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Resumo: Este trabalho busca conhecer os principais dilemas vividos pela população LGBT em 

situação de rua. Nesta obra, serão discutidos os principais temas que envolvem essa problemática, 

tendo em vista que há uma imensa complexidade quando se trata de população LGBT em situação de 

rua. Será feito um estudo histórico e conceitual acerca da cultura LGBT, abordando uma discussão que 

se volta para o aprofundamento das dificuldades e desafios enfrentados pelos integrantes do grupo 

LGBT, que aderem à situação de risco social. Trata-se de um estudo crítico-investigativo, utilizando 

de pesquisa bibliográfica na busca de criar reflexões positivas sobre o tema estudado. 

 

 Palavras-chave: Grupo LGBT; População em situação de Rua; 

Questão Social.  

Abstract: This paper seeks to understand the main problems experienced by LGBT people in the 

streets. In this work, they will discuss the main issues surrounding this problem , given that there is an 

immense complexity when it comes to LGBT population in the streets. A historical and conceptual 

study on LGBT culture will be done by addressing a discussion that turns to the deepening of the 

difficulties and challenges faced by members of the LGBT group, adhering to social risk . This is a 

critical - investigative study, using literature in seeking to create positive thoughts on the subject 

studied. 

 

 Key-words: LGBT group; Population in street situations; Social 
Issues. 

1. INTRODUÇÃO 

Esta obra tem como objetivo principal apresentar a realidade vivida por pessoas de orientação 

sexual e/ou identidade de gênero diversas à heteronormatividade1, o que os insere no grupo LGBT 

(Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgêneros), que, por algum motivo, passam pela situação 

de risco social, mais especificamente, pela situação de rua. Desta forma, pretende-se aqui identificar os 

principais dilemas sofridos por esses indivíduos, que além de sua condição de desvantagem num 

sistema capitalista de desigualdades, onde o preconceito, o desemprego, a violência e a pobreza, como 

                                                 
1 Pessoas LGBT, por ser um grupo recente, possuem identidades e sexualidades diferentes ao padrão 

hegemônico, a heterossexualidade, porém, essas pessoas são frutos da Diversidade Sexual, campo que os 

colocam como sujeitos de direitos e pessoas humanas iguais aos heterossexuais, apesar da diferença na questão 

de gênero. 
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exemplos das expressões da questão social na contemporaneidade, colocam suas vidas num patamar 

de miséria, dependência e mendicância, além da questão da sobrevivência e das complicações e todas 

as estruturas da vida social.  

O estímulo da realização dessa pesquisa parte da experiência de estágio na Fundação Leão 

XIII com população em situação de rua2. O interesse em estudar pessoas LGBT em situação de rua se 

encontra tanto no compromisso com o próprio grupo tanto quanto o perfil inovador do trabalho. A 

população em situação de rua é um grupo complexo, porém atraente para estudos nas ciências sociais, 

principalmente para estudantes do Serviço Social. Conotar o debate sobre “diversidade sexual” num 

estudo acerca de pessoas em situação de rua é desafiador e recente. Além do interesse pessoal, há de se 

destacar que este tema pode inovar e abrir espaço para este debate, levando em conta que há poucas 

obras acerca do objeto deste estudo. Dentro das ciências sociais, este trabalho pode contribuir para 

estudos maiores tais como teses de pós-graduação, mestrado e doutorado ou sendo registrado em 

algum evento acadêmico ou científico. 

2.  FORMATAÇÃO A SER UTILIZADA 

 

De acordo com o estudo de Scorsolini-Comin (2010), consta nos dados do Censo Demográfico 

2010 do IBGE que 60.002 brasileiros alegam viver com cônjuges do mesmo sexo. É a primeira vez 

que o IBGE incluiu tal critério em suas pesquisas. “O número corresponde a 0,03% do total da 

população, ou três pessoas a cada grupo de 10 mil. Comparativamente, 19,7% dos brasileiros afirmam 

morar com cônjuge de sexo diferente.” (SCORSOLINI-COMIN, 2010, p.437). 

Segundo Scorsolini-Comin (2010), no ano de 2011, o Supremo Tribunal Federal reconheceu o 

direito de união estável a casais homossexuais3. Este direito contribui para que casais LGBT gozem 

dos mesmos direitos de casais heterossexuais, tanto quanto o reconhecimento civil de sua relação 

como o acesso a pensões, aposentadorias e inclusão em planos de saúde. A primeira união estável 

entre um casal homoafetivo aconteceu em São Paulo, no dia 28 de Junho de 2011, considerado o dia 

internacional de Orgulho Gay e Consciência homossexual, desde o acontecimento de Stonewall em 

1969. 
 

Ainda sob o autor supracitado, outro fato relevante da atualidade é a adoção de crianças e 

adolescentes por casais LGBT. Em Julho de 2011, um casal gay do interior de São Paulo adotou cinco 

irmãos com idade entre 4 e 10 anos. Estas eram abrigadas numa instituição pública do interior do 

Estado do Rio de Janeiro e a justiça local determinou se o casal tinha condições de cuidar das crianças. 

Por fim, a justiça cedeu o direito de adoção, sendo as crianças todas registradas civilmente com o 

                                                 
2 Respeitando a Política Nacional de População em Situação de Rua (2009), nesta obra será usado o termo 

“população em situação de rua” ao invés de “população de rua” na caracterização das pessoas em risco social 

que se encontram sem vínculo familiar, sem moradia, sem trabalho, etc.. Justifica-se pelo seguinte fato: o termo 

“de rua” envolve todas as pessoas que se utilizam das ruas, porém os sujeitos menos favorecidos que vivem nas 

ruas passam apenas por uma situação, sendo esta, possivelmente, transformada. 
3 O Projeto de Lei 4.914/09 aplica à união estável de pessoas do mesmo sexo os dispositivos do Código Civil 

referentes à união estável entre homem e mulher, com exceção do artigo que trata sobre a conversão em 

casamento. 
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sobrenome do casal. 

 

 
Tais acontecimentos recentes refletem não apenas uma mudança social, mas também 
demográfica, ampliando para outras dimensões as reflexões em torno dos arranjos 
familiares, hétero ou homoafetivos, o que aproxima a questão das políticas públicas 
(PRADO; MACHADO, 2008, p.68). 

 
 

Nesse sentido, entendemos que uma família LGBT no Brasil pode ser possível, mas ainda há 

muita discriminação e repúdio por setores tradicionais e religiosos evangélicos que não aceitam tal 

existência. Segundo Lima (2007, p. 3), no que diz a concessão da união estável e da rejeição à união 

civil pelo Senado: 

 

 

Uma parceria legalizada seria um sinal às famílias, aos amigos e à sociedade de que 

um casal gay ou lésbico deseja manter uma relação de compromisso. Isso seria 

enfatizado pelo status formal e legal da união. Muitos casais homossexuais acham 

uma injustiça que mesmo depois de muitos anos de coabitação ainda são considerados 

legal, econômica e socialmente - meramente como duas pessoas que dividem uma 

residência. 

 

 
Esta é a primeira implicação da questão social na vida das pessoas LGBT a negação do direito 

a constituir uma família, que se repele tanto pelo Estado quanto pela Sociedade. No mesmo campo de 

legislações e ações públicas a favor da comunidade LGBT entramos no assunto mais delicado, mas 

que não foge da esfera da questão social: a homofobia. 
 

Outro desafio da questão social para comunidade LGBT se dá na esfera da saúde, mais 

apropriadamente na luta contra a AIDS. Segundo dados da Política Nacional de DST/AIDS (1999), 

esta doença tem um apego histórico com os indivíduos LGBT, principalmente os gays e travestis da 

década de 1980, onde estes eram os primeiros infectados sendo considerados como grupo de risco até 

meados da década de 1980 onde a doença passa a atingir usuários de drogas injetáveis. 

 

 
A luta contra a AIDS no Brasil criou bases para um novo tipo de relação entre o 
Estado e a sociedade, já que desde o início do estabelecimento das ações 
governamentais para o enfrentamento da epidemia esta relação - estado e sociedade - 
esteve presente. As primeiras iniciativas governamentais que se propuseram a 
enfrentar a epidemia da AIDS nasceram como resposta à pressão social de ativistas de 
São Paulo. Essa característica de formulação e definição de estratégias de prevenção e 
assistência em parceria com a sociedade civil e a comunidade científica faz parte da 
história da AIDS no Brasil. (BRASIL, 1999, p.7) 

 

 
Entretanto, mais uma estratégia de combate à AIDS é criada a favor da comunidade LGBT: a 

criação de um Plano Nacional de Enfrentamento da Epidemia de AIDS e das DST‟s entre gays, 

homens que fazem sexo com homem (HSH) e travestis. De acordo com ABGLT (2008), este plano 

surge devido à alta incidência de casos de AIDS entre os homens homossexuais e que se relacionam 
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com outros homens4. 

 
 

Lançado em 2008, traçado após a identificação das vulnerabilidades que contribuem 
para tornar esse grupo mais suscetível à infecção, entre elas a homofobia e a 
dificuldade de acesso à prevenção e tratamento das doenças sexualmente 
transmissíveis (DST‟s) no sistema público de saúde. Uma das metas do plano é 
garantir equipes capacitadas para atender as demandas para enfrentamento da AIDS 
entre gays e HSH nos programas de saúde em todos os estados. (ABGLT, 2008, p.32) 

 
 

As dificuldades que pessoas portadoras do vírus HIV enfrentam vão além do campo da saúde, 

elas ainda se expressam sob o estigma e o preconceito da família e da sociedade. De tal forma, tal 

situação de saúde incapacita e desmobiliza os indivíduos impossibilitando-os psicologicamente para 

exercer suas atividades laborais, se interagir socialmente e, assim, dificultando suas chances de 

recuperação e tratamento da doença. 

Segundo Prata (2007), em seus estudos acerca de homossexualidade e família, esta última 

exerce um papel duplo no sentido de servir como um grupo social de apoio à pessoa LGBT, sendo 

esbarrado na disputa entre segurança, quanto à acolhida, e a liberdade, quanto ao limite de ações e 

funções executadas, face à: 

 

 
De um lado, a família oferece segurança a seus integrantes, protegendo-os de todas as 
ameaças provindas do “mundo exterior”, porém, o preço pago por esta segurança é 
literalmente a perda de sua liberdade, já que em um núcleo familiar as ordens são 
sempre hierárquicas, partindo dos pais para os filhos e é justamente aí que se 
encontram os problemas, quando se fala em liberdade, principalmente no que diz 
respeito à liberdade sexual e religião. (PRATA, 2007, p.22) 

 
 

Dessa forma, há uma tensão no seio familiar quanto à aceitação de componentes de orientação 

sexual e/ou identidade de gênero diferentes do padrão heteronormativo, o que contribui para que os 

laços entre os indivíduos familiares se deteriorem, efetuando a evasão desses indivíduos da residência, 

ou, em pior escala a possibilidade de violência doméstica entre outros tipos de agravos no ambiente 

familiar. 

Sabe-se que a sociedade brasileira atual possui uma ideologia neoliberal que qualifica o 

desemprego massivo e a extrema competitividade no engajamento no mercado de trabalho. Sendo 

assim, uma grande parcela desses sujeitos, fragilizados psicologicamente pelos preconceitos gerados 

na família e na sociedade, enquadram-se num perfil bastante discutido na atualidade: as pessoas em 

situação de rua. 

Por falta de apoio e despreparo para a vida adulta, ao serem atingidos por grandes estigmas 

quanto à rejeição, condenação e desrespeito quanto à sua diferença, não encontram outra possibilidade 

                                                 
4 De 1996 para 2006, houve um crescimento de 24% para 41% no percentual de casos de AIDS entre 

homossexuais e bissexuais de 13 a 24 anos. Na faixa etária de 25 a 29 anos, a variação foi de 26% para 37%. 

Segundo a Pesquisa de Conhecimentos Atitudes e Práticas Sexuais (PCAP), a taxa de incidência da AIDS nesse 

segmento é de 226 casos por grupo de 100 mil habitantes – onze vezes maior que a taxa da população em geral 
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de regularizar suas vidas e adentram a situação de risco sociais onde seus laços familiares se 

encontram rompidos e não existe um espaço para morar e muito menos para trabalhar ou buscar 

emprego. Tal perspectiva será aprofundada nos próximos discursos. 

 Qualifica-se a população de rua ou pessoa em situação de risco social, segundo decreto 

7053/2009, que regulamenta a Política Nacional de População em Situação de Rua, como 

 

 
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 as 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. (Brasil, 2009, p. 1) 
 
 

Sendo assim, aprofundemos mais esse conceito colocando quais expressões da questão social 

constituem tal situação de risco social. Segundo Garcia ET AL (2012), observa-se que os moradores 

de rua são crianças e adolescentes, jovens adultos, adultos e idosos das mais variadas idades. As 

causas mais frequentes são a dependência química de tabaco, álcool e substâncias psicoativas, porém o 

fator preponderante da situação de risco social é a quebra de vínculo familiar. 

Ainda sob os autores supracitados (GARCIA ET AL, 2012), as exclusões de classe e de 

gênero se potencializam entre estes [pessoas LGBT] na comparação com os homeless54
 como um 

todo, tornando-os mais sujeitos à violência física e sexual na família de origem e quando moram nas 

ruas, ao abuso de substâncias ilícitas e à discriminação por parte dos outros moradores de rua e da 

polícia6. 

Segundo estudos de Salgado (2011), a população em situação de rua teve um aumento 

demográfico durante os anos 1990 e 2000, estimulando o Estado a criar novas estratégias, ações e 

políticas voltadas para esta expressão da questão social. 

Apropriando-se de categoria usada por Salgado (2011) em seus estudos, a população LGBT 

em situação de rua, tal como outros indivíduos sob mesmo fenômeno, vivem um sofrimento ético-

político7. Este processo constitui-se de diversas expressões da questão social que caracterizam a 

situação de risco social que permeia essas pessoas. Tais expressões são: “a dificuldade à acessibilidade 

à escola (ocasionando baixa escolaridade); ao despreparo técnico e profissional; à discriminação no 

mercado de trabalho; à prostituição e à violência social e institucional” (SALGADO, 2011, p.65). 
 

                                                 
34 5 O US Code define homeless como um indivíduo que não tem uma residência noturna fixa, regular e 
adequada ou que frequenta alguma das várias modalidades de abrigo oferecidas. (GARCIA et al, 2012, p.3) 

 

6 Apesar de todas as mudanças sofridas no decorrer do tempo, o Estado, que deveria proteger seus cidadãos, 
acaba reprimindo violentamente os homossexuais, já que na maioria dos casos de violência contra estes 
indivíduos, a polícia é a principal responsável. Mas por que isto ocorre? Por que quem deveria proteger, agride? 
Simples infelizmente, o aparelho de repressão utilizado (a polícia) é proveniente de uma sociedade 
discriminatória e, baseada em leis religiosas. Se pensarmos em direitos sociais, aí então é que a égide religiosa 
se mostra mais forte, já que trabalha com a ideia indenitária – ultrapassada - de que homem deve se relacionar 
com mulher e, vice e versa e nunca com pessoas do mesmo sexo biológico. (PRATA, 2008, p.20) 

 

7 Termo usado por Salgado em seus estudos da Psicologia Social, definindo-o como “a dor mediada pelas 
injustiças sociais. É o sofrimento de estar submetido à fome e à opressão, e pode não ser sentido como dor de 
todos” (SALAGADO, 2011, p. 23)
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De acordo com a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua8 (META, 2008), 

cerca de 31 mil pessoas estão em risco social no Brasil, considerando que este levantamento foi feito 

no ano de 2008, espera-se que este índice tenha se mantido estável. O perfil desse grupo é 

predominante masculino, sendo uma pequena parcela mulheres; a faixa etária que prevalece vai de 25 

a 44 anos; declaram-se, em sua maioria, pretos e pardos, sendo pequeno o quantitativo de brancos, ou 

seja, há uma predominância de negros; a escolaridade varia de ensino fundamental incompleto para 

ensino médio incompleto, existindo uma boa parte de analfabetos; e os níveis de renda giram em torno 

de R$20 à R$80 por semana. 

Dentro deste perfil, encontramos no grupo LGBT uma razoável parcela de gays e travestis em 

situação de rua que se enquadram nesse perfil. Garcia (2012) em seus estudos sobre População LGBT 

de rua afirma sobre tais sujeitos: 

 

 
Havia de início a preocupação de incluir no estudo “mais gays e menos travestis”, 
por se supor que a literatura acerca das travestis, ainda que de forma incipiente, 
aborda a questão da vulnerabilidade à situação de rua, o que não acontece na que se 
refere às homossexualidades propriamente ditas. A primeira visita a um “sopão” 
indicado como frequentado pelo segmento LGBT, contudo, mostrou a total 
impossibilidade de tal diferenciação, não havendo de forma alguma como 
diferenciar o G e o T da “sopa de letrinhas” indenitária. As interações que se 
seguiram deixaram claro o quanto tais posições de sujeito são atravessadas pelo 
contexto peculiar à situação de rua. Ficou evidente o quanto o estilo das travestis 
depende de cuidados corporais, que incluem depilação, o cuidado com o “chuchu” 
(barba) e com as unhas, e de adereços, como roupas e “picumãs” (perucas), 
fortemente dificultados em um contexto como o da rua. Por outro lado, 
homossexuais efeminados, pelo risco de violência onipresente nas ruas, passam a 
mimetizar modos de expressão típicos de travestis, como forma de se impor, usando 
a seu favor o forte estigma que correlaciona as travestis à violência potencial. 
(GARCIA, 2012) 

 
 

Dessa forma, contextualizamos que a população LGBT em situação de rua é um assunto 

complexo de se debater, pois envolve várias categorias de análise. Além da análise da vivência na rua, 

o sujeito sofre outras implicações por sua orientação sexual e identidade de gênero diferente, 

ocasionando em múltiplas expressões dos grupos LGBT. 

 

 
Em seu conjunto, portanto, os processos que envolvem as (auto) representações das 
homossexualidades de rua mostram a necessidade de um diálogo com as 
especificidades destas, tomando o cuidado para não tomá-las como um todo 
homogêneo e para não interpretá-las a partir dos referenciais indenitários típicos dos 
segmentos de renda médios e altos. Pode-se afirmar que tais processos trazem 
questionamentos inclusive sobre o campo conceitual presente no campo de estudos de 
gênero e sexualidade, como no caso da diferenciação comumente feita entre 
“orientação sexual” e “identidade de gênero”, que se mostra inadequada para se 
interpretar as vivências das pessoas LGBT em situação de rua. (GARCIA, 2012) 

 
 

Ainda de acordo com a Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua (META, 

2008), as principais razões que levam as pessoas a entrarem em situação de rua são: 

                                                 
8 Pesquisa Nacional Censitária e Por Amostragem da População em Situação de Rua, realizada em 2007, sob a 

coordenação do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
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“problemas de alcoolismo e/ou drogas (35,5%); desemprego (29,8%) e desavenças 

com pai/mãe/irmãos (29,1%)” (META, 2008, p. 7). Entretanto, há uma correlação 

entre essas hipóteses, que ainda são envolvidas por outras casualidades que “encerra 

em si o trinômio exprimido pelo termo exclusão9 expulsão, desenraizamento e 

privação” (BRASIL, 2008, p.3). 

 

 
 

A Política Nacional de Inclusão Social para População de Rua (BRASIL, 2008) aponta que os 

fatores que deflagram a propagação do risco social são de diversas espécies, tais como: 

 

 
fatores estruturais (ausência de moradia, inexistência de trabalho e renda, mudanças 
econômicas e institucionais de forte impacto social etc.), fatores biográficos 
(alcoolismo, drogadição, rompimentos dos vínculos familiares, doenças mentais, 
perda de todos os bens, etc.), além de desastres de massa e/ou naturais (enchentes, 
incêndios, terremoto, etc.). [...] está claro que se trata de um fenômeno multifacetado 
que não pode ser explicado desde uma perspectiva unívoca e monocausal. São 
múltiplas as causas de se ir para a rua, assim como são múltiplas as realidades da 
população em situação de rua. (BRASIL, 2008, p.3) 

 

 
As nítidas expressões da questão social que conforma tal cenário são únicas e não especificas, 

vale tanto para pessoas LGBT como qualquer outro indivíduo em situação de rua seja uma criança ou 

um idoso, pessoa com deficiência física ou mental, todos estão submetidos a um processo de violação 

de seus direitos acompanhada de desrespeito, discriminação e violência. 

Segundo Política Nacional de Inclusão Social de População de Rua (BRASIL, 2008) devido à 

falta de apoio familiar, as pessoas em situação de rua, em boa parte, possuem histórico institucional, a 

exemplo citamos casas de recuperação para dependentes químicos, abrigos institucionais, casas de 

detenção e de cumprimento de medida socioeducativa, hospitais psiquiátricos, orfanatos, etc. os 

vínculos familiares variam entre contatos tênues com a família, sem contato, mas com referência 

familiar e sem contato e referência familiar. 

Mesmo enquadrados em situação de rua, esses sujeitos, em grande parte, apresentam exercer 

prática laboral. Destaca-se que “70,9% exercem alguma atividade remunerada. [tais como] catador de 

materiais recicláveis (27,5%), flanelinha (14,1%), construção civil (6,3%), limpeza (4,2%) e 

carregador/estivador (3,1%).” (META, 2008, p. 10). 

Entretanto, existem ainda os pedintes que se caracterizam pela mendicância, porém são 

minoria, composta por 15,7% da população em situação de rua, desqualificando o preconceito 

                                                 
9 Segundo análise da Política Nacional de Inclusão Social de População de Rua (BRASIL, 2008) no que se refere 

à exclusão social, apoiado em cientistas sociais como Alcock e Castel, definem-na como “situação extrema de 

ruptura de relações familiares e afetivas, além de ruptura total ou parcial com o mercado de trabalho e de não 

participação social efetiva” (BRASIL, 2008, p. 3) e ainda afirma que “assim, pessoas em situação de rua podem 

se caracterizar como vítimas de processos sociais, políticos e econômicos excludentes” (BRASIL, 2008, p.3). 

Porém, é preciso colocar que essas pessoas não são excluídas, de forma definitiva, da sociedade, pois mesmo em 

tal situação continuam participando do processo de produção do capital, a partir do trabalho informal, do 

desemprego e da desigualdade social. 
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existente na generalização desse grupo. Em matéria de ocupação profissional, mesmo considerando 

que estes não estejam na economia formal de trabalho, ou que já tenho tido experiência passada, 

“destacam-se aquelas vinculadas à construção civil (27,2%), ao comércio (4,4%), ao trabalho 

doméstico (4,4%) e à mecânica (4,1%).” (META, 2008, p.10) 

A questão da saúde é outro preocupante nesta população. Os problemas de saúde mais 

frequentes são: “hipertensão (10,1%), problema psiquiátrico/mental (6,1%), HIV/Aids (5,1%) e 

problemas de visão/cegueira (4,6%).” (META, 2008, p. 11). Quanto à rede de serviços de saúde, esta 

população tem os postos de saúde básica e os hospitais de emergência como principais vias de 

atendimentos à suas necessidades que vão de medicamento à tratamentos graves como HIV, 

Tuberculose ou até mesmo caso de violência. 

Desta forma, podemos compreender de forma geral como a população em situação de rua se 

caracteriza de forma precarizada e complexa, porém, ainda, resistem ao processo de exclusão social, 

lutando junto a movimentos e instituições de cidadania para esse grupo na defesa de sua cidadania. 

Neste levante, podemos apontar a caracterização da população LGBT em situação de rua sob 

os seguintes aspectos, segundo Garcia (2007), estes indivíduos sofrem acirradamente de preconceitos 

na família, o que ocasiona na evasão ou expulsão por parte dos pais de seus seios familiares, na esfera 

do trabalho, no que diz sobre dificuldades em assegurar ou conseguir uma oportunidade de trabalho, e 

em entidades sociais como escola, etc. Além disso, estes vivem “em um contexto fortemente associado 

à violência e ao uso de drogas” (GARCIA, 2007, p. 4) 

 

 
Acreditamos que ao levantarmos as formas pelas quais os grupos minoritários 
vivenciam o preconceito, e as consequências disso na relação com esferas tão 
fundamentais quanto a família, a escola e o trabalho, estamos contribuindo para a 
mudança dessa realidade, através do alerta para a necessidade de mais estudos sobre o 
tema e principalmente mais ações que promovam o direito a cidadania dessas pessoas. 
(GARCIA, 2007, p. 13) 

 
 

Além desses fatores estruturais gerais à toda população em situação de rua, Galvão, autor da 

reportagem do site Folha Uol (GALVÃO, 2011), analisa como se desenvolve o perfil dessa população 

LGBT de rua. Retrata que essas pessoas vivem em grupos para se defenderem de tal violência nas ruas 

e existe um processo de escamoteamento de suas identidades para diminuir os preconceitos existentes 

e se camuflarem da violência existente. E aponta que o referencial se encontra na afirmação do autor: 

“Todos esses mendigos gays têm em comum história de rejeição da família, de dependência de álcool 

e drogas, de prostituição e de abuso sexual na infância.” (GALVÃO, 2011). 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
  

O estudo da diversidade sexual propôs o esclarecimento acerca da população LGBT e suas 
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distintas identidades, notando que sua representação independe de orientação sexual. Assim, foram 

introduzidos os sujeitos dessa pesquisa. Este debate foi competente para exacerbar o direito da 

população LGBT, seguindo os princípios do respeito, da dignidade, da igualdade e da liberdade. 
 

As conquistas mais relevantes giram em torno de políticas nacionais voltadas para a área dos 

direitos humanos, saúde e direitos referentes à família, tal como a união estável e a adoção. Levando 

em conta os problemas enfrentados por esses indivíduos, foram verificadas as condições de vida destes 

usuários, tendo por base a conjuntura atual que os envolvem. O capitalismo em sua fase 

contemporânea propõe formas cruéis de existência para os menos favorecidos, tornando-os 

vulneráveis a situações de pobreza, desemprego e violação de direitos. 

As expressões da questão social na atualidade demarcam um panorama de problemas de 

cunho socioeconômico, além de precariedades nos contextos familiares e desafios para uma 

sociabilidade justa e democrática. Um dos empecilhos gerados pela massiva influência do sistema 

social vigente é a inserção de pessoas em risco social à situação de rua. 

O espaço da rua é qualificado como um lugar dinâmico, onde se estabelece a relação entre 

público e privado, resultante da apropriação desse meio de acordo com as necessidades do indivíduo. 

A pessoa que, devido às complicações de uma vida segmentada de preconceito, discriminações, falta 

de preparo educacional e profissional e quebra de laços familiares, entre outras mazelas, enxerga a rua 

como única saída para seus problemas, visando o total isolamento da vida social. 

 

 
Nas duas ultimas décadas é possível notar no Brasil um crescente aumento de 
políticas públicas voltadas a este segmento da população, assim como um aumento 
nos estudos a respeito desta condição de exclusão social. Este aumento é fruto do 
significativo e alarmante aumento da população de rua nas principais capitais do 

país, principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. (COSTA ET AL, 2010, p.2) 
 
 

O grupo populacional que tem a rua como espaço de (sobre) vivência apresentam as seguintes 

características, segundo a Política Nacional de Inclusão Social de População de Rua (2008, p.9): 

 

 
A população em situação de rua pode ser definida como um grupo populacional 
heterogêneo que tem em comum a pobreza, vínculos familiares quebrados ou 
interrompidos, vivência de um processo de desfiliação social pela ausência de 
trabalho assalariado e das proteções derivadas ou dependentes dessa forma de 
trabalho, sem moradia convencional regular e tendo a rua como o espaço de 
moradia e sustento. Naturalmente, existem muitas outras especificidades que 
perpassam a população de rua e devem ser consideradas, como gênero, raça/cor, 
idade e deficiências físicas e mentais. 

 

 

Pôde-se concluir que as razões pelas quais as pessoas chegam à situação de rua são 

provenientes por diversos fatores, mas todos sofrem influência da Questão Social na atualidade. O 

desemprego, a falta de formação escolar e profissional, os conflitos familiares, a violação dos direitos, 

a ausência de moradia, todos estes agravos contribuem para o risco social. As pessoas LGBT enquanto 
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sujeitos sociais estão expostos a qualquer expressão da questão social contemporânea, com destaque 

para as formas de preconceito e a homofobia na família, no trabalho e na sociedade em geral. Muitos 

grupos radicais, tradicionais e religiosos tratam esse grupo como seres estranhos, opostos ao padrão 

estipulado como heteronormativo, complicando o modo de vida destas pessoas. 

Segundo Prado e Machado (2008), a questão social afeta as populações LGBT de todas as 

formas citadas tal como acontece com toda população. Porém, de forma especial, a questão social 

neste grupo se constitui de forma desmobilizante, inferiorizando e tornando estes indivíduos invisíveis 

através dos preconceitos e discriminações, que estes sofrem. 
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