.	Não	há	diferença	entre	homens	
e mulheres. A maioria dos recenseados que registrou queixa o fez na delegacia 
de	polícia	(71,3%);	6,3%	no	disque	100;	3%	no	Centro	Nacional	de	Defesa	
dos Direitos Humanos da População em Situação de Rua e dos Catadores de 
Recicláveis	(CNDDH);	2,7%	no	Centro	de	Referência	em	Direitos	Humanos	
(CRDH)	e	2,1%	na	defensoria	pública.	
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4.1.11. Vida associativa e cultural

a) Participação em movimentos sociais

Quando perguntados sobre a participação em movimentos sociais, 
88,3%	dos	recenseados	relataram	não	participar.	Dos	11,7%	que	participam,	
5,2%	participam	do	Movimento	Nacional	 de	População	 de	Rua;	 2,5%	da	
Luta	Pró-moradia,	1,4%	do	movimento	Lésbicas,	Gays,	Bissexuais	e	Travestis	
(LGBT)	e	1,1%	dos	Direitos	Humanos	(DH)	(Figura 42).

Figura 42 
Movimentos frequentados pelos recenseados.

b) Participação em eventos culturais

Entre	 os	 recenseados,	 32,2%	disse	 participar	 de	 eventos	 culturais,	
esportivos	ou	de	lazer.	Não	houve	diferença	entre	os	sexos.	
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4.1.12. Perspectivas de vida

a) Desejo de sair da rua

Quando perguntados sobre o desejo ou intenção de deixar 
a	situação	de	rua,	94%	dos	entrevistados	querer	sair	da	vida	na	rua.	
Esse	desejo	foi	mais	frequente	entre	os	homens	(94,4%)	do	que	
entre	as	mulheres	(90,5%)	(p=0,015).

b) Solução que melhor ajudaria a sair da rua

O acesso a programas de moradia, o trabalho assalariado, 
os programas de transferência de renda foram relatados como as 
principais soluções para a saída da rua mais citados pelos recenseados 
(Figura 43).	É	de	se	notar	que	o	acesso	à	moradia	é	mais	citado	
pelos homens do que pelas mulheres (p=0,002), os serviços de 
acolhimento transitórios (albergue, abrigo e repúblicas) são citados 
como	solução	por	apenas	um	quinto	da	amostra	e	que	o	retorno	à	
família é mais citado por mulheres do que homens.
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Figura 43 
Soluções citadas para atender às necessidades de sair da vida na rua. 

4.1.13. Utilização de serviços de proteção e promoção social

a) Posse de documentação

Quando	 perguntados	 sobre	 a	 posse	 de	 documentos,	 77,7%	 dos	
recenseados disseram possuir algum documento. Os documentos de identidade, 
CPF,	Certidão	 de	Nascimento/Casamento,	Carteira	 de	 trabalho	 e	Título	
de Eleitor são os mais comuns entre os recenseados (Figura 44). Há uma 
assimetria	na	posse	da	carteira	de	trabalho	entre	homens	e	mulheres	(52,3%	
versus	42,5%,	p>0,05)	e	carteira	de	habilitação	(12%	versus	1,7%,	p>0,001).		
Isso provavelmente está relacionado a uma maior informalidade do trabalho 
exercido pelas mulheres do que pelos homens. 
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Figura 44 
Posse de documentos pelos recenseados.

b. Acesso aos serviços de promoção e proteção social nos últimos 
3 meses

Como pode ser observado na Figura 45, entre um terço e a metade 
dos recenseados tiveram contato com algum dos serviços da assistência social 
nos últimos 3 meses antes da pesquisa. As unidades de acolhimento foram as 
mais utilizadas por ambos os sexos. É de se notar que o terceiro setor realizou 
30,7%	das	abordagens	dos	recenseados.	
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Figura 45 
Uso de serviços de assistência social nos últimos três meses. 

c) Acesso a benefícios sociais

Apenas um terço dos recenseados tem acesso a algum benefício social 
avaliado, sendo o Bolsa Família o benefício social mais frequentemente utilizado 
pelos recenseados de ambos os sexos (Figura 46). Um terço deles acessa 
esse benefício. Os demais benefícios foram declarados, mas em frequências 
marginais, quando comparado ao Bolsa Família.
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Figura 46 
Acesso a benefício social nos últimos três meses. 

LOAS: Benefício da Lei Orgânica da Assistência Social.

d) Acesso a benefícios para moradia

Dos	 recenseados,	 13,2%	 relatou	 estar	 inscrito	 em	algum	programa	
habitacional,	sendo	12,4%	de	homens	e	19%	de	mulheres.	Dos	que	recebem	
algum	benefício	habitacional,	62,4%	recebem	bolsa	moradia,	sendo	66%	de	
homens	e	47,8%	de	mulheres.	O	segundo	programa	mais	utilizado	é	o	Minha	
Casa	Minha	Vida	por	35%	dos	recenseados,	sendo	33%	de	homens	e	43,5%	
de mulheres (Figura 47).
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Figura 47 
Frequência de uso de benefícios de moradia e tipos de auxílio moradia utilizados.

4.1.14. Utilização de serviços de saúde

a) Acesso aos serviços de saúde nos últimos três meses

Dos serviços de saúde pública acessados nos últimos três meses pelos 
recenseados,	os	mais	frequentes	foram	os	centros	de	saúde	(38,3%),	seguidos	
pelos	 consultórios	 de	 rua	 (14,2%)	 e	 dos	Centros	 de	Referência	 em	Saúde	
Mental	(12,5%)	(Figura 48).

Figura 48 
Serviços de saúde a cessados nos últimos três meses pelos recenseados. CERSAM: 

Centros de Referência em Saúde Mental.
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b) Locais utilizados para tratamento em caso de doença

Os hospitais, Unidades de Pronto Atendimento e os Prontos-
socorros são os locais de procura de tratamento de saúde mais utilizados 
pelos	recenseados	(49%),	seguidos	pelos	centros	de	saúde	(44,2%)	e	os	demais	
serviços	que	aparecem	de	maneira	marginal.	É	interessante	notar	que	10,4%	dos	
homens	e	1,2%	das	mulheres	não	procuram	serviços	de	saúde	para	se	tratar.

Figura 49 
Locais utilizados para tratamento em caso de doenças. 

UPA: Unidade de Pronto-Atendimento; P.S.: Pronto Socorro.
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c) Locais de referência para obtenção de medicação

Os	centros	de	saúde	foram	identificados	por	52,5%	dos	recenseados	
como o local para a obtenção de medicamentos, seguidos pelos hospitais, UPAs 
e prontos-socorros (Figura 50).

Figura 50 
Locais de referência para obtenção de medicação.
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5. análise comparativa com os censos anteriores 

A existência de dois censos anteriores nos permite comparar os dados 
anteriores	e	tentar	avaliar	tendências.	Nem	todos	os	dados	foram	inqueridos	
nos três censos. 

5.1 Tamanho da população de rua

 A população em situação de rua vem crescendo dentro da série 
histórica feita pelos três censos (Figura 51). Observa-se um aumento da 
população	total	de	27%	de	1998	para	2005	e	de	56,9%	de	2005	para	2013.	Esse	
aumento deve-se, sobretudo, ao aumento do número de homens recenseados 
pelos dois censos, visto que o número absoluto de mulheres é relativamente 
estável nos três censos.

Figura 51 
Tamanho estimado da população de rua nos censos nos três

censos de população em situação.
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5.2 características demográficas

a. Idade

Quando comparada a distribuição etária entre os censos de 1998 e de 
2014, pode-se observar um envelhecimento da população em situação de rua 
(Figura 52).	Enquanto,	em	1998,	67%	da	população	encontrava-se	na	faixa	
etária 18 a40 anos, no censo de 2014 ela se concentra na faixa etária de 31 
a	50	anos.	Isso	sugere	que	o	processo	de	transição	demográfica	possa	estar	
ocorrendo nesta população. 

Figura 52 
Piramides etárias dos censos de população em Situação de Rua de 1998 a 2013.

b. Cor da pele

Quando	comparados	quanto	à	cor	da	pele,	observa-se	uma	prevalência	
relativamente estável de negros e pardos nos três censos. Quando agrupados 
os negros e os pardos, esse grupo corresponde a mais da metade da população 
de rua nos três censos (Figura 53).
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Figura 53 
Comparação da cor da pele declarada entre os três censos de população em 

Situação de Rua em Belo Horizonte. 
Há uma diminuição de brancos e negros e o aumento de pardos. 

5.3 letramento e formação escolar

Houve	 um	 aumento	 de	 10,6%	dos	 entrevistados	 que	 dizem	 ler	 e	
escrever,	comparado	ao	censo	de	1998,	saindo	de	71,6%	em	1998,	para	75,6%	
em	2005,	e	atingindo	82,2%	em	2013.	Houve	também	um	recuo	de	3,73%	do	
número de analfabetos com relação ao censo de 1998 (Figura 54). 

No	que	 tange	 à	 escolaridade	 completa	 ou	 incompleta,	 houve	 uma	
redução	de	mais	de	59,3%	do	número	de	recenseados	que	relatam	nunca	ter	
ido	à	escola	de	1998	a	2013,	saindo	de	10,8%	para	4,4%,	respectivamente.	
Há	um	aumento	de	6,7%	para	20,7%	dos	recenseados	que	frequentaram	ou	
completaram o ensino médio (Figura 55). 
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Figura 54 
Comparação do nível de alfabetização entre os três censos 

Figura 55
Comparação do grau de escolaridade completa ou incompleta dos recenseados entre 

os três censos.
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5.4 origem, trajetória e deslocamento

 a. Local de nascimento

Com	relação	ao	local	de	nascimento,	observa-se	um	aumento	de	17,36%	
para	35,5%	do	número	de	recenseados	que	nasceram	em	Belo	Horizonte	e	uma	
redução	de	34,1%	para	24,5%	do	número	de	pessoas	que	nasceram	em	outros	
estados, nos censos de 1998 e 2013, respectivamente (Figura 56). 

Figura 56 
Comparação do local de nascimento entre os três censos de população em Situação 

de Rua em Belo Horizonte.
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 b. Motivação para migrar para Belo Horizonte

 A frequência de pessoas em situação de rua que emigraram para 
procurar trabalho é relativamente estável nos três censos. Observa-se um 
aumento	progressivo	de	pessoas	que	emigraram,	devido	a	conflitos	familiares	
indo	de	7,1%	em	1998	para	17,8%	em	2013	(Figura 57). 

Figura 57 
Comparação da motivação para migração para Belo Horizonte entre os três.

 c. História de institucionalização

Com	relação	à	história	de	passagem	em	alguma	instituição	(Figura 
58), observa-se um aumento importante do número de entrevistados que 
relatam terem passado por uma comunidade terapêutica. Esse número sai de 
16,4%	em	1998	e	passa	a	34%	em	2013.	Há	também	um	aumento	do	número	
de entrevistados que relata ser egresso de uma instituição psiquiátrica, saindo 
de	10,4%	em	2005,	indo	para	15,7%	em	2013.
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Figura 58 
Comparação dos antecedentes de institucionalização entre os três censos de 

população em Situação de Rua em Belo Horizonte. 
A categoria “sistema prisional” pode se referir a qualquer passagem por delegacia, 
centro de detenção ou prisão, não necessariamente implicando condenação judicial 

ou cumprimento de pena.
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5.5 Vínculos familiares

Há	uma	clara	tendência	à	diminuição	de	pessoas	em	situação	de	rua	
vivendo	em	companhia	de	ao	menos	um	familiar.	Os	valores	partiram	de	24,78%	
em	1998,	passaram	para	13,6%	em	2005	e	atingiram	5,9%	em	2013	(Figura 59).

Figura 59 
Comparação da companhia de parentes vivendo em situação de rua entre os três 

censos de população em Situação de Rua em Belo Horizonte.

5.6  Trabalho e obtenção de renda

Houve	um	aumento	de	8,25%	na	taxa	de	entrevistados	com	trabalho	
fichado	de	1998	para	2013.No	censo	de	2013,	houve	também	um	importante	
aumento no número de entrevistados que diz pedir ajuda. Esse aumento deve-
se	provavelmente	 à	mudança	do	 termo	empregado	no	questionário,	 sendo	
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que no censo de 2013 empregou-se o termo “manguear”, que é comumente 
usado pela população-alvo para designar “pedir ajuda”. Os demais censos não 
perguntaram diretamente sobre essa atividade e deixaram os entrevistados 
responderem de maneira aberta sobre as atividades rentáveis que realizavam. 
Além disso, os censos anteriores utilizaram o termo “pedir ajuda” e no censo 
de 2013 empregou-se o termo “manguear”, mais próximo da linguagem 
cotidiana das pessoas em situação de rua, segundo o grupo de trabalho, sobre 
as atividades rentáveis.

Figura 60 
Comparação do perfil laboral entre os três censos de população em

Situação de Rua em Belo Horizonte.
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5.7 saúde

 a. Presença de problemas de saúde

Com	relação	à	saúde	para	a	população	em	situação	de	rua,	observa-se	
uma	redução	de	5,2%	do	relato	de	problemas	de	saúde	do	censo	de	1998	para	
o censo de 2013 (Figura 61).	Um	aumento	de	5,8%	nas	doenças	infecciosas,	
tais como a infecção pelos vírus do HIV, hepatites B e C. Isso se deve 
provavelmente	à	melhora	do	rastreamento	dessas	doenças	na	população,	em	
razão dos programas de diagnóstico do Ministério da Saúde. Houve também 
um	aumento	de	11,2%	no	relato	de	doenças	psiquiátricas	de	2005	para	2013.		

Figura 61 
Comparação entre a prevalência de problemas de saúde entre os
três censos de população em Situação de Rua em Belo Horizonte.
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b. Presença de deficiências físicas

	No	que	tange	ao	relato	de	deficiências	físicas,	há	uma	tendência	de		
que a prevalência delas dobre a cada censo (Figura 61).	No	censo	de	1998,	a	
prevalência	de	relatos	de	deficiência	foi	de	8,3%;	em	2005	de	18,6%;	e	em	2013	
de	23%	dos	entrevistados.	Essa	tendência	deve-se,	muito	provavelmente,	ao	
envelhecimento da população e ao maior reconhecimento de certas condições 
físicas	como	uma	forma	de	deficiência.



124



6



126



127

Terceiro Censo de População em Situação de Rua do Município de Belo Horizonte

6. estudo qualitativo

Considerou-se no estudo qualitativo que a população em situação de 
rua é heterogênea e que tem em comum a utilização da rua como o espaço de 
sobrevivência. São, em geral, pessoas que vivem o processo de exclusão social 
caracterizado por vínculos sociais e familiares frágeis (BRASIL, 2012).

 A exclusão social na estrutura social hierarquizada pauta-se nas  
desvantagens de certas pessoas em relação a recursos e poderes. Essas 
desvantagens são marcadas, em muitas das pessoas que possuem pouco ou 
nenhum	 capital	 econômico:	 renda,	 salários,	 imóveis	 entre	 outros;	 ou	 não	
possuem capital social, quer dizer, relações sociais que podem ser revertidas em 
capital;	ou	não	possuírem	capital	simbólico:	prestígio	e	honra;	e	não	possuem	
capital	cultural:	diploma	e	qualificação	(BOURDIEU,	2007).	A	trajetória	de	
vida destas pessoas é caracterizada pelo abandono e por sucessivas perdas: 
familiares,	casa,	trabalho,	autoestima;	são	pessoas	que	têm	experiências	sociais	
fragmentadas	e	fluidas	em	relação	à	família,	ao	trabalho	e	direito	(BAUMAN,	
2003). São vítimas do preconceito, estigmatizadas e excluídas do processo 
produtivo da economia.

 A partir desses pressupostos e, para melhor descrição dos resultados, 
a análise foi ordenada por meio da construção de três grupos focais: 1. 
Grupo	Mulheres;	2.	Grupo	Migrantes;	3.	Grupo	Híbrido	(mulheres,	homens	
e	LGBT).	Essa	distinção	é	mantida	em	todas	as	categorias,	a	fim	de	apontar	
as	especificidades	e	realidades	vivenciadas	por	cada	um	dos	grupos	e	depois	
estabelecer diálogos e pontos de convergência e divergências entre esses grupos.

6.1 Fatores que levam ou podem levar a pessoa à situação de rua

São	múltiplos	fatores	que	podem	levar	as	pessoas	à	situação	de	rua,	
no entanto, há em todos os grupos entrevistados uma dimensão descrita em 
comum a todos eles que é a vivência da exclusão social. Foram encontrados 
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nos discursos dos grupos apontamentos de processos de exclusão vivenciados 
não só pela condição econômica, mas pela perda da coesão social, devido a 
conflitos	familiares;	a	 inadequação	ao	sistema	social	vigente;	a	violência;	as	
drogas;	ao	preconceito;	a	estigmatização;	problemas	de	saúde	mental,	saída	do	
sistema	prisional;	perdas	diversas	(de	pessoas	do	grupo	familiar,	da	moradia,do	
emprego)	e	devido	à	própria	constituição	da	história	sociocultural	dos	membros	
dos grupos.

6.1.1 Grupos de mulheres

a. Migração

A migração do interior de Minas Gerais para a Capital e de outras 
cidades do Brasil foi um dado encontrado em diversos relatos e por motivos 
distintos. Dentre os motivos, a vinda para Belo Horizonte ainda criança junto 
dos pais em busca de condições de vida melhores, o início da vida laboral 
como empregada doméstica em casa de família, a perda dos pais, a perda da 
casa	para	o	tráfico	de	drogas,	a	busca	de	emprego	e	a	saída	da	vida	religiosa.

[...] Desde os dezenove anos eu morei nos conventos, e hoje 
eu tô com trinta e três. Fui noviça em alguns conventos, 
então eu não sabia nada assim do mundo. Então, quando 
eu cheguei aqui, então eu me deparei com a realidade né, 
você vendo assim. Então eu vim do Ceará há um mês...

[...] Então, eu falei o seguinte: eu vou vender meu 
apartamento e vou migrar pra qualquer lugar no Brasil, vou 
sair	do	Rio	de	Janeiro.	Porque	aqui	tá	ficando	de	um	jeito	
que	eu	não	posso	viver.	Mas	não	deu	tempo.	O	traficante	
veio na minha casa e exigiu a minha casa. E ele sabia de 
toda minha vida. Porque no Rio de Janeiro é muito fácil.

[...] Eu sou de Valadares. Vim para Belo Horizonte 
sozinha... era, vai fazer um ano que tô aqui. Vim com o 
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objetivo	de	trabalhar,	arrumar	um	emprego,	situação	ficou	
difícil pra mim né?!...

Os	fluxos	migratórios	no	Brasil,	 em	geral,	 são	 associados	 à	ordem	
econômica, no entanto, no grupo de mulheres, observa-se também 
deslocamento	para	romper	com	algum	estilo	de	vida	e	para	fugir	do	tráfico.	
Esse	dado	relacionado	com	o	tráfico	é	algo	a	ser	 investigado,	pois	aparece	
nos três grupos (mulheres, migrantes e híbrido) e demonstra ser um elemento 
transformador das condições societárias da população brasileira e, no caso 
específico	dos	grupos	estudados,	aponta	como	um	disparador	para	a	vivência	de	
situação	de	rua.	Veremos	mais	dados	relacionados	ao	tráfico	em	outros	grupos.

b. Gravidez

Em algumas famílias, a gravidez parece ser o gatilho para deixar as 
mulheres em situação vulnerável. Uma mulher de 18 anos grávida participou 
do grupo e disse que morava com sua família. Segundo ela, a mãe queria doar 
a criança quando nascesse e o namorado falava em lhe tirar a criança.  Por 
desejo	de	querer	criar	a	filha,	saiu	para	rua	e	buscou	auxílio.	Está	há	seis	dias	
no abrigo São Paulo.

[...]	Eu	sou	de	Belo	Horizonte	mesmo.	Eu	não	fiquei	em	
casa porque minha mãe não aceitou a gravidez... Aí a gente 
não deu certo, porque ele {namorado} também queria 
tomar	minha	filha	de	mim.	E	minha	mãe	queria	dar	ela	
pros	outro.	Aí	eu	peguei	e	falei	assim:	‘Não.	Entre	ter	ela	
e	vocês	eu	prefiro	ela’.	Fui	até	a	regional	norte	e	eles	me	
encaminharam para o abrigo...

A gravidez também foi um desencadeador para que uma mulher 
iniciasse	um	processo	de	busca	de	apoio	até	chegar	à	situação	de	rua.	Primeiro	
a família adotiva abandona essa mulher, quando ela se encontrava grávida. Esse 
fato	forçou	seu	retorno	à	casa	da	mãe	biológica,	no	interior	de	Minas	Gerais,	em	
busca	de	apoio.	Na	casa	da	mãe,	teve	dificuldades	de	adaptação	com	os	irmãos,	
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que	não	a	aceitavam	desempregada	e	com	um	filho.	Retornou	a	Belo	Horizonte	
para	trabalhar	em	casa	de	família	onde	ficou	abrigada.	Teve	um	segundo	filho	
e novamente necessitou abandonar o trabalho, pois seus patrões ameaçam 
“roubar”	sua	filha.	Na	tentativa	de	saída	da	situação,	ela	resolveu	morar	com	o	
namorado	e	engravidou	novamente.	No	convívio	com	o	namorado,	ele	começa	
a	agredi-la.	Sofre	violência	doméstica.	Não	suportou	a	situação	e	afirmou	ter	
tido a rua como a única saída. Atualmente, busca o abrigo como apoio para 
viver	com	seus	três	filhos,	mora	há	dois	anos	no	abrigo.	

A gestação é um momento muito delicado na vida da mulher. Pode ser 
ainda mais complicada quando ocorre na adolescência. Moreira e colaboradores 
(2007)	 discutem	 a	 necessidade	 de	 reestruturação	 e	 reajustamento,	 durante	
e gestação, em várias direções, com destaque para a identidade e as novas 
definições	de	papéis.	Na	transição	abrupta	do	papel	de	filha	para	o	papel	de	mãe,	
a	adolescente	vive	situação	conflituosa	e,	muitas	vezes,	não	tem	preparo	físico,	
psicológico, social e econômico para exercer o papel de mãe. Esse despreparo 
compromete as condições de assumir esse papel adequadamente. Associado 
à	repressão	familiar	e	às	condições	precárias	dos	laços	familiares	e	sociais,	ela	
acaba optando pelo abandono do lar e/ou das condições de moradia em que 
se encontra como no exemplo supracitado. 

c. Conflitos familiares e os transtornos mentais

Há relato de uma mulher que abandonou o lar quando criança, aos 9 
anos, por não se “adaptar” ao sistema de controle de família. Engravidou de 
seu	primeiro	filho	na	adolescência	e	depois	teve	mais	três	filhos.	Hoje	todos	
vivem	no	abrigo,	a	mãe	e	os	quatro	filhos.	No	entanto,	a	experiência	maior	de	
sua vida é a situação de rua. 

[...] Saí de casa porque eu era muito presa, né?! Minha 
mãe não deixava eu sair, era da escola pra dentro de casa. 
Desde os nove anos eu tô na rua. Meu pai andou atrás de 
mim até uns treze anos... ia, me buscava, eu voltava. Uma 
hora ele me deixou.
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A violência doméstica, sofrida desde criança por parte do pai e da 
madrasta, fez com que uma das participantes passasse a viver em situação de rua: 

[...] Meu pai era violento, brigava muito, minha mãe morreu, 
não sei quem é, não sei. Tinha uma mãe de criação que 
me batia muito, com vara, pedaço de pau, correada, com 
correa, jogava meus irmãos no banheiro pra tomar banho, 
tudo por causa de dinheiro, de apartamento, e isso foi 
desde pequena... violência, violência, rapaz... todo mundo 
me batendo, me expulsou de casa por causa de dinheiro, 
por causa de comida, brigava até por causa de comida...

Essa mulher apresenta problemas de saúde mental e em seus relatos 
deixa entender que toda a família possui estruturas psíquicas frágeis e 
violentas.	Ela	participa	ativamente	das	reflexões	do	grupo,	mesmo	com	a	fala	
comprometida e de difícil entendimento, narrando a situação de violência em 
casa. Segundo ela, seus irmãos também a agrediam, a violentavam sexualmente 
e as brigas eram principalmente por questões de dinheiro e comida. A falta de 
coesão familiar proveniente do ambiente violento e sem regras de convívio 
levou	essa	mulher	à	situação	de	rua.

Diversos	estudos	apontam	que	a	violência	afeta	significativamente	o	
processo saúde-doença das mulheres. Guedes, Silva e Fonseca (2009) discutem 
a relação desse processo ao longo da vida de mulheres que vivenciam violência 
doméstica ou sexual. Discorrem que as mulheres vitimadas apresentam mais 
problemas de saúde. Questões subjetivas como a vulnerabilidade emocional 
e a desproteção são sentimentos que afetam a saúde mental e fragilizam a 
capacidade das vítimas de violência doméstica para o enfretamento do problema 
(GUEDES;	SILVA;	FONSECA,	2009).

Há, também, relato sobre a violência doméstica acompanhada de 
condições	sociais	precárias,	levando	à	perda	da	casa	e	à	situação	de	rua.
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[...]	Nunca	gostei	de	pai	não,	dona!	(risos)	Meu	pai,	graças	
a Deus, Deus já mandou ele lá pro inferno. (risos) Porque 
eu nunca gostei dele. Ele agredia minha mãe muito, batia 
muito na minha mãe. Aí minha mãe morreu, né?! Aí minha 
mãe morreu e nós morava no Palmital. Aí a casa também 
desabou e nós tivemos que sair pra rua.

Outro exemplo é o de uma mulher que perdeu a mãe e por necessidade 
foi	morar	 com	parentes.	 Iniciam-se	 conflitos,	 processo	 de	 humilhação	 e	
consequente situação de rua. 

[...]	Fiquei	na	casa	de	parente	e	eles	humilhava.	E	ficava	
na	casa	de	outros,	minhas	tias	humilhava.	Aí	eu	fiquei	na	
rua. Aí eu vim pras ruas, fui morar aos dezoito anos nas 
rua... Eu morei só aqui não. Aqui e em Betim, ia pra Betim 
ficava	um	tempo	lá	e	voltava	pra	cá	de	novo.

A violência doméstica é um problema de alta complexidade, e, como 
tal, carece de uma efetivação governamental (OLIVEIRA, 2012). Atualmente, 
a desconsideração da violência doméstica como um atentado aos direitos 
humanos faz com que esse fenômeno ocupe um destaque de invisibilidade 
social.

6.1.2 Grupos de Migrantes

A vinda para Belo Horizonte aparenta ser impulsionada por diversos 
motivos:	o	trabalho,	uma	das	motivações	mais	frequentes;	o	uso	e	abuso	de	
álcool	e	drogas	associado	à	migração,	muitas	vezes	como	uma	estratégia	de	
superação	do	vício,	pois	significa	o	afastamento	do	ciclo	de	convívio	na	cidade	
de	origem;	a	busca	de	estudos	na	região	sudeste;	a	necessidade	de	afastar-se	
durante	um	tempo	da	atividade	de	tráfico;	resultado	de	tragédias	associadas	a	
áreas	de	risco	geológico	com	a	perda	de	todos	os	familiares	por	soterramento;	
por	solidão	após	ficar	viúvo,	por	desilusão	amorosa	e	busca	de	novos	amores.	
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a. Trabalho e Estudo

Todos os participantes do grupo de migrantes eram do sexo masculino 
e foi marcante a categoria trabalho em seus discursos, semelhante ao que 
ocorreu com os homens, participantes do grupo híbrido. 

Compreender o processo de migração, como resultado de busca pelo 
trabalho	relacionado	às	dificuldades	econômicas	das	 regiões	de	origem	das	
migrações é fundamental para se construir políticas sociais. Os movimentos 
migratórios	em	geral	deven-se	à	falta	da	oferta	de	emprego	e	não	apenas	pela	
busca	de	melhores	condições	de	salário.	Nos	grupos	pesquisados,	a	esperança	
de	encontrar	emprego	não	foi	associada	à	demanda	de	salários	mais	altos,	e	
sim	à	procura	de	trabalho	e	busca	da	identidade	profissional:

[...] Antes de eu chegar aqui, fui informado que haveria 
uma porta aberta pra capacidade de emprego. Então eu 
corri pra cá...

[...] Cheguei a cursar até o segundo período de direito 
e tranquei a faculdade, depois que minha mãe faleceu. 
Eu não tinha mais cabeça pra estudar. Foi uma coisa de 
momento. Eu resolvi sair de casa, fui pra São Paulo, morei 
cinco anos em São Paulo. Trabalhei pela prefeitura de São 
Paulo,	eu	fiz	concurso	público,	consegui	um	trabalho	na	
prefeitura	de	São	Paulo,	mas	não	quis	ficar	lá,	porque,	até	
então, tô tentando ainda me encontrar, eu estou tentando 
buscar	 a	minha	 identidade	profissional.	Eu	 já	 trabalhei	
em vários setores na minha vida, mais eu ainda não me 
encontrei	de	achá	uma	coisa	assim	que	eu	fizesse	e	que	eu	
gostasse, até pra eu me dedicar mais. E acabei vindo pra cá, 
em	busca	disso	mesmo.	Da	minha	identidade	profissional.

Outros	 chegaram	à	 situação	de	 rua	pela	 falta	 de	oportunidades	de	
trabalho em regiões rurais: 
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[...]	Eu	morava	com	meus	pais.	No	sítio	que	pertence	a	
minha mãe, e meu pai não tinha mais lugar pra cultivar mais 
nada, eu e meu pai já tinha feito absolutamente tudo, e eu 
precisava trabalhá, eu precisava tomá um rumo... 

A	migração,	muitas	vezes,	está	atrelada	à	busca	de	sobrevivência	de	
trabalhadores excluídos com menor poder aquisitivo. Deslocam-se para áreas 
em que se oferecem trabalho e retornam para a região de origem ao término 
das atividades. A ida e a volta para Belo Horizonte em busca de trabalho é 
uma atitude comum no grupo de migrantes. Os relatos nos mostram que essas 
pessoas já estiveram na capital mais de uma vez em busca do trabalho: 

[...]	Deixei	a	casa	com	os	filhos	e	com	a	família	e	vim	a	
retorno de trabalho.

[...] Eu já trabalhei aqui em Belo Horizonte, e eu vim aqui 
que eu quero emprego. O meu objetivo é o emprego, toda 
vez que eu venho aqui eu me emprego...

O relato abaixo também ilustra que a migração foi um motivo gerador 
de situação de rua. 

[...]	 Vim	 com	 algo	mais	 ou	menos	 {emprego}.	Não	
aconselho ninguém a fazer isso! Cheguei aqui, foi menos... 
Meu irmão é gerente da loja de caminhões. A primeira 
ideia era morar na mesma casa com meu irmão, mas não 
deu certo, não deu certo no emprego e fui parar na rua, 
fiquei	treze	dias	na	rua...

No	 censo	 realizado	 pelo	 governo	 federal	 no	 ano	 de	 2007,	 em	71	
municípios	brasileiros,	constata-se	que	56%	da	população	em	situação	de	rua	
eram	migrantes	 e	desses	45,3%	se	deslocaram	em	busca	de	oportunidades	
de	emprego	 (BRASIL,	2008).	No	estudo	quantitativo	do	 terceiro	censo	da	
população	em	situação	de	rua	em	Belo	Horizonte,	64,2%	dos	participantes	
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nasceram	fora	do	município	de	Belo	Horizonte	e	para	47,2%	o	motivo	dessa	
migração foi a busca por trabalho.

Nas	discussões	 dos	 grupos	 de	migrantes	 surgiram	 frequentemente	
discussões sobre os riscos de se tornarem possíveis pessoas em situação de rua.

[...] Se passarem aqui embaixo do viaduto, aqui no sentido 
indo pro Floresta, se você passar ali embaixo você vê 
pelo menos uns quarenta {pessoa em situação de rua}. 
Daqueles quarenta, quinze já foram migrantes. E lá no 
próprio Tia Branca {albergue}, lá mesmo, alojado que 
tão lá, que agora viraram, com perdão da palavra, não 
menosprezando, mendigo, morador de rua, lá deve ter uns 
oitenta abrigado, mas vinte por cento dele são migrante.

Um participante nota uma tendência em Belo Horizonte para a 
ocorrência de um aumento de pessoas em situação de rua: 

[...] A tendência de Belo Horizonte, pelo o que eu vi 
aí, eu acho que só perde pra São Paulo no quesito de 
morador de rua, cada dia chega mais. Então, assim, é bom 
a prefeitura, os governantes daqui, e, pessoas competentes 
pra administrar a cidade enxergarem isso, porque senão 
vai	ficar	até	maior	que	São	Paulo.

Esse deslocamento de pessoas em regiões causa impacto nas mesmas, 
tanto	em	sua	demografia	com	aumento	populacional,	quanto	na	possibilidade	
de empobrecimento local. Esse é um dado que requer a atenção dos gestores 
no sentido da implementação de políticas públicas, assegurando do acesso 
ao trabalho, a bens e serviços, garantindo o pleno exercício da cidadania nos 
seguintes aspectos:

Liberdade individual, liberdade de ir e vir, liberdade de pensamento e 
fé,	o	direito	à	propriedade	e	o	direito	à	justiça;
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Direito	de	participar	no	exercício	do	poder	político;

Direito	a	um	mínimo	de	bem-estar	econômico	e	segurança;	

Direito de participar, por completo, na herança social e levar a vida 
de um ser civilizado, de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade 
(MARSHALL,	1967).	

O objetivo de migração em busca de educação especializada associado 
à	busca	de	trabalho	também	foi	relatado	por	um	dos	migrantes:

[...] Eu tô com o objetivo de fazer faculdade federal aqui 
no sudeste. Então, em Goiânia eu também tive que pedir 
para as pessoas. Eu um dia até vendi um celular. Deu pouco 
dinheiro mais eu consegui juntar o dinheiro. Passei uma 
semana lá, juntei o dinheiro, comprei a passagem e vim 
pra cá pra Belo Horizonte. E aqui em Belo Horizonte eu 
estou a três semanas, procurando trabalho.

O relato desse migrante revela uma tentativa de diminuir as 
desigualdades sociais também localizadas nas possíveis barreiras educacionais 
existentes hoje no Brasil. A educação é um fator capaz de desenvolver as 
potencialidades	do	indivíduo	para	o	exercício	da	cidadania	e	qualificação	para	
o trabalho (CASTRO, 2009). 

Diversos	 fatores,	 principalmente	 os	 associados	 à	 exclusão	 social,	
impedem que todas as pessoas tenham oportunidade de terem formação em 
curso superior e esse migrante demonstra a sua luta por reverter sua própria 
situação, vendendo, inclusive, seus pertences. 

b. Tráfico e Drogas

Um migrante que se diz traficante afirmou que nessa atividade 
conseguiu dar uma casa boa a sua família (mãe, pai e irmãs) em outro estado. 
Essa casa desabou numa tragédia meteorológica ocorrida no ano de 2010. 
Relatou	 ter	 pedido	 toda	 sua	 família,	 inclusive	mulher	 e	 filha,	 que	 estavam	
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visitando sua mãe. Esse fato fez com que ele entrasse em depressão e o motivou 
a	abandonar	o	 tráfico.	Ele	diz	que	o	 tráfico	não	se	abandona,	mas	ele	está	
apenas se testando, e veio para Belo Horizonte. 

[...] Começou a enchente em Petrópolis, o desabamento. 
Lá eu perdi minha mãe, minha irmã, meu pai. Aí minha 
esposa foi lá visitar minha mãe. Aí morreu minha esposa 
com a minha menininha. Aí fui pra minha sala lá no morro. 
Me tranquei. Fiquei um mês. Sem almoçar, sem jantar, sem 
nada.	E	nisso	deu	a	depressão	e	eu	fiquei	só	o	osso.	Aí	fui	e	
chamei um pessoal, conversei direito e falei: o negócio é o 
seguinte,	eu	tô	saindo	{do	tráfico}.	Aí	eu	peguei	a	mochila,	
vou pra Minas pra mim esfriar a cabeça. Então eu tô aqui 
me	testando....	Abandonar	{o	tráfico}	eu	não	abandono	
não, uma vez que entra não tem saída.

Um	dos	migrantes	tornou-se	usuário	de	drogas	por	influência	de	um	
irmão.	Esse	fato	gerou	conflitos	conjugais	e	consequente	separação.	Depois	
da	separação	resolve	mudar	de	cidade	e	vem	para	BH	em	2010.	Nesse	tempo,	
fica	indo	e	voltando	para	sua	cidade	natal	diversas	vezes.	Atualmente,	egresso	
de comunidade terapêutica, retorna a capital na tentativa de sair das drogas. 

[...] Eu vivia bem. Bem, normal, né. Uma vida simples. Eu 
tinha	tudo	dentro	de	casa,	tinha	mulher,	tinha	meu	filho.	
Aí eu me olhei e falei assim. Pô veio... olha só como é que 
é. Pô, tenho lugar pra deitar, tenho o que comer, porque 
eu	trabalho,	tenho	minha	mulher	tenho	meu	filho,	o	que	
eu preciso mais? Preciso de mais nada não. Aí, eu conheci 
o vício. O vício da porcaria da droga. Por causa do meu 
irmão. Aí comecei a passar por separação, vim pra cá pra 
Belo	Horizonte	em	2010.	Vim	pra	cá,	ficava	quinze	dias	
e voltava pra Bocaiúva. Só usando droga, usando droga, 
usando droga. Cada dia pior.
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 Há diversos relatos de migração após ter frequentado comunidades 
terapêuticas. Ao saírem dessas comunidades migram para cidades diferentes das 
suas cidades de origem na tentativa de deixar as drogas. Alguns não conseguem 
se inserir em redes de atenção a usuários de álcool e outras drogas e tornam-se 
vulneráveis	à	situação	de	rua	e	voltam	ao	uso	de	drogas.	

[...] Vim para BH pra não voltar ao âmbito familiar, agora 
que é das amizades e não da família em sim de carne. 
Aqueles amigos que eu sei que, sei que… se for pra São 
Paulo vai dar tudo errado. Então, eu preferi, conversei com 
a minha mãe, ela está me dando muito apoio, muita força 
pra	que	eu	continue	aqui.	Então	eu	fiquei	mais	ou	menos	
em torno de sete meses dentro da comunidade Cristã, e 
fazem cinco dias que eu cheguei aqui.

As comunidades terapêuticas são instituições não governamentais 
que	visam	à	atenção,	o	cuidado	e	tratamento	de	usuários	de	álcool	e	outras	
drogas. Elas são normatizadas pelo governo, por meio de resoluções como, por 
exemplo,	a	Resolução	101	da	ANVISA,	de	30	de	maio	de	2001,	que	regulamenta	
o seu funcionamento (voltado para a atenção psicossocial) (BRASIL, 2001).Boa 
parte das comunidades terapêuticas é gerenciada por instituições religiosas e, 
muitas vezes, ocupam as lacunas deixadas pelas políticas públicas. Atualmente, 
há leis que estabelecem as relações entre os órgãos públicos e as comunidades 
terapêuticas. Elas visam garantir o cuidado integral ao usuário de álcool e 
outras drogas. Mas há, nos relatos de outros grupos, como o grupo híbrido, 
a	sugestão	de	que	a	 terapêutica	oferecida	não	esteja	sendo	eficaz,	devido	à	
falta de articulação entre as políticas públicas e as comunidades terapêuticas. 
Especificamente,	no	caso	dos	migrantes,	a	saída	das	comunidades	terapêuticas	
sem inserção na rede de atenção psicossocial tem sido fator de risco para que 
se tornassem pessoas em situação de rua.
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c. Busca de relações afetivas: Família e Amor

Há relatos de migrantes que vieram para Belo Horizonte, buscando se 
aproximar de familiares e cuja convivência foi impossibilitada por dois motivos: 
por	falecimento	do	familiar	e	por	conflitos.	

As relações interpessoais via internet também têm provocado casos de 
migração	dentro	do	país	e	até	mesmo	para	outros	países.	Não	são	apenas	em	
busca de trabalho e, ou família, mas, atualmente, as redes sociais têm gerado 
novas possibilidades como busca de parceiros, como relatado pelo participante 
cuja fala está transcrita abaixo: 

[...]	Eu	conheci	uma	mulher	aqui	em	Minas	Novas	pela	
internet, eu tava em São Paulo. Me envolvi e foi mal 
sucedido. E o motivo pelo qual eu tô aqui hoje, foi porque 
deu tudo errado pra mim nesse episódio que aconteceu 
na minha vida. Acabou o dinheiro, e a primeira coisa que 
quando	acaba	o	dinheiro,	acaba	o	amor,	acaba	tudo.	Num	
relacionamento mal sucedido né. Então aconteceu isso 
comigo,	 aí	 eu	fiquei	 sem	dinheiro	 tive	 que	 desfazer	 de	
algumas ferramentas que eu tinha em mão própria. E o 
que acontece… consegui levantar o dinheiro para chegar 
até aqui.

O encontro virtual pode ser idealizado e mantido por meses e, quando 
as pessoas decidem torná-lo real, essa idealização inicial pode ser rompida, 
as	 expectativas	 dos	 parceiros	 podem	 não	 se	 cumprir.	 (NASCIMENTO,	
2007).	Ainda	faltam	pesquisas	para	verificar	o	impacto	dessa	nova	forma	de	
constituição de relacionamento sobre o processo migratório. Também, ainda 
não existem estudos do impacto social nesse tipo de migração.
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6.1.3 Grupo Híbrido (mulher, homem, LGBT)

a. Migração

Um participante do grupo relatou que morava em uma casa 
disponibilizada pelo governo no interior de Minas Gerais, onde trabalhava 
e levava uma vida simples. Após a morte da sua esposa, diz ter “desgostado 
da vida” e se afastado do serviço. Adquiriu problemas de saúde, motivo que 
o deslocou para Belo Horizonte em busca de tratamento. Além desse dado, 
observou-se, no decorrer das discussões de grupo, que o mesmo tinha uma 
condição econômica precária anterior a sua migração. Pode-se inferir que, ao 
chegar	a	BH,	não	conseguiu	se	sustentar	financeiramente	e	 tornou-se	uma	
pessoa em situação de rua. 

[...]	Eu	morava	na	terra	do	INCRA.	Aí	eu	trabalhava,	e	
depois minha muié morreu e eu disgostei. Fez que eu 
ficasse	afastado	da	terra	dois	anos.	Aí,	mas	como	eu	tava	
me tratando aqui no Hospital das Clínicas, o médico falou 
comigo	que	eu	ia	ficar	são	no	prazo	de	um	ano.

A migração em busca de tratamentos de saúde na capital, apesar de ter 
um índice baixo, merece atenção por parte do poder público. É preciso que se 
avalie, dentro dos estabelecimentos de saúde, a existência do vínculo familiar 
e/ou cuidador do paciente. A alta hospitalar e/ou do tratamento de saúde pode 
desvincular o indivíduo do serviço de referência, e quando o indivíduo está 
em	condições	socioeconômicas	precárias,	isso	pode	leva-lo	à	situação	de	rua.

b. Conflito familiar e social pela orientação sexual

O preconceito com o gênero tanto nas famílias quanto na sociedade 
foi relatado como causa de migração de uma das participantes LGBT. Relatos 
de	outras	várias	experiências	de	moradia	e	não	moradia,	 e,	ou	os	conflitos	
familiares	levaram	ao	abandono	do	lar	e	à	vivência	em	situação	de	rua.	

Um participante, LGBT, nascido no norte do país, relatou que 
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abandonou sua cidade aos 12 anos, por considerar que, na cidade pequena, 
era	difícil	de	conviver	devido	à	sua	orientação	sexual.	Hoje,	aos	34	anos,	viajou	
por vários estados do Brasil, morando algumas vezes em casa de amigos. Em 
Brasília, passou 3 anos em uma penitenciária, por tentativa de homicídio. Em 
Belo Horizonte, morou um ano de aluguel e entrou em depressão profunda, 
tentou suicídio, entrando na frente de um ônibus, mas duas pessoas o impediram 
do ato e apresentaram o crack como uma saída para depressão, do qual se tornou 
dependente, fator que o recoloca novamente em situação de rua. 

A	orientação	sexual	de	outro	participante	gerou,	segundo	ele,	conflitos	
familiares	entre	os	que	o	apoiavam	e	os	que	não	o	apoiavam.	Na	sua	percepção,	
a pressão dos familiares que não o apoiavam foi mais intensa. Houve muita 
revolta dos irmãos, o que tornou a convivência insuportável e, a rua, portanto, 
foi a melhor opção. Vive em situação de rua há 9 anos:

[...] Minha opção sexual dividiu muito a minha família, 
dividiu	os	irmão.	Eles	ficavam	muito	revoltado	comigo,	
sabe? Aí eu achei que não sustentava aquilo e vim pra rua.

Pesquisas demonstram que algumas pessoas com diferentes orientações 
sexuais sofrem com preconceitos por parte da família e isso contribui para a 
saída precoce da casa dos pais (BRASIL, 2012). A relação familiar do indivíduo 
significa	o	seu	primeiro	contato	social	e	é	através	dela	que	são	construídos	
os valores. As escolhas de gênero distinto dos padrões culturais aceitos em 
família	 podem	 levar	 a	 rupturas	 familiares.	 Isso	 acontece	 à	medida	 que	 a	
sociedade, que também tem seus valores culturais construídos historicamente, 
nega	a	diversidade	em	vários	aspectos,	inclusive	aquelas	relativos	à	orientação	
sexual. Essa ruptura familiar e social coloca a pessoa em uma posição de 
vulnerabilidade. 
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c. Conflitos familiares por uso e abuso de álcool e outras drogas 
e o tráfico

No	grupo	híbrido,	 o	 uso	 e	 abuso	 de	 álcool	 e	 outras	 drogas	 foi	 o	
gatilho	para	a	maioria	dos	seus	participantes	para	chegarem	à	situação	de	rua.	
As histórias, apesar de serem distintas e fazerem parte da experiência única de 
cada participante, assemelham-se pelo motivo precipitante da situação de rua. 
Em	todos	os	relatos,	o	uso	dessas	substâncias	está	atrelado	ao	conflito	familiar,	
potencializando a saída do lar.

[...] Eu num casei, perdi pai e mãe, né. Minha irmã mora 
na casa dela lá na Pampulha. Aprontação por causa da 
cachaça afastou a gente...

[...] Eu sou nascido em Belo Horizonte mesmo, mas fui 
criado em Diamantina, Minas Gerais. E o fato deu ter 
vindo morar na rua foi pelo fato de muito uso de drogas 
e álcool, pela desobediência, né...

Como visto nos dados quantitativos, as principais causas para as pessoas 
estarem	em	situação	de	rua	são,	primeiramente,	o	conflito	familiar,	seguido	do	
uso e abuso de álcool, quase em igual proporção. A distinção de um fator do 
outro parece difícil, sobretudo, quando baseamos apenas nos dados qualitativos. 

A	situação	de	rua	gerada	pelo	uso	de	drogas,	associado	à	passagem	pelo	
sistema prisional, também é relatada por um participante. Um dos participantes 
saiu do sistema prisional e foi acolhido pela irmã, porém resolveu abandonar a 
casa	dessa	irmã	não	por	conflitos,	mas,	segundo	ele,	para	não	influenciar	seus	
sobrinhos com o uso de drogas, não ser um exemplo negativo para eles, num 
gesto de proteção familiar: 

[...] Vim parar na rua porque eu conheci o mundo das 
drogas, depois da cadeia, quer dizer, lá dentro mesmo 
já tinha conhecido o mundo das drogas. E acabando eu 
vim morar na casa da minha irmã e ela era evangélica, e 
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eu me senti que eu ia fazer mal pros meus sobrinhos. Eu 
mesmo resolvi vir pra rua, apesar que ela não concordou 
com isso. Mas mesmo assim, entendeu? Eu senti que não 
ia dar certo, eu ia prejudicar a família dela.

Outro	participante	relata	que	chegou	à	rua	depois	da	saída	do	sistema	
prisional	por	tráfico	e	assassinato.	Ele	justifica	a	situação	de	rua	como	uma	
forma de sair do mundo das drogas e do crime, afastando-se do convívio dos 
amigos. Aqui a rua aparece como possível tentativa de não voltar a praticar o 
tráfico	de	drogas:

[...] Eu vim parar na rua depois que eu fui preso. Quando 
cê sai {da prisão} se cê voltar pra lá {para o convívio} é 
cê	voltar	pro	tráfico.	Cê	tem	que	sair	procê	poder	sair	do	
tráfico.	Se	cê	ficar	lá,	cê	vai	voltar	pro	tráfico,	perde	tudo.	
Aí voltei pra rua.

A busca pela reabilitação não é uma tarefa simples. Depois de 
institucionalizado,	o	indivíduo,	muitas	vezes,	busca	retornar	à	vida	anterior	e/
ou reconstruir novos caminhos, mas sem apoio retorna ao contexto no qual 
iniciou o uso de drogas. 

A	perda	 da	 casa	 para	 traficantes	 também	 foi	 relatada	 por	 vários	
participantes. Há, por exemplo, o relato de um dos participantes que trabalhava 
em Belo Horizonte, dormia no serviço nos dias de trabalho e tinha uma casa 
própria	 na	 região	metropolitana.	Diz	 que	ficava	muito	 tempo	 sem	 ir	 para	
casa, porque o trabalho era muito longe, enquanto isso dormia em um local 
disponibilizado pelo patrão. Quando voltou para sua cidade, a casa tinha sido 
invadida	pelo	tráfico.	Esse	fato	gerou	um	desequilíbrio	pessoal,	consequente	
abandono do emprego e vivência em situação de rua:

[...] Foi por causa que invadiram o meu barraco, minha 
casa, lá em Betim. Eu era pizzaiolo, chapista e copeiro. Aí 
só que eles só dava duas passagem. Aí o dono me deu um 
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lugarzim	pra	eu	ficá	morando	perto	da	casa	dele,	aí	quando	
eu voltei os bandido já tinham invadido o meu barraco. Aí 
eu	peguei	e	fiquei	doido,	pedi	conta.

As remoções de habitações são por diversos fatores: condições 
geológicas,	perda	de	bens,	enchentes,	pelo	tráfico,	violência	entre	outros.	Alguns	
desses	fatores	puderam	ser	verificados	nesta	amostra	qualitativa.	

6.2 meios de obtenção de recursos materiais e financeiros

As	formas	de	obtenção	de	recursos	financeiros	foram	discutidas	de	
uma maneira ampla nos três grupos. Iniciou-se pelo discurso sobre o papel 
do trabalho na formação da identidade pessoal, os diversos modos de se 
manter	financeiramente,	em	seguida,	passou-se	aos	relatos	sobre	os	fatores	
que	influenciam	a	procura	e	a	estabilidade	no	trabalho	como,	por	exemplo,	o	
preconceito	e	a	estigmatização.	Alguns	participantes	fizeram	sugestões	sobre	
como seria possível melhorar o cenário do mercado de trabalho para eles. Vale 
ressaltar que, no grupo de mulheres, todas as participantes se encontravam 
abrigadas e os achados sobre o trabalho aparecem tanto no tempo atual, estando 
abrigadas, quanto no passado, quando estavam vivenciando a situação de rua.

6.2.1 Grupo de mulheres

a. Ajuda governamental

Os relatos sobre formas de conseguir dinheiro, neste grupo, foram, 
sobretudo, por meio dos programas de transferência de renda e aposentadoria. 
Esse	fato	pode	ser	justificado	por	boa	parte	das	participantes	por	possuírem	
filhos	ou	doenças	que	as	incapacitam	para	o	trabalho,	citando-se,	em	muitos	
casos, as doenças mentais. Dizem receber da prefeitura ajuda, como cestas 
básicas e eletrodomésticos. Contam que esse tipo de auxilio é dado para pessoas 
que estão inscritas em programas de moradia e que já superaram a vida em 
situação de rua. 
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[...] Eu sou encostada.

[...] Eu sô dona de casa, meu marido trabalha pra mim. 
Mas eu tenho bolsa família também.

[...] nós temos também uma cesta da prefeitura, viu?

A transferência de renda por parte do governo parece ser fundamental 
para	manutenção	financeira	 dessa	 população.	Esse	 benefício	 assume	 uma	
importância para a melhoria das condições econômicas das classes menos 
favorecidas, e gera uma renda mínima para a sobrevivência do indivíduo. 

b. A reciclagem e outras formas precárias de sobrevivência

 As mulheres nos segmentos sociais atualmente podem ser caracterizadas 
pela evolução do seu papel social e no mercado de trabalho. Para Montali e 
Tavares (2008) isso tem acontecido devido a responsabilidade adquirida pela 
mulher na manutenção do núcleo familiar. Determinadas posições na ocupação 
do trabalho têm sido objeto de estudo, já que, muitas vezes, a mulher encontra-se 
em	situações	precárias	de	sobrevivência.	Nesse	grupo,	observam-se	as	formas	
frágeis	de	conseguir	recursos	financeiros	para	sobreviver:

[...]	Nóis	vigia	carro...

[...] Eu lavo carro lá no centro da cidade, tomo conta do 
carro, cato reciclagem...

Para Montali e Tavares (2008), isso tem acontecido pela responsabilidade 
adquirida pela mulher na manutenção do núcleo familiar.

A reciclagem como trabalho, é uma forma comum em conseguir 
recursos	 financeiros.	Apesar	 da	 informalidade	 e	 das	 condições	 precárias,	
observa-se	que	a	atividade	de	reciclagem	finda	por	se	tornar	uma	identidade,	
e	se	torna	algo	significativo	na	vida	da	pessoa	em	situação	de	rua.	O	trabalho	
surge	como	uma	formação	de	identidade	profissional,	caracterizado	quando	
o grupo se intitula recicladoras: 
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[...] Trabalho com reciclagem.

[...]	Eu	também!	Nós	trabalhamos.

[...] Somos recicladoras.

Durante as discussões do grupo, pode-se observar que o trabalho com 
a reciclagem está presente na vida dessas mulheres, desde a situação de rua. A 
identificação	com	a	reciclagem	fez	com	que	esse	tipo	de	renda	perdurasse	até	os	
dias atuais, sendo, para a maioria das mulheres, a melhor e maior fonte de renda.

No	modelo	social	vigente,	marcado	por	grupos	frágeis	e	móveis	que	
buscam uma âncora social de apoio, há indivíduos que vivem do lixo e se 
apropriam dos restos da sociedade para retirarem dali sua sobrevivência e são 
rejeitados	socialmente	(CUNHA,	2011).	Nesta	pesquisa,	a	busca	da	identidade	
com a reciclagem é um dado importante, pois a situação de rua deteriora esse 
aspecto. O trabalho com o lixo, com a reciclagem, reinsere o indivíduo em 
um processo identitário, mesmo que de forma ainda frágil. Uma saída para o 
fortalecimento da identidade seria os catadores se unirem em organizações, 
como as associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis, na 
tentativa de luta por mudanças nas suas condições sociais. Essas associações 
promovem uma distinção como grupo social legítimo e oferecem um novo 
significado,	conferindo	a	essas	pessoas	um	novo	lugar	na	sociedade	enquanto	
vivem na rua.

c. O trabalho nos tempos de situação de rua

A mendicância foi citada, por algumas mulheres do grupo, como forma 
de obtenção de recursos para a sobrevivência.

[...] Antes de eu ser encostada eu... eu pedia ajuda na rua.

[...] Quando eu morava na rua? Uai... pedindo ajuda pro 
povo. Pedindo ajuda.

	Como	foi	possível	verificar,	pelos	dados	quantitativos,	a	mendicância	
é mais frequentemente praticada por indivíduos do sexo feminino. Os dados 
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mostram	esse	método	de	conseguir	recurso	financeiro	a	alternativa	de	50%	
das mulheres que vivem em situação de rua hoje em Belo Horizonte.

 Outro relato muito interessante é o aproveitamento das suas 
experiências	anteriores	de	vida	para	a	obtenção	de	renda,	como	exemplifica	
uma participante que morou na Europa e diz ter aprendido outros idiomas:

[...] Eu ia pra feira hippie. Lá sobe e desce de pessoas que 
vem	de	fora	e	lá	eu	conhecia	as	estrangeiras	no	meio	fio.	
Chegava perto e perguntava. As vezes não era alemão, as 
vezes não era suíço ou não era italiano. Aí... perguntava o 
outro e o outro era. Aí eu aproveitava e falava ‘ah então eu 
vou te ajudar, eu falo sua língua. E ganhava uns trocados.

Uma mulher relata que trabalhava não apenas para adquirir recursos 
financeiros,	mas	 também	porque	 o	 trabalho	 propiciava	 possibilidades	 de	
autocuidado	e	o	cuidado	básico,	como	o	banho	das	filhas:

[...] Quando eu morava na rua, eu sempre trabalhava 
com carrinho de ferro velho, eu não morava na rua sem 
trabalhar no carrinho de ferro velho não! Por conta desse 
negócio de banho mesmo! Porque a gente que trabalha 
nesses carrinhos de ferro velho, a gente pode levar os 
ferro velho pro depósito e tomar banho no depósito. Aí, 
ali eu dava banho nas minhas meninas, nós tomava banho 
e tudo...

 Estudos como o de Bosi (2008) demonstram que os catadores de 
materiais recicláveis valorizam esse tipo de trabalho como forma de garantir 
melhores	condições	de	vida	para	seus	filhos.
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6.2.2 Grupos de migrantes

a. O trabalho formal

 Conforme exposto anteriormente, a maioria dos migrantes relatam que 
sua vinda para Belo Horizonte se deu em busca do trabalho e, aparentemente, 
muitas vezes, a inserção nesse mercado é mais fácil para os migrantes, quando 
comparado	às	pessoas	em	situação	de	rua:	

[...] Cheguei segunda-feira, oito horas da manhã, já corri lá 
pro UAI. Aí cheguei lá e falei pra moça: eu cheguei agora 
e tô procurando emprego, arruma um em mexer com 
obra, mexo com tudo. Aí nisso eles disseram: beleza. Me 
arrumou emprego, lá em Contagem...

[...]	Sempre	trabalhei	fichado,	contribuindo	pelo	INSS.	O	
último	foi	esse	aqui	que	eu	tô	agora	fichado	já...

Alguns migrantes preferem entrar no mercado de trabalho somente 
pelo meio formal:

[...] Eu só quero arrumar um serviço com carteira assinada, 
sem carteira assinada eu não trabalho não.

Outros relatam ter sido levados a entrar no mercado informal de 
trabalho por não possuírem documentos: 

 [...] Eu tô fazendo carga e descarga, porque estou sem 
documentação, sem nada...

O trabalho representa, para essa população, uma forma de 
pertencimento	 e	 identificação	 social.	Os	migrantes	 almejam	 a	 gratificação	
pelo	seu	trabalho,	tanto	através	de	benefícios	financeiros,	como	pela	inserção	
no mercado de trabalho formal. Essa subordinação a aceitar qualquer tipo de 
serviço torna essa população vulnerável a condições precárias de trabalho.
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b. O estigma e o preconceito no trabalho

Apesar da percepção dos migrantes entrevistados de que eles têm 
maior facilidade de entrada no mercado de trabalho que as pessoas em situação 
de rua, foi consenso que eles também sofrem o preconceito do mercado de 
trabalho por serem migrantes e dependentes dos equipamentos da prefeitura 
para sobreviverem.

Alguns entrevistados relatam a existência de preconceito por parte dos 
empregadores e da sociedade, como se o fato de estarem sem um domicílio 
fixo	os	agrupasse	entre	os	indivíduos	em	situação	de	rua:	

[...] Que as pessoas aqui discrimina a gente.

[...]	Não,	é	discriminado	de	qualquer	jeito,	até	para	arrumar	
emprego... É difícil!

[...] Por que geralmente... eu arrumei um trabalho numa 
firma, então geralmente cê não pode falar que é do 
albergue, se você falar que é do albergue você não arruma 
serviço. Albergue dos migrantes, morador de rua... ‘Ah! 
Tá	bom,	 então	 passa...	 vou	 ligar	 para	 você.’	Aí	 cê	fica	
esperando um ano, dois anos...

[...] Pra eles todos são iguais. Eles mistura todo mundo 
junto. [...] Uma laranja podre... o saco, o saco todo. É 
complicado!

Esse processo de exclusão é discutido por Escorel (1999), como 
um	processo	em	que	os	indivíduos	são	reduzidos	unicamente	à	preservação	
biológica,	ficando	limitados	à	sobrevivência	singular	diária,	impossibilitando-os	
de exercer suas potencialidades. 

c. Esperança para melhorias

No	decorrer	das	discussões,	os	migrantes	se	mobilizaram	e	fizeram	
sugestões no sentido de mudança na realidade atual. Dentre elas, a mais citada 
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foi a necessidade de apoio governamental para reduzir a discriminação, por 
parte das empresas, com relação a essa população desprivilegiada e a parceria 
de convênios com empresas terceirizadas, para que a oferta de emprego para 
essas pessoas seja mais acessível:

[...] Então, nesse caso aqui, como a gente aqui, a gente tinha 
que ter um apoio do governo ou do próprio assistente 
social, entrar em um convênio nas empresas terceirizadas, 
pra não discriminar.

[...] Eu concluí comigo que o governo precisa de 
um planejamento... pra tirar os albergue. Como? 
Encaminhando pra empresa... e esse planejamento não vai 
partir de mim, tem que partir de dentro do órgão principal. 
[...] É a prefeitura, é o estado, é o governo federal...

 Historicamente, as ações de políticas públicas, para as pessoas em 
situação	de	rua,	são	feitas	de	forma	isolada	e	fragmentada	(PAULINO	et	al.	
2013). Para alguns autores, é necessário quebrar esse paradigma e estabelecer 
o desenvolvimento de políticas intersetoriais. O processo de inclusão social 
dessa	população	é	carregado	de	desafios	metodológicos	e	operacionais	que	
devem ser, incansavelmente, construídos. Pensar a política pública é ir além 
da articulação e ação de agentes, é assumir a perspectiva da totalidade de ação 
pública, superando a fragmentação e a sobreposição de ações governamentais. 

6.2.3 Grupo Híbrido

a. O Trabalho informal

O	grupo	relata	múltiplas	formas	de	adquirir	recursos	financeiros,	como	
o trabalho com a reciclagem, ferro velho, prostituição, venda de balas no sinal 
e em transporte público, como chapa de caminhão, vigia de carro, doação e 
troca de favores. 
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A não vinculação a um único tipo de trabalho é característico de vários 
integrantes do grupo todo. Os relatos mostram que, além do trabalho diário, 
muitas dessas pessoas se sujeitam a outros tipos de serviços, intitulados por 
eles como “bicos”:

[...] Cada um tem um tipo que corre aqui, né, cada um tem 
uma forma de ganhar dinheiro. A minha é fazer programa, 
e de vez em quando faço aí algumas coisinhas durante o 
dia, uns biquinho, né?”

[...] Ah, o que aparecer... Eu vi que vai dar um dinheiro, 
eu já pego e desembola...”

A exclusão social força o indivíduo a se adaptar aos meios disponíveis 
de sobrevivência. Sawaia (2013) discute a dialética entre a exclusão e inclusão, 
na	 qual	 refere	 serem	 indissociáveis	 e	 pertencentes	 à	mesma	 substância.	O	
indivíduo em exclusão adapta-se ao meio social através de atividades precárias 
e assim tem o sentimento de pertencimento social e inclusão na sociedade. 

 b. O estigma e o preconceito no trabalho

Alguns participantes do grupo híbrido fazem relatos sobre o 
preconceito encontrado no mercado formal de trabalho. Os discursos mostram 
que as pessoas que vivem em situação de rua sofrem muitos preconceitos 
quando	vão	à	procura	de	emprego.	Vários	são	os	discursos	de	experiências	
individuais em que trazem a vontade de conseguir um emprego, porém, ao 
chegarem	às	empresas	e	se	 identificarem	como	pessoas	em	situação	de	rua	
sofrem descaso por parte dessas instituições:

[...] Muitas vezes, tem muitos de nós que realmente tem 
a vontade de trabalhar, mas, quando chega, aí vem a 
democracia, vem a segregação... Quando você chega com 
os documentos, ‘cê mora onde? Qual é a sua situação 
que	você	se	encontra?’,	 ‘Ah,	eu	durmo	no	albergue.	Ah	
eu	durmo	na	rua.’	Então,	assim,	me	empresta	essa	ficha	
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aqui, e te dá procê preencher. ‘Cê tem algum telefone pra 
contato	que	eu	possa	comunicar?’,	‘pode,	esse	aqui’,	o	do	
centro de referência, ou albergue e tal, mas cê espera uma 
semana, duas semanas, três semanas e assim vai.

Precariedade	no	trabalho,	para	Medeiros	e	Macedo	(2007),	refere-se	
ao trabalho mal remunerado e pouco reconhecido. Gera uma instabilidade no 
emprego, restrição aos direitos sociais e falta de perspectiva de crescimento 
profissional,	provocando	um	sentimento	de	 inutilidade	social,	manifestado,	
principalmente, nos trabalhadores do setor informal. 

6.3 redes de apoio

6.3.1 Todos os grupos

A solidariedade foi um achado importante discutido de forma 
semelhante	 nos	 três	 grupos.	Há	uma	 identificação	mútua	 entre	 as	 pessoas	
em situação de rua, estabelecendo uma nova rede de amizade. Há relatos da 
identificação	dessa	rede	como	uma	nova	família.

a. Solidariedade

A	Política	Nacional	da	População	em	Situação	de	Rua	(2009)	afirma	
que essa população é composta de pessoas que fazem da rua seu principal 
espaço de sobrevivência e de construção de suas identidades. A rua é o palco 
de suas relações privadas. 

Foi	 possível	 verificar	 que	muitas	 pessoas	 em	 situação	 de	 rua	 têm	
os companheiros de rua como família. Comparam o convívio na rua com 
suas famílias, bem como descrevem a visão da sociedade e a realidade. Têm 
entre si relações de amizade. As relações entre as pessoas em situação de rua, 
muitas vezes, são marcadas por práticas solidárias e mútuas, constituídas por 
necessidades diversas. As pessoas precisam se proteger de possíveis atos de 
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violência;	precisam	comer;	têm	necessidades	de	ter	com	quem	compartilhar	
suas questões pessoais e necessidade de afeto.

[...] Vem a depressão porque você sente falta da família, e a 
família não te dá ouvidos. Porque você num tem a família 
do seu lado pra te apoiar. Então, muitas vezes, o apoio que 
você num consegue dentro de casa você consegue na rua 
entre amigos. Amizade que você faz, por mais que você 
beba ou use droga, você consegue um apoio, que você 
sempre chega e conversa com um, brinca com outro...

[...] o apoio que você num consegue dentro de casa você 
consegue na rua entre amigos.

[...] É, na rua, por incrível que pareça, né? O pessoal 
que eu conheci, que eu conheço... e que, geralmente, eu 
tenho relacionamento com ele, eles me aceitam mais. Mas 
aceitam, sim, por incrível que pareça.

[...] A gente se entende entre a gente, como nossos 
familiares não entende como deveria ser, entendeu? 

Apesar	 de	 Belo	Horizonte	 dispor	 de	 redes	 de	 apoio	 relativas	 à	
segurança alimentar, como os restaurantes populares, que asseguram o direito 
à	alimentação	sem	custo,	a	pessoa,	em	situação	de	rua,	ainda	não	sente	essa	
política	como	suficiente	para	modificar	os	dados	de	pesquisa	do	Ministério	
de	Desenvolvimento	 Social,	 referentes	 à	 incerteza	 da	 disponibilidade	
de alimentação para essa população. A pesquisa relata que um em cada 
quatro indivíduos que vivem em situação de rua não consegue se alimentar 
diariamente. Os entrevistados relatam que buscam amenizar essa problemática 
compartilhando o que têm para alimentar.

[...] Se tiver uma marmita aqui, e algum tiver com fome, 
eu num como a marmita toda, ninguém come a marmita 
inteira. Um come a metade o outro come a metade...
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[...] E se tem todos, todos come...

[...] Eu achei um grupinho até “bão”, fazia sopa debaixo 
da árvore, uma sopa de macarrão, comi e dormia lá. E eles 
bebiam as pingas deles, usava as drogas deles pra lá, eu não 
usava! Eles me ofereciam, mas eu não usava...

O convívio de uns com os outros gera sentido, dá noção de estarem 
incluídos em uma rede, talvez seja uma estratégia de diminuir o sentimento de 
desfiliação.	Essas	pessoas	em	situação	de	rua	não	estão	fora	da	sociedade,	mas	
estão	distantes	de	coesões	de	significados,	não	se	sentem	inscritas	em	estruturas	
de sentido (CASTEL, 1998). Tentam se inscrever mesmo que fragilmente 
através da solidariedade entre os pares. Por exemplo, no momento de dormir 
têm duas companhias: a da cachaça e a do companheiro.

[...] Dormir e tem um do seu lado tomando uma cachaça, 
fica	um	pro	lado	e	um	pro	outro,	não	tem	apoio	nenhum,	
tem	só	o	apoio	da	pinga	e	do	companheiro	começa	a	enfiar	
a cara na cachaça e usa droga...

[...]	É	igual	assim,	né,	a	sociedade	às	vezes,	igual,	há	dois	
anos atrás, quando eu não morava na rua, eu via assim esse 
pessoal na rua e falava assim: ‘nossa esse pessoal é muito 
doido, tipo assim, é tudo brigador, tudo é violento, tudo 
aquilo, e tudo... quando eu caí na rua que fui ver que num 
é assim. Existe os bons, existe os ruins, mas existe mais 
gente boa do que ruim.

Demonstram a relação de amizade, de convivência que têm um com 
a outro:

[...]	Nós	somos	amigas...

[...] Eu, sempre tive convivência na rua, assim. Sempre 
tive convivência...
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[...] Todo mundo tem união uma com a outra, é unida...

[...] o apoio que você num consegue dentro de casa você 
consegue na rua entre amigos. Amizade que você faz, por 
mais que você beba ou use droga, você consegue um apoio, 
que você sempre chega e conversa com um, brinca com 
outro na rua. Tem uns que conversam, outros não. Com 
uns a gente senta, brinca, bebe, se diverte, ri...

As pessoas em situação de rua têm trazido contribuições para a 
compreensão social da família que ultrapassa os tipos descritos na atualidade 
como: matrimonial, concubinato, união estável, família paralela, monoparental, 
anaparental, pluriparental, homoafetiva (TIEZZI e GESSE, 2013). A família 
eudomonista é a que se aproxima melhor da vivência das pessoas em situação 
de rua, pois ela é decorrente do afeto. A família eudomonista não é determinada 
pelo vínculo biológico ou jurídico e sim pelos vínculos afetivos. A comunhão 
da vida, do amor, da igualdade, da solidariedade e corresponsabilidade é que 
determina a família (Lôbo, 2000). É importante que seja possível garantir 
direitos	familiares	por	união	de	afeto	às	pessoas	em	situação	de	rua,	a	fim	de	
viabilizar políticas públicas que corroborem o fortalecimento desses vínculos 
de solidariedade e afeto.

6.3.2 Grupo de mulheres

a. Família

No	grupo	das	mulheres	há	relatos	que	mencionam	valores	e	modos	
de	preservação	dos	filhos	com	algumas	regras	de	conduta:

[...] Ela {mãe adotiva} era de Portugal, da Ilha da Madeira. 
E essa foi a que me criou, depois de muita confusão foi 
a	que	ficou	comigo.	Foi	com	ela	que	eu	aprendi	valores...

[...] Minha mãe não deixava eu sair, era da escola pra 
dentro de casa.
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A família exerce papel fundador na educação formal e informal de seus 
membros. É o locus privilegiado em que são absorvidos os primeiros valores 
éticos	e	morais	apreendidos	(GOMES	e	PEREIRA,	2005).	Nas	mulheres	em	
situação de rua esses valores são relembrados e fazem parte de suas expressões 
como ser humano. O apoio da família durante a gravidez até o nascimento 
do	filho	é	relatado	por	algumas	participantes.	Nessas	ocasiões,	a	entrevistada	
sentiu-se acolhida no período da gestação: 

[...]	Eu	ficava	na	casa	da	minha	mãe	até	eu	ganhar	{filho},	
quando eu ganhava, eu levava eles pra rua comigo... 

[...]	Minha	família	e	meu	filho	mora	lá	em	Betim.	Minha	
irmã me acolheu quando estava grávida, ela me acolheu 
na casa dela...

A família também é o espaço para garantia de sobrevivência e cuidado 
dos	filhos	e	seus	membros	(GOMES	e	PEREIRA,	2005).	No	caso	supracitado,	
a	estrutura	familiar	garante	a	proteção	e	sobrevivência	do	filho	da	mulher	em	
situação	de	rua.	Esse	assunto	gerou	reflexões	no	grupo,	porque	muitas	famílias	
ficam	com	os	filhos	dessas	mulheres	sem	que	as	mesmas	desejem	isso,	mas	
acabam cedendo por falta de opção. Deve-se, então, pensar em políticas públicas 
que	ofereçam	suporte	às	mulheres	e	seus	filhos.	

Por outro lado o não apoio por parte das famílias é a tônica das 
discussões no grupo. As vivências de sofrimentos íntimos e problemas mais 
concretos como a perda do emprego, se não forem acompanhados pela família, 
podem precipitar a situação de rua. Há queixas do não apoio familiar nessas 
situações. 

[...] É assim... o ser humano é assim. Quando a gente passa 
por um problema muito sério se você não tem um apoio. 
Digamos, da família. A família é muito importante. E eu 
me encontrava sozinha, eu não tinha mais nada. Eu tinha 
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uma vontade muito grande de me reencontrar, mas eu... 
eu não via porta... eu via muro....

[...] meus irmão não me aceitou eles não me aceitaram 
porque estava sem emprego... 

De acordo com o art. 226 da Constituição Federal de 1988, a família é a 
base da sociedade e por isso deve ter especial proteção do Estado. Contrapondo 
a esse embasamento constitucional, assistimos um enfraquecimento da 
estrutura familiar, com a consequente ausência de afeto amoroso entre seus 
membros,	o	que	gera	dificuldades	de	manter	coesão	familiar	 (LINO,	2010)	
e,	na	especificidade	de	pessoas	em	situação	de	rua,	o	Estado	ainda	não	tem	
alcançado os ideais preconizados. Garantir o fortalecimento dos vínculos 
familiares, sejam eles consanguíneos ou não, é uma prerrogativa da Lei, portanto, 
é dever do Estado.

b. Apoios institucionais: sociais, religiosos e de saúde

Os relatos dos apoios institucionais e sociais aparecem nos discursos 
das mulheres de forma positiva. O restaurante popular é reconhecido por elas 
como	uma	forma	de	acesso	à	alimentação	balanceada:	

[...] O restaurante popular, a comida é balanceada, é bem 
feita, limpeza. Tem um tratamento, é mais digno, né, do 
que	ficar	na	rua	pedindo	as	coisas	para	as	pessoas...

Há relatos do uso do Centro de Referência Social para atividades de 
autocuidado	dessa	população;	fazem	uso	desse	local	para	a	higiene	pessoal:

[...] Tem o centro de referência, pra toma banho e lava a 
ropa...

No	grupo	das	mulheres,	todas	estão	apoiadas	por	equipamentos	da	
prefeitura, e os relatos nos mostram o quão importante tem sido esse suporte 
na vida delas: 
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[...] O abrigo São Paulo é o início, né. É o início pra você 
começar a entender que você tem potencial pra você 
crescer, melhorar, estudar ou trabalhar. A gente com as 
meninas lá a gente começa a buscar dentro da gente tudo 
que tá jogado lá dentro num cantinho. Depois passa, eu 
passei pelo centro de convivência Paulo Fagundes e depois 
o Maria Maria que é o suprassumo de tudo. É onde a gente 
já	tá	preparada	pra	enfrentar	o	mundo.	Nós	{referindo	a	
amiga que irá morar junto} vamos agora morar na nossa 
casa....

	Nesse	 depoimento,	 especificamente,	 a	mulher	 relata	 uma	 linha	 de	
atenção,	o	que	na	saúde	pública	chamaríamos	de	linha	de	cuidado.	No	relato	
é retratada uma linha de construção em graus de complexidade distintos que 
dessem condições para a pessoa poder sair da situação de rua e reconquistar 
uma casa e a autonomia para conduzir sua vida. Talvez essa seja uma estratégia 
interessante para orientar uma política pública que estabeleça graus de 
complexidades	crescentes	no	direcionamento	à	retirada	das	pessoas	da	situação	
de rua. 

Cada um vivencia de modo singular a experiência da situação de rua. 
Isso deve ser respeitado no trabalho de direcionamento para cada pessoa e, 
ou	grupo,	 especificamente.	Por	exemplo,	há	pessoas	vivendo	há	mais	de	9	
anos em situação de rua que exercem todas as suas atividades ocupacionais 
na rua: o autocuidado, o trabalho e o lazer. Querer que essa pessoa se adapte 
rapidamente	à	vivência	de	uma	casa	e	trabalho,	talvez	seja	difícil.	Por	isso,	faz-
se necessária a reconstrução de um caminho em conjunto com essa pessoa, 
considerando	suas	capacidades	e	seu	momento	histórico.	Nos	grupos,	foram	
encontradas pessoas que estão apenas alguns dias ou meses em situação de rua, 
por	motivos	de	perda	do	padrão	social	ou	conflitos	familiares.	Essas	pessoas	
ainda tentam, mesmo no espaço da rua, preservar hábitos ainda de uma casa, 
por isso, a necessidade de atenção diferenciada.
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Há	relato	de	uma	mulher	que,	quando	adolescente,	ficou	grávida	e	
abandonou seu lar, porque sua mãe não aceitava sua gravidez. Essa situação 
fez com que a adolescente procurasse ajuda nos recursos oferecidos pela 
prefeitura onde foi acolhida: 

[...]	Eu	não	fiquei	em	casa	porque	minha	mãe	não	aceitou	
a gravidez, queria me botar pra fora de todo jeito. Aí eu fui 
até a regional norte e eles me encaminharam para o abrigo.

Outros apoios relatados são os dos programas governamentais como 
a transferência de renda, a aposentadoria e a distribuição de cestas básicas: 

[...] nós temos também uma cesta da prefeitura...

[...] Eu tenho bolsa família...

Há relatos da importância do apoio religioso na vida dessas mulheres. A 
pastoral	da	mulher	é	citada	de	forma	positiva.	Oferecem	à	população	feminina	
a oportunidade de participarem de atividades e até mesmo de ser membro 
dessa instituição: 

[...] Faço parte da Pastoral da mulher. Eu faço parte da 
equipe da Pastoral da mulher, é... em Belo Horizonte, que 
trabalha contra a violência da mulher, na questão sexual, 
física. E espiritual também, né...

[...] Eu tenho assim algumas atividade na pastoral que eu 
faço né...

Há relatos da procura pelo Centro de Saúde Carlos Chagas para 
tratamentos de saúde. Observa-se pelos discursos, não só do grupo de mulheres, 
mas também no grupo híbrido, que as ações de saúde nesse órgão público são 
uma referência de cuidado para a população em situação de rua: 

[...] Eu faço tratamento com o psicólogo no Hospital 
Carlos Chagas...
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[...] Eu não tenho nada pra reclama não, que eles {posto 
de saúde} sempre me trataram bem.

Essa busca pela atenção primária e o reconhecimento da mesma 
coaduna com a política do Ministério da Saúde que prioriza a atenção primária 
como a porta de entrada do cuidado em saúde e a partir desta são programados 
os cuidados na rede de atenção de forma integralizada e intersetorial. 

6.3.3 Grupo de migrantes

a. Família

Nesse	grupo,	aparecem	relatos	de	pessoas	em	situação	de	rua	oriundas	
de famílias com melhor nível socioeconômico e cultural:

[...] Eu fui adotado por uma família muito bem de vida. 
Vamos falar, rica, né? Sendo meu pai, engenheiro civil, 
minha mãe, engenheira civil também, ambos mestrados 
e doutorados...

Ainda contam com o apoio da família:

[...] Se for pra São Paulo vai dar tudo errado. Então, eu 
preferi, conversei com a minha mãe, ela está me dando 
muito apoio, muita força pra que eu continue aqui...

[...] São duas irmãs, que são as mais próximas assim. Eu 
gosto de todos os irmãos, mas são as duas que mais me 
aconchegou, entendeu. Então, é uma vez por semana que 
eu ligo pra elas...

[...]	Fiquei	procurando	emprego,	fiquei	na	 casa	de	uma	
prima minha...

O vínculo familiar neste grupo, em alguns casos, é ainda existente. 
Houve	alguns	relatos	sobre	rompimento	com	as	esposas,	devido	à	questão	
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financeira,	mas	não	 gerou	muitos	 debates	 no	 grupo.	O	 abandono	 familiar	
aparece	em	um	relato	no	qual	o	indivíduo	o	qualifica	como	rejeição:

[...] Eu não fui dependente químico, mas eu sofri muito a 
rejeição familiar...

Os migrantes entrevistados não têm domicílio, mas não estavam 
vivendo	na	rua,	uma	vez	que	por	definição	eles	têm	alojamento	por	dois	meses.	
Nos	albergues,	criam-se	relações	de	amizade	e	companheirismo	entre	eles.	A	
vinda de alguns para Belo Horizonte foi motivada pela procura de amigos e, 
ou familiar na cidade.

Na	pesquisa	 quantitativa,	 o	 número	de	migrantes	 encontrados	 em	
situação	de	rua	foi	de	64,2%,.	Esse	número	é	significativo	e	requer	iniciativas	
públicas para se construir políticas que, englobando as três esferas de governo, 
municipal,	estadual	e	federal,	criem	condições	para	direcioná-las.	Na	pesquisa	
qualitativa com os migrantes que estão de um dia a dois meses em Belo 
Horizonte, foi possível observar certo grau de estruturação familiar e individual. 
A	política	com	esses	migrantes	deve	ser	orientada	pela	busca	específica	e	efetiva	
de	fortalecimento	desses	vínculos	atuais,	a	fim	de	evitar	a	situação	de	rua.	

6.3.4 Grupo híbrido

a. Família

	No	grupo	híbrido	há	relatos	da	atuação	familiar	antes	de	o	participante	
ficar	em	situação	de	rua,	por	exemplo,	a	preocupação	da	família	com	os	estudos	
quando criança:

[...] É, aí... minha mãe me matriculava, porque pessoa de 
menor não pode matricular sozinho, né? Me matriculou, 
até meus dezesseis anos eu estudei, só que não terminei a 
oitava não. 
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Surgem discursos sobre o apoio da família após o cumprimento de 
uma medida prisional:

[...] E acabando {cumprir a medida prisional} eu vim morar 
na casa da minha irmã ...

Esses dados sobre as famílias demonstram que pessoas em situação 
de rua e, ou em possível risco de situação de rua como os migrantes e pessoas 
egressas de prisões, já tiveram famílias em certa medida estruturadas. Muitas 
pessoas nessa situação aparentam trazer em si valores aprendidos em suas 
famílias de origem. 

Os relatos das relações familiares atuais aparecem nos discursos de 
alguns	participantes.	Observam-se	nas	falas:	ajuda	financeira	da	irmã;	o	afeto	
e	 ajuda	financeira	do	padrinho	que	considera	 a	pessoa	 como	seu	filho	e	 a	
preocupação	do	participante	em	informar	à	família	que	está	tudo	bem:	

[...] a minha irmã ela paga um aluguel pra mim. Eu pego 
o dinheiro todo domingo... {mesmo recebendo o aluguel 
continua na rua}. Vou muito na casa dela, pelo menos uma 
vez	por	semana,	fico	lá	o	dia	inteiro,	almoço...

[...] Meu padrinho eu chamo ele até de pai. Ele é senhor 
de idade, sessenta e cinco anos. Ele me ajuda também, 
manda	 tipo	uma	pensãozinha	de	filho	de	consideração,	
porque	ele	nunca	teve	filho...	Ele	gosta	de	mim	como	se	
eu	fosse	um	filho.	Igual	eu	liguei	pra	ele	ontem,	assim,	e	
ele chegou até a chorar...

[...]	De	vez	em	quando	eu	ligo	sim	{família}.	Nesse	prazo	
de um ano eu liguei três vezes: - tô ligando só pra falar que 
eu tô vivo tá, procês num esquentarem a cabeça não e cês 
avisar a mãe da minha menina {Filha}lá que eu tô vivo...

Nos	relatos	de	pessoas	do	grupo	de	LGBT	observa-se	a	não	aceitação	
pela família, devido a sua orientação sexual. Essa rejeição, muitas vezes, foi 
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relatada como um dos motivos que colocou o participante em situação de rua 
e que desde então nunca mais teve contato com a família:

[...] Tinha onze pra doze anos, eu sofri pela parte da minha 
mãe, quando eu me assumi. Primeira coisa que ela falou 
comigo: quando cê quiser vim na minha casa cê vem 
vestido de homem, não vem vestido de mulher não. Peguei, 
falei	com	ela:	então	a	partir	de	hoje	considera	mais	um	filho	
seu morto... que na sua casa eu não venho mais. Então, 
pra mim, a partir de hoje, família eu não tenho também...

A	relação	dessas	pessoas	com	a	família	gerou	uma	reflexão	no	grupo.	
O grupo discute que a falta da família gera a depressão e inclusive seria um 
dos motivos de situação de rua:

[...] depressão, é a falta de família.

[...] Geralmente, todos que tão na rua é por causa de 
depressão por causa da família que num apoia, é a família 
quando, muitas vezes, quando você tá certo, a família 
pensa que cê tá errado, então, nisso você acaba entrando 
em depressão porque você num tem a família do seu lado 
pra	te	apoiar;	a	família	não	te	dá	ouvidos,	não	senta,	não	
conversa com você...

 O sistema familiar é reconhecido por vários teóricos como sendo 
de fundamental importância para a socialização primária e a formação da 
identidade pessoal. Ele propicia uma estrutura que garante uma rede de apoio 
que	promove	apoio	em	situações	vitais	adversas:	sociais,	financeiras	e	escolares.	
Teodoro,	Cardoso	e	Freitas	(2010)	afirmam	que	a	família	está	relacionada	ao	
bom funcionamento emocional do indivíduo e aos aspectos psicopatológicos. 
Desse modo, considera-se que famílias com relacionamentos adequados sejam 
um fator de proteção para o aparecimento de futuras psicopatologias, como, 
por exemplo, a depressão.
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b. Apoios institucionais

Entre os recursos institucionais, o grupo Híbrido, refere-se ao Centro 
de	Referência	 como	 um	dos	 principais	 apoios.	 Tanto	 no	 que	 se	 refere	 à	
alimentação, quanto no auxílio ao tratamento, visando ao abandono do uso 
de drogas:

[...] Lá {Centro de Referência} a gente toma café da manhã 
e almoça...

[...] Como eu parei? {De usar drogas} Foi através que eu 
conheci lá no Centro de Referência...

[...] Lá no Centro de Referência é o seguinte: cê entra lá 
na	oficina,	no	caso.	A	gente	entra	de	manhã,	a	gente	faz	
uma	limpeza	no	espaço	todo.	Aí	depois	tem...	é...	a	oficina,	
geralmente, uma coisa que cê quer fazer... Eu faço dança 
lá, faço artes plásticas junto com o Sérgio, com outras 
menina...	A	gente	participa	de	várias	oficinas,	entenderam?	
Tinha que ter um misto disso no tratamento, entendeu? 

 Os participantes relatam o uso do Restaurante Popular e da Pastoral 
como duas instituições que melhor atendem as pessoas em situação de rua: 

[...] Uns vão pro restaurante {Restaurante Popular}. Muitos 
têm um cartãozinho do popular que almoçam de graça...

[...] Aquele restaurante popular ali é uma benção, viu?

[...] almoço no restaurante popular e, depois, no dia que 
abre o centro de referência, eu vou pra lá. Quando não 
tem reunião da pastoral, né?

	Em	relação	à	Pastoral,	nos	relatos,	não	foi	identificada	a	instituição	a	
qual eles se referiam, uma vez que existem várias Pastorais. 

Pode-se observar, através dos relatos, que o uso dessas instituições, se 
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revela como um dos principais apoios para essas pessoas vivendo na rua. O 
uso	desses	espaços	está	diretamente	relacionado	às	rotinas	diárias	da	pessoa	
em situação de rua. 

6.4 a relação pessoa em situação de rua e as drogas

 A relação das pessoas em situação de rua com as drogas foi discutida 
pelos grupos de forma abrangente. O uso e o convívio com as drogas são 
tratados como elemento comum na vida dessa população. Em seus discursos, 
surgem	 as	 fantasias	 e	 expectativas	 em	 relação	 às	 drogas.	Além	 disso,	 há	
descrições	 dos	 esforços	 e	 desafios	 enfrentados	 por	 eles,	 na	 tentativa	 de	
abandonar o uso dessas substâncias, do ponto de vista social e institucional.

6.4.1 Grupo de mulheres

a. Superação do “vício”

No	grupo	de	mulheres,	a	maioria	dos	relatos	sobre	o	uso	de	drogas	
foi discutida como fatos do passado, uma vez que as participantes dizem já 
terem superado o vício. Entre os recursos descritos para deixar o uso das 
drogas, constam apoios institucionais, como o CERSAM e pela sua própria 
“força de vontade”: 

[...] Aí vivia bebendo, fumando... agora, graças a Deus, 
trabalho, não dependo mais... eu fiz tratamento no 
CERSAM, tomo remédio, agora. O CERSAM pra mim 
foi bom, porque o remédio me ajudou bastante...

[...] A gente quando vê que um trem tá fazendo muito mal 
pra gente, a gente mesmo tem força de vontade.

A busca pela reabilitação é indicada como uma ação pessoal de luta 
para se manter afastado das drogas e, quando o usuário não compreende a 
necessidade dessa mudança de atitude, a reabilitação não ocorre (GABATZ 
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et al., 2013). Fica aparente nos relatos que apoios institucionais podem 
auxiliar na reabilitação do usuário, mas é fundamental que a própria pessoa 
sinta a necessidade de não ser usuária de drogas. A instituição poderá ser 
corresponsável	no	apoio	às	necessidades	dos	usuários,	auxiliar	na	busca	de	um	
caminho singular, centrado no indivíduo.

Há relatos de abandono da droga, nesse grupo, motivados pelo 
nascimento	de	um	filho	e	pela	dedicação	à	maternidade.	

[...] Desde os nove anos eu tô na rua... Meu pai andou atrás 
de mim até uns treze anos... ia, me buscava, eu voltava... 
uma hora ele me deixou. “Vou deixar que o mundo te 
ensina!”... e ensinou mesmo! Me ensinou usar droga, 
roubar dos outros... só coisa que não presta! Tenho quatro 
filhos,	eu	crio	eles.	Agora	não	roubo	mais,	não	mexo	mais	
com	droga...	os	quatro	filhos	estão	comigo.

[...] Aí agora não, agora a gente vai entendendo também 
o	que	é	melhor	pra	gente,	o	que	é	melhor	pros	filho	da	
gente	né?	Não	adiantaria	nada	meu	filho,	minha	filha	tá	
comigo, eu tá bebendo, usando droga, né?

O afastamento da droga pós-maternidade pode estar relacionado 
ao fato de a mulher ter de assumir o papel de mãe e com isso uma nova 
identidade social. A mulher que era usuária de drogas, se percebe no papel 
de mãe, consegue, algumas vezes, assumir o papel de cuidadora e de modelo 
para	os	filhos.

b. O uso de álcool e outras drogas na atualidade

Apesar de o uso de substâncias entorpecentes ser relatado pela maioria 
das participantes como fato do passado, há relatos, por parte de algumas delas, 
sobre o uso de álcool e outras drogas nos dias atuais. Os relatos mostram o uso 
desses entorpecentes para ajudar a dormir. É notável a negação do uso dessas 
substâncias e a negação das suas consequências negativas. 
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[...] Tomo uma pinguinha e me dá sono. Aí eu durmo 
beleza!

[...] Então, eu acho que assim a droga num me prejudica em 
nada não, o que serve é a saúde, sabe? Eu num robo nada 
de ninguém, eu trabaio para me sustentá mesmo... eu gosto!

[...] Ah, melhor coisinha que tá tendo.

Há relatos do uso de drogas para enfrentar a depressão. Concebem o 
uso da droga como um recurso (“tratamento”) para fugir da realidade: 

[...] agora só tô na bebida, mesmo assim agora bem que 
eu tô manerano na bebida, que eu entrei em depressão 
que o juizado levou minha menina, entrei em depressão, 
entrei em depressão, então, pra mim a bebida era a melhor 
solução né?”

Estudos apontam os fatores de risco que podem levar o indivíduo a 
utilizar drogas, dentre eles podemos citar as características do indivíduo, as 
condições desvantajosas do meio e socioculturais e ao seu meio microssocial 
(SCHENKER	e	MINAYO,	2005).	Nesse	grupo,	os	três	fatores	aparecem	como	
disparador do uso de drogas, na qual a utilização está ligada ao prazer pessoal, 
tentativas	de	adaptação	ao	meio	e	à	superação	de	situações	conflitantes.

Quando	indagados	sobre	o	significado	da	droga	na	vida	de	cada	uma	
das participantes do grupo, os relatos demonstram a negatividade dessas 
pessoas	frente	ao	uso	das	drogas.	Nos	discursos,	aparecem	significados	como:	
“destruição”, “chave de cadeia”, “um pé na cova”. É evidente o sentimento de 
que o uso da droga por elas ou seus familiares pode levar a perdas profundas: 

[...]	É,	perde	tudo.	Igual	eu,	perdi	mãe,	perdi	filho,	perdi	
tudo!

A ruptura familiar desencadeada pelo uso de drogas é um acontecimento 
frequentemente relatado. A família encontra-se despreparada para lidar com tal 
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situação,	tornando	as	relações	familiares	conflituosas.	A	família	passa	do	papel	
de	protetora	a	geradora	de	conflitos	e	tem	como	consequência	a	desagregação	
de sua estrutura com afastamento ou segregação de seus membros.

6.4.2 Grupo de migrantes 

a. O incentivo do uso de álcool e outras drogas

A relação dos migrantes com o uso de entorpecentes foi sendo 
evidenciada	 nas	 discussões	 dos	 grupos,	 à	medida	 que	 alguns	 sujeitos	
mencionavam suas experiências e vivências individuais. Surgiram no discurso 
relacionado	à	categoria	“fatores	que	levam	ou	podem	levar	a	viver	em	situação	
de rua” relatos sobre o uso de drogas. O uso atual de drogas não foi mencionado 
pelos participantes. Entretanto, ocorreu uma discussão entre o grupo sobre 
diversos acontecimentos vividos no presente que podem levá-los a usar drogas.

 De acordo com os relatos, os migrantes acolhidos nos albergues podem 
permanecer neles durante o máximo de dois meses. Essa estada é acompanhada 
por regras institucionais que os obrigam indiretamente a viver em situação de 
rua,	uma	vez	que	eles	só	podem	ficar	no	albergue	no	período	da	noite,	inclusive,	
nos	finais	de	semana.	Essas	situações	são	relatadas	como	geradoras	de	conflitos	
internos pessoais, nos quais as pessoas se veem excluídas e subjugadas. Dizem 
que	trabalham	a	semana	toda	e,	ao	chegar	o	fim	de	semana,	eles	não	têm	onde	
descansar, tendo que recorrer a lugares públicos como as praças, marquises, e a 
rua. Segundo alguns deles, nos dias chuvosos, há um agravamento da situação. 
Segundo os migrantes, essa forma de organização desses albergues expõe o 
indivíduo a ter que recorrer ao uso de álcool e outras drogas:

[...] Você no meio da rua, todo mundo ali triste, ali 
sentando, vô fazer o que pra me alegrar, pra me animar? 
Eles tão, eles tão propenso a cair mais rápido assim...

[...] Descansar a mente, a pessoa tem que descansar a 
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mente.	O	cara	continua	na	rua	porque	só	vem	pra	cá	à	
noite.	Como	é	que	o	cara	descansa?	O	cara	fica	com	a	
mente poluída.

[...] A gente vai fazer o quê? Vai se drogar, vai roubar... 
Muito bom a gente achar alguém pra desabafar.

Outro fato mencionado é a decepção do migrante, quando não 
consegue um emprego durante os dois meses de estada e só vê como perspectiva 
a situação de rua. Os relatos mostram, por parte dos sujeitos, sentimentos de 
“desespero” e “revolta” em que a fuga para aliviar esses sentimentos poderá 
ser o uso de drogas. O grupo declara a importância de ter mais apoio por parte 
do governo para enfrentamento dessa situação. Declaram que a maioria dos 
migrantes que chega a Belo Horizonte tem ou já teve algum envolvimento com a 
droga,	necessitando	de	uma	assistência	específica	desde	a	chegada	a	essa	cidade.	

6.4.3 Grupo híbrido

No	grupo	híbrido,	a	droga	aparece	como	um	elemento	comum	na	
vivência entre seus membros. Os relatos mostram a vontade de sair do vício 
através	de	apoios	que	sejam	eficientes,	necessitando	de	um	amparo	integral	para	
o	abandono	dessas	substâncias.	Relatam	as	deficiências	existentes,	atualmente,	
nos tratamentos dispensados ao dependente químico, julgando esses serviços 
como	frágeis	e	ineficientes.	

a. O álcool e a droga como elemento comum

Os relatos do grupo híbrido mostram a convivência diária das pessoas 
em situação de rua com as drogas. Relatam que o uso de drogas é comum entre 
eles,	e	justificam	que	decocorre	dos	“desgostos”	da	vida,	como:	ausência	do	
apoio familiar, a depressão, o convívio no dia a dia com usuários de drogas. 

[...] Aquilo assim... tem hora que acontece alguma coisa 
com a gente, a gente desgosta um pouco da vida e a gente 
acaba	entregando	o	corpo	à	bebida,	à	droga,	sabe?...
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[...] É igual o pessoal tava falando, é a depressão, é a falta 
de família...

[...] Ela {a droga} supre no momento um pouquinho da 
depressão, supre ela....

Concordantes com o grupo de mulheres, os discursos dos participantes 
do grupo híbrido apontam o uso das drogas como uma forma de passar 
“despercebido” no mundo e assim não terem de encarar os problemas do dia 
a dia. Os relatos nos remetem ao uso de droga como uma frágil e perigosa 
forma de enfrentamento da realidade, dando uma sensação de invisibilidade 
social.	Essa	análise	pode	ser	identificada	através	das	seguintes	falas:

[...] É, vamos falar assim, a gente que mora na rua, a 
gente não usa a droga, por exemplo, tanto faz a cachaça, 
a	maconha,	o	crack,	a	cocaína.	Usar	pra	quê?	Pra	ficar,	
pra poder passar despercebido, vamos falar assim, essa é 
a realidade.

[...] quando você acorda de manhã, na hora que você abre 
o olho, assim, você não quer nem ver água, se tiver uma 
garrafinha	do	lado	você	cata	ela	e	vamo	de	novo.

[...] Porque você usando droga, você não tá nem aí pra 
nada, só quer saber dela, tanto faz, ou bebida, ou Crack, 
ou cocaína...

O	grupo	descreveu	a	convivência	com	a	droga	no	correr	do	dia.	Narram	
como é o uso, a venda e a facilidade de se conseguir diversos tipos de drogas 
na	rua.	Alguns	não	percebem	o	álcool	como	droga,	dando	um	significado	a	
essa palavra apenas para substância como o crack, a maconha, cocaína e outros 
entorpecentes. Entretanto, foi exposta por alguns participantes a discussão do 
álcool como a pior droga existente na vida do sujeito em situação de rua, pois 
relatam que abandonar o álcool é mais difícil.
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[...] É mais forte do que a gente, não tem jeito, a droga, 
álcool, é droga né, gente, muita gente fala: “não uso droga, 
uso álcool”, é uma das piores drogas. Eu na juventude 
fumei	maconha	e	tudo	foi	embora,	só	ficou	a	branquinha...

O uso de álcool e outras drogas tornou-se um problema de saúde 
pública, em vários países, uma vez que o uso dessas substâncias geram prejuízos 
sociais	e	à	saúde.	Estudos	demonstram	que	as	pessoas	com	problemas	com	
o álcool são hospitalizadas quatro vezes mais do que a população em geral 
(PILLON	e	LUIS,	2004).	Observa-se	a	necessidade	de	ampliar	o	atendimento	
desses dependentes químicos no âmbito da saúde pública, considerando 
o indivíduo no seu contexto social, direcionando as ações de tratamento e 
reabilitação da melhor maneira possível. 

b. Anseio pelo abandono das drogas 

Relatos sobre a vontade de abdicar da droga surgem de forma 
expressiva nas discussões grupais. As experiências individuais nos centros 
de tratamentos para abandono das drogas foram descritas como negativas. 
Descrevem calorosamente as experiências frustradas por não conseguirem 
apoio institucional, quando tiveram motivação para interrupção do uso de 
drogas. Há críticas ao tratamento medicamentoso, no sentido de que o mesmo 
apenas substitui uma droga pela outra.

[...] A droga que eu usava eu não vou falar que eu parei, 
mas eu diminuí bastante, entendeu, eu tava maluco nesses 
tempos atrás, eu tava em tratamento, eu tava lá, dopado 
de	remédio,	aí	vem	final	de	semana	você	enche	sua	boca	
de remédio, tomando uma droga cobrindo outra droga....

[...] Fui parar lá no CMT, mas o CMT também é uma droga, 
eles tiram, mas põe outra droga, entendeu...

Outras instituições citadas durante a discussão para auxílio do 
abandono da dependência química foram o CERSAM e os CAPS. Os sujeitos 
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identificam	que,	apesar	da	abordagem	de	tratamento	ser	diferente	da	abordagem	
da internação, ainda assim evidenciam falhas que contribuem para o abandono 
do processo terapêutico, fato que ocorreu com algumas das pessoas em 
situação	de	rua.	Dizem	que,	durante	o	dia,	quando	estão	no	CERSAM,	ficam	
distantes	das	drogas,	mas	à	noite,	ao	se	depararem	com	ela,	na	situação	de	rua,	
o contato com a droga se acentua, e a vontade de usá-la supera a vontade de dar 
continuidade ao tratamento. Essa situação é exposta através das falas a seguir:

[...] Porque lá eles dão remédio. Aí cê pega o remédio e vêm 
pra rua. Aí não dianta, entendeu? Porque na rua também 
tem a droga...

[...] Cê deixa o remédio de lado e vai usar droga...

Os relatos típicos dos participantes que tiveram êxito no abandono 
do vício foram daqueles que, por “vontade pessoal”, decidiram abdicar das 
drogas. Apontam outras saídas para o uso de drogas como, por exemplo, a 
arte.	Referem-se	especificamente	à	 arte	 realizada	nas	oficinas	do	centro	de	
referência para pessoa em situação de rua, como um fator que os retirou do 
“mundo” das drogas e fortaleceu uma busca ativa de contato com a família: 

[...] Como eu parei {de usar drogas} foi quando eu conheci 
lá no Centro de Referência, né? Então foi depois que 
eu conheci a arte ali {no Centro de Referência} que eu 
consegui realmente sair do mundo das drogas, e isso já vai 
fazer dois anos. Eu tô me sinto muito bem, já consegui, 
depois que saí do mundo das drogas, entrar mais em 
contato com a minha família que mora em Vitória...

Há	discursos	sobre	a	importância	da	intensificação	de	atividades	como	
a arte e o esporte, por exemplo, para ajudar as pessoas a superarem o vício e 
sair da rua: 

[...]	Uma	coisa	que	no	Centro	de	Referência	tem,	as	oficinas	
de esporte, que hoje eu pude participar, tem de artes, tudo. 
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E é essa área que tira as pessoas da rua, tira da droga...

A partir dos relatos parece que a reestruturação dos modelos de 
assistência aos usuários de drogas deve estar centrada no eixo de reabilitação 
psicossocial e reinserção social, de modo que seja feita de forma integrada aos 
meios	de	cultura	e	à	realidade	em	que	estão	inseridos.	A	reabilitação	social	é	
considerada por Pinho e colaboradores (2013), como uma estratégia e uma 
vontade política de oferecer cuidados para pessoas vulneráveis socialmente, 
no sentido de que essas pessoas consigam gerenciar suas vidas com plena 
autonomia, possibilitando o processo de trocas sociais e das restituições dos 
seus direitos. 

6.5 preconceito e violência

6.5.1 Grupo de mulheres

 a. Roubo e violência verbal

Ao serem questionadas sobre a concepção de violência, trazem em 
suas falas os diversos tipos de violência sofridos na rua: verbais, físicas, sexuais 
e psíquicas. 

[...] Violência pra mim é estrupo. É roubo. Matar. Roubar 
pra mim é violência...

[...] Pra mim, acho que violência não é só essa questão é.... 
essa questão de agredir o outro. Mas eu penso que também 
é essa questão verbal, assim.... de humilhação.

[...] Violência verbal por pessoas que estão passando na 
rua, de policiais etc.

[...] É abuso de... abuso social, espiritual...
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Mencionam os menores de rua,“pivetes”, como violentadores, dizendo 
que “tiram onda” delas, explicam que tirar onda é roubar, brigar, e, que elas 
respondem a agressão deles da mesma forma:

[...] Ah, mais é esses pivete da rua né, que gosta muito de 
tirá onda com a cara da gente. Mas eu tamém tirava onda 
com a cara deles... ah, vim brigá com a gente, quereno robá 
da gente. Eu já fui muito é robada...

[...]	eu	colocava	tianinha{filha}	numa	banheira.	Aí,	eu	pedi	
o moço uma ajuda, na época era uns vinte reais, aí o moço 
pegô	e	tirô	vinte	reais.	Nó!!	fiquei	tão	alegrinha!	Peguei	
o dinheiro assim e coloquei dentro da banheira, porque 
minha minina, a tiane, ela era piquinininha, então, quando 
nós morava na rua, eu colocava ela dentro da banheira, 
assim,	e	andava	de	carrinho	de	ferro	velho	né.	Aí	minha	fia,	
coloquei o dinheiro dentro da banheira, assim, ó, baixo do 
pano	da	Tatiane,	o	muleque	viu	eu	ganhano,	minha	fia,	foi	
lá, pegô, queria batê ni mim, ainda, tirô o dinheiro debaixo 
da	tiane,	minha	fia,	na	maior	agressividade...

Observa-se, através dos relatos, o roubo e a humilhação sempre 
presentes na vida da pessoa em situação de rua. O roubo de seus pertences e 
principalmente dos documentos são relatados não só no grupo de mulheres, 
mas em todos os grupos: 

[...]	 Eu	 já	 fui	 assaltada	 já!	 Na	 rua.	 Levaram	meus	
documentos todo...

A agressão verbal parece estar inserida na rotina e fazer parte da vida 
dessas mulheres por parte da população em geral e até mesmo por parte de 
policiais: 

[...] Pessoas xinga quem mora na rua, xinga: “ô mindinga, 
ô sem teto”...
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[...] É, xinga muito, muitas vezes...

[...] Sentava na porta duma casa e logo ouvia: “Vai caçá 
serviço, vagabunda”.

[...] Tem uns que chama até a polícia. Chama até a polícia, 
só porque a gente tá sentada ali, né...

[...] Cê tá forte, né!...

[...] Cê tá gurdinha...

[...] Eu já passei lá no centro de BH, eu já vi gentes assim 
bem	arrumado,	sabe,	chutano	o	pobrezinho,	sabe.	“Não,	
sai daqui que cê tá fedeno”. “Ah, moço, me dá um cigarro”, 
“Vai trabaiá”.

[...] É... a mulher que tá na rua ela sofre violência até da 
polícia...

A violência atualmente é marcada por questões que se manifestam 
de forma articulada e distintas nas diferentes sociedades. Para Santos (2004), 
esse internacionalismo está fundado em problemas sociais globais, como a 
violência, a exclusão, a discriminação, o preconceito e a pobreza. Observa-se 
que as pessoas em situação de rua então inseridas em um contexto social que 
potencializa	esses	problemas	sociais	globais	e	ficam	mais	sujeitos	a	todos	os	
tipos de violência. 

b. Violência sexual

As	mulheres	em	situação	de	rua	ficam	mais	vulneráveis	e	podem	sofrer	
situações	de	estupro.	Nos	grupos	houve	discussões	a	respeito	desse	assunto.	
Expressam que a convivência com esse tipo de violência é comum. Há relatos 
por parte de algumas mulheres que se entregarem a essa violência como uma 
forma de defesa:

[...] Eu tava dormindo,“tira a ropa”{estuprado} e faz o 
que quiria né!
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[...] A pessoa{o estuprador} com uma faca no seu pescoço, 
você vai fazê o quê??{dá a ideia de que não há nada a fazer 
a não ser ceder}...

[...]	É	melhor	minha	filha,	é	melhor	{melhor	deixar	ser	
estuprada} do que cê acordá toda furada com uma faca. 
Eu penso assim. Lugar escuro, a gente sozinha né, sem 
poder se defendê...

 Algumas mulheres dizem fazer o ato sexual com o homem como 
defesa. De certa forma, uma maneira de intimidá-lo:

[...] Ah, eu acho que se algum homi tenta me estuprá, eu 
estupro ele primero!

Narram	que	existem	homens	que	exigem	de	forma	violenta	que	elas	
façam programa: 

[...]	Na	rua	tem	os	homens	que	batem	nas	mulheres	para	
elas irem para zona trabalhar. Oh, gente! A rua é uma 
selva... uma selva...

A	discussão	 gerou	 reflexões	 nas	mulheres	 e	muitos	 sentimentos,	
principalmente, quando expõem sobre a violência sexual. Sentimentos de 
impotência e até mesmo de vitória por ter sido estuprada apenas uma vez. 

[...] É humilhante, horrível, eu acho mesmo...

[...] Eu acho isso muito desumano...

[...] Mulher de rua sofre...

[...] Eu só fui uma vez {estuprada}, graças a Deus... 

No	Brasil,	 assim	 como	 em	diversos	 países	 no	mundo,	 a	 violência	
sexual está presente na vida das mulheres, seja nos espaços públicos e, ou 
privados, sendo uma das principais causas de morbidade e mortalidade feminina 
(LABRONICI;	FEGADOLI;	CORREA,	2010).	O	estupro	é	uma	agressão	
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grave, pois afeta corporalmente e psicologicamente a mulher.  Gera sofrimento 
e desestruturação pessoal.  

6.5.2 Grupo de migrantes

a. Roubo, violência física e discriminação

 Os migrantes relatam situações de roubo de seus pertences, 
principalmente dentro dos equipamentos da prefeitura e também na rua: 

[...] aconteceu um fato que eu estava tomando banho e 
coloquei a minha carteira em cima, tomando banho, né, 
e olhando minha carteira. Mas só que eu abaixei pra lavar 
os pés, e quando eu olhei pra cima a carteira eu acho que 
bateu asas e voou.

[...] Teve um momento que eu tava na rua dormindo, e 
fui roubado.

Referem-se	 à	 discriminação	por	 parte	 da	 sociedade	pelo	 fato	 de	o	
indivíduo	pertencer	à	classe	social	desprovida	de	capitais	econômicos,	sociais,	
simbólicos	e	culturais	(BOURDIEU,	2007).	Isso	é	sentido	como	violência	e	
houve	reflexões	sobre	a	exclusão	ser	originada	da	pobreza.	

[...] Porque realmente eu não tenho parente aqui na 
cidade, eu não tenho dinheiro, mesmo se eu estivesse, eu 
não estaria aqui né? Então, a minha questão não é vício 
nenhum,	 eu	 nem	 fumo.	Não	 suporto	 cerveja.	Minha	
questão é simplesmente pobreza que, na verdade, pobreza 
não é crime né, até onde todo mundo sabe...

Surgem	reflexões	a	partir	de	um	exemplo	hipotético	expresso	por	um	
deles:

[...] As pessoas elas têm uma contradição assim... certas 
contradições e uma delas é bem interessante que é as 
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pessoas, em geral, que seria o povo brasileiro que sente 
bastante vítima que é as desigualdades sociais, que é 
a política do Brasil, se sente bastante injustiçado, mas 
quando vê uma pessoa, por exemplo, como eu, que está 
num albergue, a maioria das pessoas é olhar pra você é 
simplesmente pensar: “não é possível que a injustiça social 
tenha chegado a esse ponto de que uma pessoa dessa que 
não tem vício nenhum esteja nessa situação”.

Essas	reflexões	evidenciam	uma	perspectiva	do	comportamento	social	
da população brasileira e denunciam as consequências sociais da construção 
da pobreza que está além das questões econômicas. Relaciona-se também com 
a perda do seu status social pelo fato de serem albergados. Essa experiência 
marca profundamente quem a vivencia (PAUGAM, 1999), gera sentimentos 
de	desqualificação	social.

6.5.3 Grupo híbrido

a. Violência física e verbal

No	grupo	híbrido,	 surgem	 relatos	 sobre	 o	 preconceito	 enfrentado	
diariamente, advindos da população em geral, da sociedade. Dizem que na rua 
as pessoas estão sujeitas todo o tempo a sofrer violência, mesmo sem procurar.

[...] É, geralmente, cidadão comum, também, eles são 
agressivo com a gente sim. Pelo próprio preconceito deles, 
né... pensando que é melhor do que a gente...

[...] Geralmente, tem {violência}, quando cê mora na rua, 
mesmo você num procurano, acontece. 

b. Violência sexual - LGBT

 A violência sexual é relatada por parte dos participantes LGBT. Essa 
violência é vivenciada dentro dos próprios equipamentos da prefeitura por 
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parte dos albergados. Dizem sofrer violência física por policiais, por clientes 
de programas e pelas próprias pessoas em situação de rua: 

[...] Agressão sexual... Tem muitos ano, mas já sofri já 
também, da própria pessoa em situação de rua, mas é que 
eu era besta memo, sabe, meio boba assim. Aí aconteceu. 
Mas,	se	eu	soubesse,	né,	que	ia	acontecer	não	tinha	ficado	
no	meio,	mas	geralmente	é	inevitável.	Cê	tem	que	ficar	lá	
procê	aprender,	né,	como	convive	na	rua.	Não	tinha	saída.

[...] Assim, por parte da polícia, por parte de cliente 
também... cliente de programa, sabe? Muita agressão, 
vários, por pessoal da rua tamém. 

 A violência contra a população LGBT no Brasil é alarmante (BRASIL, 
2012), em diferentes níveis socioeconômicos. A população LGBT em situação 
de rua pode estar ainda mais sujeita a violência, no entanto, há necessidade de 
estudos que evidenciem essa hipótese. 
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7. conclusões 

O Terceiro Censo de População em Situação de Rua e do Migrante de 
Belo Horizonte utilizou uma metodologia de ponta para evidenciar a realidade 
e	 traçou	um	perfil	dessa	população.	Por	um	lado,	o	estudo	epidemiológico	
permitiu	 a	 quantificação	 do	 que	 é	mais	 frequente	 e	mais	 comum	nessa	
população. Por outro, o estudo qualitativo permitiu evidenciar o cotidiano 
nas	narrativas	e	reflexões	de	52	pessoas	em	situação	de	rua	e	migrantes,	que	
participaram dos grupos focais.

Tanto os números quanto os relatos atestam o evidente sofrimento 
vivido por essa população que sobrevive aos processos de exclusão a que 
está submetida. Assistiu-se ao vivo pessoas exporem seus sentimentos de 
impotência, indignação, realizar denúncias, proporem ações públicas que 
contradizem a sociedade de consumo atual. Recomendam que a hierarquia 
social contemporânea seja amenizada, considerando-os, enquanto cidadãos 
brasileiros,	com	direito	à	moradia,	ao	trabalho,	à	justiça,	à	participação	política	
social,	à	segurança,	entre	outros,	e	que	abrange	a	rigidez	dos	regulamentos	
vigentes nas instituições que os acolhem.

 Observaram-se indivíduos com potenciais humanos não aproveitados 
pela nossa sociedade globalizada e excludente que não tem lugar para todos. 
Pessoas em situação de rua são tratadas como inválidas, nessa conjuntura 
econômica, e rejeitadas como se não tivessem uma utilidade social. Estão 
fora de quaisquer indicadores de renda ou emprego, são privados de prover a 
própria subsistência e não têm possibilidade de sobreviverem sem ajuda. 

 Enfrentar essa realidade exige debates e ações em torno da promoção, 
defesa e garantia dos direitos humanos desses indivíduos. Dotar as políticas 
públicas de ações, visando ao respeito aos direitos humanos é uma prerrogativa 
dessa	 população	 que	 vive	 situações	 específicas	 em	 que	 seus	 direitos	 são	
violados. São tratados com distinção pela sociedade, submetidos a tratamentos 
desumanos	e	degradantes,	sem	o	direito	ao	trabalho,	à	alimentação	adequada,	
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à	segurança,	à	saúde,	ao	lazer	e	à	habitação.	Apesar	de	terem	todo	o	espaço	
urbano de circulação, não têm liberdade de escolha sobre o local, mesmo que 
precário, para se estabelecerem e construir um espaço próprio. São submetidos 
à	humilhação	e	expulsos,	tornam-se	andarilhos	nessa	nau	urbana	com	realidades	
multifacetadas. 

O	tráfico	de	drogas	e	o	alcoolismo	desestruturam	a	vida	de	muitas	
dessas pessoas, ao mesmo tempo em que constitui um amplo circuito 
transnacional de circulação de bens, mercadorias e pessoas. Ao se ampliar o 
olhar,	verificam-se	como	as	redes	do	tráfico	de	drogas	estruturaram-se	como	
verdadeiras	economias	marginais	e	paralelas	que	se	beneficiam	das	mutações	
recentes do capitalismo contemporâneo. Percebem-se altas prevalências de 
uso de drogas lícitas e ilícitas, com o agravante de já ser o número de usuários 
de crack equivalente aos que fazem uso da maconha. Percebe-se que o uso 
do crack pode ser realizado, muitas vezes, para viabilizar alguma melhora da 
capacidade laboral, por falta de possibilidade de repouso adequado.

Observa-se que existe perda progressiva dos vínculos familiares 
tradicionais em direção a uma vida “solitária” na rua, e transição da família 
na rua para o indivíduo na rua. Como provável resultante disso, nota-se a 
formação de vínculos entre os indivíduos, em situação de rua, para proteção 
e sobrevivência.

Em	 relação	 à	 abordagem	 da	 saúde,	 fortalece-se	 o	 conceito	 de	
reconhecimento, por parte da população em situação de rua, da atenção primária 
como ponto de referência para o cuidado, com elevada busca por esse tipo de 
serviço. Observa-se que ainda existe pouco acesso ao serviço do Consultório 
de Rua e um baixo reconhecimento dele como referência de cuidado.

Observou-se, nesse censo, que a prevalência de doenças orgânicas 
e	mentais	 equivale	 à	 da	 população	 geral,	 excetuando-se	 a	 esquizofrenia,	 a	
depressão e o uso de álcool e drogas que é maior. Além disso, trata-se de uma 
população que está envelhecendo e que a entrada de novos integrantes se dá 
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em uma idade mais avançada.

Existe uma alta prevalência de violência contra a mulher em situação 
de rua. Com presença de violência nas ruas, dentro dos serviços públicos que 
atendem	à	população	em	situação	de	rua.	Esse	tipo	de	violência	é	praticado	
pelos próprios usuários delas e também por agentes públicos. Essa violência 
ainda	é	subnotificada	por	medo	ou	preconceito.

Ocorre nessa população um desejo de trabalho muito presente. 
Contudo, observa-se a precarização do trabalho disponível para essa população 
e que as atividades marginais e o trabalho informal não são a exceção. Percebe-
se que a cidadania garantida e presente, através da posse de documentação, 
é uma realidade nessa população, e que o preconceito e exclusão são formas 
recorrentes de violência.

Essas pessoas apresentam, também, um grande desejo de sair da rua 
(94%)	dos	 casos,	 de	 “Ter	meu	 espaço”.	Contudo,esse	 grupo	populacional	
percebe que existe um grande preconceito por parte das empresas que lhes 
recusam	a	chance	de	acesso	a	um	emprego	fichado.	Há	um	entendimento	de	
que a saída da rua seria alcançada, de melhor forma, por meio do trabalho.

Enfim,	 processo	 de	 construção	 e/ou	 reconstrução	 de	 projetos	 de	
vida dessa parcela da população deve ser incentivado por políticas públicas 
que estimulem a uma nova compreensão dessa realidade, trazida nas próprias 
narrativas dos participantes da pesquisa. Articular conhecimentos de forma 
transdisciplinar	em	áreas	como:	saúde,	arquitetura,	geografia,	segurança	pública,	
cultura,	arte,	antropologia,	economia,	a	fim	de	possibilitar	o	direito	a	se	tornarem	
cidadãos, vistos com mais humanidade pela sociedade, permitindo-lhes ter uma 
vida produtiva, com melhor qualidade e o usufruto da felicidade possível, em 
suas condições.
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