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FICHA TÉCNICA 

 

∙ Título do Produto: População em situação de rua e Covid-19  

 

∙ Objetivos: Contextualizar os leitores sobre a situação da população 

de rua no Brasil, especificamente, no Estado de Minas Gerais e em 

Belo Horizonte; apontar as normativas editadas pelo Estado de 

Minas Gerais no que tange às diretrizes a serem desenvolvidas para 

proteger a população em situação de rua durante a covid-19; 

apontar as iniciativas do município de Belo Horizonte e da 

sociedade civil para proteger a população em situação de rua 

durante a covid-19. 
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⮚   Elisa Bertilla de Siqueira Silva (Mestranda – PUC Minas). 

⮚   Natália Chernicharo Guimarães (Doutoranda – PUC Minas). 

⮚   Rane Ferreira Rios Hollanda Cavalcante de Morais (Mestranda – 

 PUC Minas). 
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POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 

RUA 

 
 

CONTEXTUALIZAÇÃO NO BRASIL  

 

 

 

 

 

∙ No Brasil, não há um número preciso oficial sobre a quantidade de pessoas em situação de rua, havendo mera 

estimativa. 

 

∙ Segundo estimativa do IPEA, em março de 2020, a população de rua no Brasil chegava a quase 222 mil brasileiros. 

 

∙ A maioria dos moradores de rua (81,5%) está em municípios com mais de 100 mil habitantes, principalmente, das 

regiões Sudeste (56,2%), Nordeste (17,2%) e Sul (15,1%) (IPEA). 

 

∙ Em 08 anos houve um aumento de 140% do número de pessoas em situação de rua (IPEA). 

 

∙ Estudos do IPEA alertam para o aumento do contingente em situação de rua durante a pandemia do covid-19 tendo em 

vista a desocupação crescente e mais intensa devido ao desaquecimento da economia no curto e médio prazo. 



 

∙ Uma iniciativa do Governo Federal denominada CADASTRO ÚNICO (Cadúnico) traz um conjunto 

       de informações sobre as famílias brasileiras em situação de pobreza e extrema pobreza.  

 

∙ O Cadúnico disponibiliza informações que são utilizadas pelo governo federal, pelos Estados e 

pelos municípios para implementar políticas públicas com o objetivo de promover a melhoria da 

situação dessas famílias.  

 

∙ No Cadúnico devem estar cadastradas famílias de baixa renda que recebem: até meio salário 

mínimo por pessoa ou até 3 salários mínimos como renda mensal total da família. 

 

∙ Infelizmente, no entanto, as políticas públicas governamentais têm se mostrado insuficientes tanto 

para garantir uma vida digna à população de rua (situação de pobreza e extrema pobreza), quanto 

para resolver o fenômeno. 

 

∙ Várias iniciativas da sociedade civil, dentre elas, com destaque, a de ONG´s, Universidades e 

Pastorais, lutam, diariamente, para assegurar o mínimo de dignidade à população de rua. 

 

∙ Em Minas Gerais, destaca-se o Programa Polos de Cidadania da UFMG que, em uma de suas 

vertentes, vinculando-se à atenção aos direitos humanos, procura compreender o fenômeno da 

população em situação de rua a fim de auxiliar na formulação, implantação, monitoramento e 

avaliação das políticas públicas para a proteção integral dos direitos de todas as pessoas. 
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∙ A maior parte da população em situação de rua brasileira é negra em quatro das cinco regiões do 

Brasil. No contexto nacional, entre os homens, 67,3% são negros e entre as mulheres, 70,7%. 

(Programa Polos de Cidadania da UFMG) 

 

∙ Cerca de 86% das pessoas em situação de rua no Brasil são homens e 9 em cada 10 pessoas 

estão em idade apta para trabalhar. (Programa Polos de Cidadania da UFMG) 

 

∙ Percebe-se que o fenômeno da população de rua no Brasil possui cor/raça, é predominantemente 

masculina e possui, em média, uma faixa etária adulta. 

 

∙ No próximo slide, apresentam-se gráficos desenvolvidos pelo projeto de extensão “Incontáveis”, 

que integra o Programa Polos de Cidadania da UFMG, a fim de demostrar esquematicamente os 

dados acima apresentados.  

    

 

 

 

 

 

 

PERFIL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 

RUA 
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PERFIL DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 

RUA 

Fonte: Projeto Incontáveis do Polos de Cidadania da UFMG (2020) 



 

  

 

 
∙ Depois da edição do Decreto 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional para a População 

em Situação de Rua e um Comitê Intersetorial para seu acompanhamento e monitoramento, o Estado de Minas 

Gerais editou em 06.08.2013, a Lei 20.846, instituindo a Política Estadual para a População em Situação de 

Rua. 

 

∙ O Decreto 46819, de 14.08.2015, cria o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política 

Estadual para a População em Situação de Rua (PopRua-MG) integrado por 11 representantes do governo e 11 

representantes da sociedade civil, além de instituições que são convidadas permanentes como a Defensoria Pública 

e o Ministério Público de Minas Gerais. - O Comitê é coordenado pela Secretaria de Estado de Direitos 

Humanos, Participação Social e Cidadania (SEDPAC) 

 

∙ Desde 2015, portanto, o fenômeno da população de rua em Minas Gerais tornou-se um pouco mais visibilizado. 

Contudo, assim como ocorre no âmbito nacional, as política públicas governamentais demonstram-se insuficientes e 

são alguns setores da sociedade civil que se destacam na luta pela implementação de condições dignas de vida 

para a população de rua. 

 

∙ De acordo com o Cadúnico (maio/2020), a população de rua no Estado de Minas Gerais é estimada em 18.011 

pessoas, sendo que 12 dos 853 municípios mineiros concentram 70% dessa população e somente Belo Horizonte o 

número ultrapassa 9 mil pessoas.  

 

 

 

 

 

CENÁRIO ESPECÍFICO DE MINAS GERAIS 



 

∙ No mesmo sentido da realidade nacional, a maior parte das pessoas em situação de rua em 

Minas Gerais é composta por homens. Ultrapassando o percentual, no entanto, da média 

nacional, em Minas, 88% da população de rua é composta por homens. (CadÚnico) 

 

∙ Também ultrapassando a média nacional, 80% da população em situação de rua em Minas 

Gerais se considera preta ou parda. (Projeto Incontáveis da UFMG) 

 

∙ A faixa etária predominante da população em situação de rua em Minas Gerais também é de 

adultos, chegando o percentual em quase 90%. (Projeto Incontáveis da UFMG). 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 
       

 

 

 

 

 

Fonte: Projeto Incontáveis do Polos de Cidadania da UFMG (2020) 

  



Fonte: Projeto Incontáveis do Polos de 

Cidadania da UFMG (2020). 



DESCRIÇÃO 

 
● A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, que apresenta 

um espectro clínico variando de infecções assintomáticas a quadros graves (Ministério da Saúde). 

 

● De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a maioria (cerca de 80%) dos pacientes com 

COVID-19 podem ser assintomáticos ou oligossintomáticos (poucos sintomas), e aproximadamente 

20% dos casos detectados requer atendimento hospitalar por apresentarem dificuldade respiratória, 

dos quais aproximadamente 5% podem necessitar de suporte ventilatório (Ministério da Saúde). 

 

● Os sintomas da COVID-19 variam de um simples resfriado a uma síndrome gripal (presença de um 

quadro respiratório agudo) até uma pneumonia severa (Ministério da Saúde). 

 

● Sintomas mais comuns: tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de 

olfato (anosmia), alteração do paladar (ageusia), distúrbios gastrintestinais 

(náuseas/vômitos/diarreia), cansaço (astenia), diminuição do apetite (hiporexia) e dispneia (falta de 

ar) (Ministério da Saúde). 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

COVID-19 



● A transmissão ocorre quando uma pessoa contaminada tem contato próximo com outra pessoa por 

meio do toque do aperto de mãos contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro ou por 

meio do contato com objetos contaminados (Ministério da Saúde). 

 

● De acordo com o Ministério da Saúde, existem cinco formas de determinar o diagnóstico da COVID-

19: 

 

⮚ Diagnóstico clínico; 

 

⮚ Diagnóstico clínico-epidemiológico; 

 

⮚ Diagnóstico clínico-imagem; 

 

⮚ Diagnóstico laboratorial; 

 

⮚ Diagnóstico laboratorial em indivíduo assintomático. 
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LINHA HISTÓRICA PARA A DECLARAÇÃO DA 

PANDEMIA 



CUIDADOS BÁSICOS PARA A SOBREVIVÊNCIA E NÃO 

PROPAGAÇÃO DA DOENÇA 

 
● Lave com frequência as mãos até a altura dos punhos, com água e sabão, ou então higienize 

com álcool em gel 70%. Essa frequência deve ser ampliada quando estiver em algum ambiente 

público (ambientes de trabalho, prédios e instalações comerciais, etc), quando utilizar estrutura 

de transporte público ou tocar superfícies e objetos de uso compartilhado. 

 

● Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com a parte interna do cotovelo. 

 

● Não tocar olhos, nariz, boca ou a máscara de proteção fácil com as mãos não higienizadas. 

 

● Se tocar olhos, nariz, boca ou a máscara, higienize sempre as mãos como já indicado. 

 

● Mantenha distância mínima de 1 (um) metro entre pessoas em lugares públicos e de convívio 

social.  

 

● Evite abraços, beijos e apertos de mãos. Adote um comportamento amigável sem contato físico, 

mas sempre com um sorriso no rosto. 

 

● Higienize com frequência o celular, brinquedos das crianças e outro objetos que são utilizados 

com frequência. 

 



 

● Não compartilhe objetos de uso pessoal como talheres, toalhas, pratos e copos. 

 

● Mantenha os ambientes limpos e bem ventilados. 

 

● Evite circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e igrejas. 

 

● Se estiver doente, evite contato próximo com outras pessoas, principalmente idosos e doentes 

crônicos, busque orientação pelos canais on-line disponibilizados pelo SUS ou atendimento nos 

serviços de saúde e siga as recomendações do profissional de saúde. 

 

● Durma bem e tenha uma alimentação saudável. 

 

● Recomenda-se a utilização de máscaras em todos os ambientes.  As máscaras de tecido 

(caseiras/artesanais), não são Equipamentos de Proteção Individual (EPI), mas podem funcionar 

como uma barreira física, em especial contra a saída de gotículas potencialmente contaminadas. 

 

 

● FONTE: MINISTÉRIO DA SAÚDE 

  

● . 

 



DIREITOS DAS MINORIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 
O que está sendo feito? 

• Tópico: Projeto de acolhimento da população em situação de 

rua durante a pandemia. 

 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 



DIREITOS DAS MINORIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 
O que está sendo feito durante a pandemia? 

O projeto de desenvolvimento de políticas públicas está diretamente relacionado à busca pelas 

questões socialmente relevantes.  

 

Para que seja possível identificar problemas e aplicar soluções é preciso, em primeiro lugar, que haja 

representação social dos grupos a partir da consolidação de uma identidade coletiva. 

 

 Somente assim será possível reconhecer as demandas relativas àquelas pessoas em situação 

semelhante.   

 

 

Mas, afinal, a lógica hegemônica que define quais são os sujeitos de direitos, para os quais serão 

pensadas políticas públicas, abarca de forma efetiva a população em situação de rua? 

 

 

 
       

 

 

 

 

 

 



DIREITOS DAS MINORIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 
O que está sendo feito durante a pandemia? 

Visando compreender o atual cenário da população de rua, faz-se necessário verificar a adequação 

dos institutos jurídicos, sociais e políticos frente às demandas e necessidades das minorias que se 

apresentam em situação de vulnerabilidade e marginalização. 

 

 

 Para tanto, serão apresentadas dados e informações relacionados à atuação tanto estatal, quanto 

não-estatal, em favor da população em situação de rua durante a pandemia do COVID-19. 

 

 
       

 

 

 

 

 

 



DIREITOS DAS MINORIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 
O que está sendo feito durante a pandemia? 

QUEM? ONDE? COMO? 

Prefeitura de 

Belo Horizonte 

Secretaria Municipal de Assistência 

Social, segurança alimentar e 

cidadania (SMASAC) 

1.232.189 cestas básicas foram distribuídas. 

23,41 mil toneladas de alimentos.   

 

Entregues 203.672 kits de higiene. 

Atendimento a famílias do CadÚnico, 

residentes em vilas, favelas e ocupações 

urbanas, para povos e comunidades 

tradicionais e, a partir de agosto, para 

catadores de materiais recicláveis.  

Restaurante Popular  270 mil refeições gratuitas -para a 

população de rua 

Banco de Alimentos  983 mil refeições complementadas (frutas, 

verduras, legumes, laticínios) por meio da 

doação de 168 toneladas de alimentos para 

famílias em vulnerabilidade social. 



DIREITOS DAS MINORIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 
O que está sendo feito durante a pandemia? 



DIREITOS DAS MINORIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 
O que está sendo feito durante a pandemia? 

QUEM? ONDE? COMO? 

Prefeitura de 

Belo Horizonte 

Unidades de Assistência Social  2,781 milhões de refeições servidas a 

pessoas em acolhimento institucional nas 92 

unidades da Assistência Social (abrigos para 

crianças, idosos, pessoas com deficiência e 

com trajetória de vidas nas ruas) 

Sesc Venda Nova 300 vagas em 260 unidades habitacionais 

para pessoas em situação de rua  com 

sintomas ou confirmação que precisam de 

isolamento. Até o momento, 315 pessoas 

foram acolhidas e 18 permanecem em 

isolamento.  

Praças e Logradouros Públicos  Instalação de 14 pias com acesso a água 

em locais com grande circulação de 

pessoas, sendo 9 em praças e logradouros 

públicos e 5 nas dependências do Albergue 

Tia Branca. Distribuição de 3 mil sabonetes 



DIREITOS DAS MINORIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 
O que está sendo feito durante a pandemia? 

QUEM? COMO? 

Prefeitura de Belo 

Horizonte 

800 Bolsas Moradia para famílias em situação ou com trajetória de vida 

nas ruas no município. A ampliação atenderá grupos familiares e 

indivíduos já habilitados e classificados para o Programa, possibilitando 

a liberação de vagas em abrigos municipais para novos acolhimentos. O 

benefício de R$ 500 mensais será oferecido pelo período de até 30 

meses, a contar da data de inserção da família. 

Repasse financeiro em caráter extraordinário, para 71 Entidades e 

Organizações de Assistência Social que possuem instrumento jurídico 

de parceira firmado com a Secretaria Municipal de Assistência Social, 

Segurança Alimentar e Cidadania, por meio da Subsecretaria de 

Assistência Social, para incremento temporário na execução dos 

serviços socioassistenciais, devido à situação de Emergência em Saúde 

Pública por coronavírus, COVID-19.   



DIREITOS DAS MINORIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 
O que está sendo feito durante a pandemia? 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 



DIREITOS DAS MINORIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 
O que está sendo feito durante a pandemia? 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

QUEM? ONDE? COMO? 

Frente Humanitária Canto da Rua 

Emergencial:  

é uma realização da Vicariato 

Episcopal para Ação Social, Política 

e Ambiental da Arquidiocese de BH 

e do Vicariato Episcopal para Ação 

Social, Política e Ambiental. Além da 

Defensoria P, a iniciativa conta com 

o apoio do Governo do Estado de 

Minas Gerais, Prefeitura de Belo 

Horizonte, Pastoral Nacional do 

Povo da Rua, Movimento Nacional 

do Povo da Rua e do Instituto 

Unibanco. 

A Serraria Souza Pinto foi 

reestruturada como local de 

referência para acolher a 

população em situação de 

rua. 

● Avaliação de profissionais de 

sáude quanto aos sintomas da 

COVID-19 

● Distribuição de kits lanche e 

água 

● Oferta de sanitários e ambientes 

de banho e higienização 

● Atendimento Ministério Público e 

Defensoria Pública 

● Atendimento Odontológico 

● Atendimento de pets 

● Encaminhamentos suspeitos de 

Covid-19 



DIREITOS DAS MINORIAS E POLÍTICAS PÚBLICAS 
O que está sendo feito durante a pandemia? 



MAIORES DESAFIOS ENCONTRADOS 
O novo normal? 

• Tópico: Principais limitadores das medidas emergenciais  
 
⮚ Medidas, desafios e recomendações (Fonte: Nota Técnica nº 74 de 

jun/2020 do IPEA). 
 

 
       

 

 

 

 

 

 



MAIORES DESAFIOS ENCONTRADOS 
O novo normal? 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DESAFIOS RECOMENDAÇÕES 

Saúde 

 

 

 

Abrigamento 

 

 

 

 

Transferência de renda 

 

 

 

Alimentação 

Testagem das pessoas em situação 

de rua 

 

 

Inadequação dos abrigos no que se 

refere às condições sanitárias 

necessárias para evitar a 

transmissão da Covid-19. 

 

Perspectiva de aumento da 

população de rua em decorrência 

da crise econômica e social 

associadas à pandemia. 

 

Redução da oferta realizada 

regularmente pela sociedade civil, 

dada a necessidade de isolamento. 

Garantir o acesso a testes e às políticas de 

saúde, incluindo orientações das equipes de 

saúde dos Consultórios na Rua 

 

Adequação da rede hoteleira para abrigamento, 

oferecendo treinamento aos profissionais da 

hotelaria e estabelecimento de regras de 

convivência flexíveis. 

 

Continuidade das medidas após a crise. 

 

 

 

 
Medidas de orientação para a sociedade civil, para 

incentivar a continuidade da prestação de apoio, sem 

comprometimento da saúde dos que ofertam e da 

população de rua. Centralização da produção de 

alimentos em cozinhas com equipe devidamente 

capacitada a atuar de acordo com as regras sanitárias 



MAIORES DESAFIOS ENCONTRADOS 
O novo normal? 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

MEDIDAS DESAFIOS RECOMENDAÇÕES 

Serviços 

 

 

 

 

Orientações 

 

 

 

Higiene 

 

 

 

 

Gestão 

 

 

 

Mapeamento das vulnerabilidades 

nos territórios, incluindo pessoas 

com transtornos mentais ou que 

vivem fora dos grandes centros. 

 

Dificuldade de acesso à 

informação; orientar a população de 

rua com relação à pandemia. 

 

Baixa abrangência das ações; 

parco acesso da população a itens 

e espaços para higienização. 

 

 

 

Ausência de celeridade na resposta 

às novas demandas surgidas no 

contexto da pandemia. 

Manutenção e reforço da atuação dos serviços 

socioassistenciais, como o Serviço Especializado de 

Abordagem Social na busca ativa dessas pessoas em 

vulnerabilidade e apoio ao acesso a políticas como as 

de saúde e transferência de renda. 

 

Apoio de instituições de pesquisa e universidades no 

estabelecimento de orientação para acolhimento, 

alimentação e outras ofertas de serviços. 

 
Aumentar o número de espaços públicos que 

permitam a higienização entre aqueles que 

permanecem nas ruas, tais como contêineres com 

banheiro completo (pia, sanitário e chuveiro). 

Distribuição de EPI, particularmente máscaras, como 

parte do trabalho de abordagem social 

 

Importância da articulação entre as políticas e entre 

elas e as ofertas realizadas pela sociedade civil. 



DEMANDAS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

APRESENTADAS À PREFEITURA DE BELO HORIZONTE  

Em 19 de agosto de 2020, Dia Nacional de Luta da População de Rua, foi enviada uma carta 

Prefeitura de Belo Horizonte contendo demandas específicas da população em situação de 

rua para a situação pandêmica atual. 

 

 

O documento foi assinado por doze instituições que constituem representação e/ou dão 

assistência a essa população, dentre elas o Movimento Nacional da População de Rua/MG, o 

Fórum Estadual de Direitos Humanos e a Pastoral de Rua BH. 

 

 

A carta decorreu da finalização da Ação Emergencial que estava sendo executada na Serraria 

Souza Pinto, que estava, até então, contribuindo para minimizar a situação de precariedade 

em que a população em situação de rua se encontrava em virtude da COVID-19. 

 

 

 

 



CONTEÚDO DA CARTA À PREFEITURA DE BELO HORIZONTE, 

DE 19 DE AGOSTO 

Além de destacar a necessidade de um atendimento especializado e contínuo para a 

população de rua, cujo estado de vulnerabilidade se acentuou nos últimos meses, os autores 

da carta salientaram três pontos como demandas mais urgentes. São eles, nos termos da 

carta: 

  

1) A instalação e manutenção de banheiros públicos em diferentes pontos da cidade, bem 

como a garantia de acesso à água. 

 

2) Inclusão das 120 pessoas idosas e/ou com comorbidades que estão acolhidas nas 

hospedagens temporárias pela ação emergencial no programa Bolsa Moradia. 

 

3)    Criação de grupo de trabalho interinstitucional para a elaboração de um programa 

habitacional para população em situação de rua. 



Da instalação e manutenção de banheiros públicos em diferentes pontos da cidade, bem 

como a garantia de acesso à água.  

Não bastasse essa demanda ser relevante em todos os momentos, para além desta 

pandemia, considerando os direitos e garantias fundamentais previstos no Texto 

Constitucional, em especial a dignidade da pessoa humana, destaca-se a relevância da 

salubridade no contexto atual, em que máscara e álcool em gel se tornaram itens 

mandatórios.  

 

O contágio pela COVID-19 é comprovadamente reduzido ante o aumento de medidas 

higiênicas básicas, como lavar as mãos e tomar banho. Uma pesquisa do IPEA de junho 

deste ano apontou que as principais ações direcionadas à população em situação de rua no 

período em que vivemos são voltadas a abrigamento, higiene e alimentação. O instituto 

salienta, ainda, a necessidade de manutenção dessas  ações. 

 

 



Inclusão das 120 pessoas idosas e/ou com comorbidades que estão acolhidas nas 

hospedagens temporárias pela ação emergencial no programa Bolsa Moradia. 

Embora em Belo Horizonte, a população em situação de rua represente menos de 10% do 

total  (9,17%), a população em grupo de risco deve ser apurada para melhor proteção  

 

No dia 12 de agosto, a Prefeitura de Belo Horizonte já havia informado que o benefício do 

Bolsa Moradia contemplaria mais 800 famílias em situação ou com trajetória de vida nas ruas.  

O Bolsa Moradia concede R$ 500 mensais, por até 30 meses, para as famílias ou indivíduos 

beneficiados e, além disso, fornece a esses indivíduos auxílio socioassistencial. 

 

Assim, não apenas se observa a relevância desse programa para a população em situação de 

rua, em geral, mas em especial para pessoas eu compõem grupo de risco, salientadas na 

Carta de 19 de agosto como idosas e/ou comorbidades, evitando ao máximo sua exposição à 

COVID-19. 



Criação de grupo de trabalho interinstitucional para a elaboração de um programa 

habitacional para população em situação de rua. 

Por fim, a última demanda salientada na Carta à Prefeitura de Belo Horizonte foi a elaboração 

de um programa habitacional para a população em situação de rua. 

 

Esta demanda reforça a necessidade de políticas públicas para a garantia de moradia e vida 

digna, pois, embora mais urgente em tempos de pandemia, é também uma medida basilar 

para a existência digna em sociedade. 

 

Como uma possibilidade de aprender com a experiência estrangeira, mas pensando a 

realidade do Brasil, o programa Housing First, que pode ser traduzido como Primeiro Casa, 

Primeiro Moradia e, como tem sido chamado em alguns espaços, Habitação em Primeiro 

Lugar, foi implementado nos Estados Unidos há quase trinta anos. 

 

Os idealizadores deste programa entendem que o direito à moradia é um direito-meio, no 

sentido de que, por meio desta, os indivíduos podem buscar sua inserção social e os demais 

direitos, como educação e saúde. 



No Brasil, o Housing First já é aplicado no Rio de Janeio, pelo Projeto RUAS. 

 

 

Nos termos destacados pelo site Politize, em 2018:  

 

 

“A ideia do RUAS é mobilizar e treinar comunidades auto-organizáveis para aplicarem a 

metodologia em suas regiões. Captações de recursos são pensadas de acordo com a mesma 

lógica: cada grupo de pessoas se junta para captar e suportar determinado participante. 

Todos são capacitados para atuarem de acordo com a filosofia do modelo, dados são 

coletados e o acompanhamento dos resultados é feito regularmente. Dessa maneira será 

possível trazer escalabilidade ao modelo e, na posse de dados e métricas consistentes, 

imagina-se ser possível dialogar com o poder público. É preciso que a sociedade civil se 

mobilize em rede para garantirmos o mínimo de dignidade para esse grupo de pessoas que 

segue (sobre)vivendo à margem.” 

 

 

 



ESTRUTURA DO PROGRAMA HOUSING FIRST 

Situação de Rua -> Residência permanente -> assistência médica, mental, 

comportamental, renda e relação com o proprietário do imóvel 

Imagem retirada de: https://housingfirst.marinhhs.org/housing-first 



Comparativo Housing First com outras políticas para população em situação de rua 

Destaca-se como falha o 

excesso de transições até que o 

indivíduo obtenha residência 

permanente. No caso de 

algumas políticas públicas, 

primeiro a pessoa é direcionada 

para um abrigo, onde haverá 

um programa de assistência 

médica, comportamental e da 

saúde mental para então ela se 

direcionar para um lar 

temporário e, após obter renda 

e estabelecer uma relação 

saudável com proprietário de 

imóvel adquirir, então, a 

residência permanente. 

 

Lado outro, no Housing First, o pilar inicial para estabilidade é a 

residência permanente, primeiro passo dessa política pública. 

 

Imagem retirada de: https://gatewayhousingfirst.org/the-housing-first-approach/ 



É importante ressaltar que esse projeto entende a moradia permanente como fator de 

transformação. Tanto para construir uma relação de estabilidade na vida das pessoas 

impactadas pela política pública, quanto para fornecer requisitos básicos (como higiene) para 

que ela possa se inserir em outras atividades. 

 

Quando se pensa na quantidade de empregos e serviços que requerem comprovante de 

residência, por exemplo, esse pilar da permanência da moradia se destaca. 

 

Além disso, por meio desse projeto e da atuação da sociedade civil, observa-se uma 

alteração nos números da população em situação de rua onde a política pública foi 

implementada, de forma que até na Organização das Nações Unidas ela já alcançou 

notoriedade. 

 

Salienta-se, por fim, que não existe um apoio institucional da PUC Minas ou das elaboradoras 

desse produto técnico para a implementação dessa política, em específico. Ela foi 

apresentada em razão de seus resultados e de uma possível identificação com a demanda da 

carta de 19 de agosto à Prefeitura de Belo Horizonte. 

 



DA RELEVÂNCIA DA PESQUISA NAS UNIVERSIDADES E DA 

ATUAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL 

Um último ponto de destaque neste produto técnico é a relevância dos estudos contínuos 

sobre a pandemia e a população em situação de rua a fim e mitigar seus efeitos e evitar 

danos também a posteriori. 

 

Neste sentido, é fundamental reconhecer o trabalho realizado nas instituições de ensino a fim 

de captar dados e absorver demandas, propondo soluções e buscando auxiliar, dentro do 

possível, essa população que se encontra vulnerabilizada. 

 

Pontua-se aqui o trabalho extenso e de alta qualidade realizado pela UFMG, em especial o 

Projeto Incontáveis do Polos de Cidadania da UFMG, que foi fundamental para a 

apresentação desse produto técnico. 

 

Quanto à sociedade civil, observa-se que os melhores resultados para a assistência da 

população em situação de rua ocorreram em locais em que houve mobilização da sociedade 

civil, pois é por meio desta que muitas demandas são vocalizadas e que há pressão para a 

elaboração e implementação de políticas públicas. 
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