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Resumo
Uma sociedade verdadeiramente equitativa deve garantir a melhoria das
condições de vida dos seus elementos mais vulneráveis, não só numa perspetiva
assistencialista, mas também de empoderamento e de defesa da autodeterminação. Os
benefícios da ligação humano animal são inegáveis. Contudo, as pessoas em situação de
sem abrigo que se fazem acompanhar por animais constituem-se como um grupo ainda
mais à margem, dentro do seu próprio grupo, devido ao facto da ligação que têm com os
seus animais não ser considerada com a devida importância, sendo muitas vezes invisível
ou alvo de discriminação.
Este estudo é uma tentativa de criar conhecimento sobre um tema ainda pouco
estudado em Portugal, as pessoas em situação de sem abrigo que têm animais de
companhia e como esta ligação quando estabelecida acarreta consigo benefícios mútuos,
mas também dificuldades, que necessitam de solução. Para tal, foi realizada análise de
conteúdo de entrevistas semiestruturadas a treze participantes com perspetivas
semelhantes sobre o fenómeno: para além das pessoas em situação de sem abrigo
acompanhadas por animais, investigadores nas áreas das pessoas em situação de sem
abrigo, da ética e da etiologia animal, profissionais de medicina veterinária, psicologia,
sociologia, polícia e política. A estes participantes foi pedido que refletissem sobre a
especificidade da natureza desta relação, sobre os seus benefícios e as respostas e
mudanças que consideram necessárias para suprimir eventuais dificuldades.
Parece existir algum consenso no que diz respeito à importância da Ligação
Humano Animal nesta população, o que se reflete na partilha de perspetivas semelhantes
nas narrativas dos/as diferentes participantes. O animal é visto como companheiro,
provedor de suporte, figura de vinculação e como família da pessoa em situação de sem
abrigo. É, por isso, fundamental para o seu bem estar e mesmo para trajetórias de
resiliência. Os resultados focam, todavia, também as limitações das respostas sociais
existentes, sublinhando-se a necessidade de combater a discriminação e melhorar serviços
de apoio à pessoa em situação de sem abrigo e seu animal, através, por exemplo, da
eliminação de impedimentos ao acesso a dormida ou alimentação ou apoio veterinário
gratuito.
Palavras – chave: Pessoas em Situação de Sem Abrigo; Ligação Humano Animal;
Discriminação
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Abstract
A true egalitarian society must guarantee the improvement of the living conditions
of its most vulnerable elements, not only from an assistentialist perspective, but also from
empowerment and the defense of self-determination. The benefits of human animal
bonding are undeniable. However, homeless people who are accompanied by animals
constitute themselves as a group even more on the sidelines, within their own group, due
to the fact that the connection they have with their animals is not considered with due
importance. , often being invisible or discriminated against.
This study is an attempt to create knowledge on a topic still little studied in
Portugal, homeless people who have pets and how this connection when established
brings mutual benefits, but difficulties, which need to be solved. To this end, content
analysis of semi-structured interviews was carried out with thirteen participants with
similar perspectives on the phenomenon: in addition to homeless people accompanied by
animals, researchers in the areas of homeless people, ethics and etiology animal,
veterinary medicine, psychology, sociology, police and politics professionals. These
participants were asked to reflect on the specific nature of this relationship, on its benefits
and the responses and changes they consider necessary to eliminate any difficulties.
There seems to be some consensus regarding the importance of the Human Animal
Link in this population, which is reflected in the sharing of similar perspectives in the
narratives of the different participants. The animal is seen as a companion, support
provider, liaison figure and as the family of the homeless person. It is, therefore,
fundamental for your well-being and even for resilience trajectories. The results,
however, also focus on the limitations of existing social responses, underlining the need
to combat discrimination and improve support services for homeless people and their
animals, for example, by eliminating impediments to access overnight or food or free
veterinary support.

Keywords: Homeless People; Human Animal Link; Discrimination
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Résumé
Une véritable société égalitaire doit garantir l'amélioration des conditions de vie
de ses éléments les plus vulnérables, non seulement d'un point de vue assistentialiste,
mais aussi de l'autonomisation et de la défense de l'autodétermination. Les avantages du
lien humain-animal sont indéniables. Cependant, les sans-abri accompagnés d'animaux
se constituent comme un groupe encore plus en marge, au sein de leur propre groupe, du
fait que le lien qu'ils entretiennent avec leurs animaux n'est pas pris en compte avec
l'importance voulue. , étant souvent invisibles ou discriminés.
Cette étude est une tentative de créer des connaissances sur un sujet encore peu
étudié au Portugal, les sans-abri qui ont des animaux domestiques et comment cette
connexion une fois établie apporte des avantages mutuels, mais aussi des difficultés, qui
doivent être résolues. A cet effet, une analyse de contenu d'entretiens semi-structurés a
été réalisée auprès de treize participants ayant des perspectives similaires sur le
phénomène: en plus des sans-abri accompagnés d'animaux, des chercheurs dans les
domaines des sans-abri, de l'éthique et de l'étiologie Professionnels de la médecine
animale, vétérinaire, de la psychologie, de la sociologie, de la police et de la politique.
Ces participants ont été invités à réfléchir à la nature spécifique de cette relation, à ses
avantages et aux réponses et changements qu'ils jugent nécessaires pour éliminer toute
difficulté.
Il semble y avoir un certain consensus sur l'importance du lien humain-animal
dans cette population, ce qui se reflète dans le partage de perspectives similaires dans les
récits des différents participants. L'animal est considéré comme un compagnon, un
accompagnateur, une figure de liaison et comme la famille du sans-abri. C'est donc
fondamental pour votre bien-être et même pour les trajectoires de résilience. Cependant,
les résultats se concentrent également sur les limites des réponses sociales existantes,
soulignant la nécessité de lutter contre la discrimination et d'améliorer les services de
soutien aux sans-abri et à leurs animaux, par exemple en éliminant les obstacles à l'accès.
nuit ou nourriture ou soutien vétérinaire gratuit.

Mots-clés: Les sans-abri; Lien animal humain; La discrimination
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Introdução
A ligação humano - animal está presente na História há milhares de anos e os
benefícios recíprocos da mesma são inegáveis (Bauer & Woodward, 2007; Furst, 2015;
Serpell, 2006; Walsh, 2009). Apesar das mudanças que o mundo enfrentou e enfrenta
todos os dias, esta relação entre animais e humanos parece não ficar corrompida (Bustad
& Hines, 1984 cit in Bauer, & Woodward, 2007).
As Pessoas em Situação de Sem Abrigo (PSSA) não se distinguem das restantes e
são igualmente capazes de estabelecer uma ligação benéfica de reciprocidade (Gillespie
& Lawson, 2017). Reconhece-se até a especial importância que esta ligação pode assumir
para as PSSA, na promoção e manutenção de uma boa saúde mental (Quintas, 2010), em
particular pela companhia e sentimento de pertença proporcionados e pelo desafiar de
estigmas e estereótipos da sociedade. Por esse motivo, trata-se de um tema com particular
interesse e relevância em termos concetuais e práticos. Apesar de já existirem alguns
estudos internacionais sobre a temática, a nível nacional a investigação é muito parca.
A investigação desenvolvida no âmbito da presente dissertação de mestrado
pretende contribuir, em termos empíricos, para a criação de conhecimento num tema
pouco explorado e, em termos práticos e sociais, ouvir a voz de uma população que ainda
permanece muitas vezes pouco auscultada. Estão subjacentes três objetivos específicos:
explorar as diferentes perspetivas sobre a ligação humano animal nesta população em
particular, identificar as principais dificuldades sentidas tanto pelas PSSA, como pelas
instituições e profissionais que tentam dar-lhes respostas eficazes e enumerar quais as
melhores respostas implementadas e a implementar para ultrapassar essas dificuldades.
A presente dissertação está dividida em quatro partes: numa primeira secção, de
enquadramento teórico, são definidos e caracterizados conceitos e fenómenos chave
como é o caso da Ligação Humano Animal (LHA), das PSSA e, por fim, a LHA nas
PSSA. Na segunda secção, são explicitadas os aspectos metodológicos referentes às
opções de amostra, instrumento e procedimento de recolha e análise de dados qualitativos.
Na terceira secção, são apresentados e discutidos os resultados obtidos. E, por fim, na
quarta secção, são apresentadas as conclusões mais significativas, identificadas as
limitações do estudo e feitas propostas para estudos futuros.
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Parte I - Enquadramento Teórico

1. LHA: Definição, Efeitos e Modelos Teóricos Explicativos
Neste ponto será apresentada uma definição da LHA, assim como os seus efeitos
principais e algumas teorias que parecem explicar esta ligação, como é o caso da Teoria
da Vinculação, do Modelo Relacional, da Teoria da Resiliência, do Especismo e da
Empatia Entrelaçada.

1.1. Definição de LHA
A LHA é vista por muitos autores como uma relação mútua e significativa,
complexa do ponto de vista psicológico e fisiológico, que influencia, de forma direta e
indireta, a saúde de ambos os intervenientes. De acordo com a Associação Americana de
Medicina Veterinária (AVMA), “a ligação humano-animal é definida como uma relação
mutuamente benéfica e dinâmica entre pessoas e outros animais que é influenciada por
comportamentos que são essenciais para a saúde e o bem-estar de ambos. Isso inclui, mas
não é limitado, às interações emocionais, psicológicas e físicas com pessoas, animais e o
ambiente” (AVMA, 1998, p. 1975, cit in, Fine, 2019, tradução livre). Tal definição
pioneira é extremamente completa; no entanto, alguns autores defendem que falta uma
característica essencial que é o amor e o carinho que os humanos sentem pelas espécies
que lhes fazem companhia (Fine, 2019).
Os humanos sempre contaram com a ajuda dos animais não humanos para
trabalhos diversos, como a construção ou a agricultura. Para além disso, os animais foram
sempre parte importante na vida dos humanos para a sua sobrevivência e saúde,
nomeadamente como alimentos (Bauer, & Woodward, 2007; Walsh, 2009), mas também
estão muito presentes em questões relacionais e espirituais (Serpell, 2006). Os animais
domesticados, como os cães, desde logo funcionaram como uma forma de proteção em
relação à vida selvagem, mas também como fonte de lazer e companhia. Deste modo,
desde os primórdios da sociedade, que os animais têm um importante papel no desenrolar
da civilização (Furst, 2015). Segundo Okoniewski (1984) “os animais são seres
significativos no esquema geral da relação dos seres humanos com o mundo ao seu redor”
(Bauer, & Woodward, 2007, p. 172, tradução livre).
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A origem da ligação existente entre humanos e animais é, deste modo, já antiga e
sobretudo instrumental (Bauer, & Woodward, 2007). A mudança que o mundo sofreu ao
longo do tempo e, sobretudo, desde a modernidade, foi alterando os contornos dessa
união, apesar da dedicação recíproca sentida entre humanos e os seus animais de
companhia continuar praticamente inalterada (Bustad & Hines, 1984 cit in Bauer, &
Woodward, 2007).
No sentido de entender efetivamente que tipo de ligação se estabelece entre
humanos e animais é preciso perceber os significados atribuídos pelos indivíduos a esta
relação (Walsh, 2009). Perante a união reconhecida entre humanos e animais desde os
primórdios da civilização é legitimo perguntar “como é possível que o campo da saúde
mental tenha sido tão lenta no reconhecimento da importância da LHA?” (Walsh, 2009,
p. 468, tradução livre). Segundo Walsh (2009), tal deve-se em grande medida ao facto de
investigadores como Watson e Skinner terem olhado os animais como seres inferiores e,
por conseguinte, não dignos de respeito, denegrindo-os: consideravam-nos como
criaturas suscetíveis de aprendizagem, demonstrada em experiências de laboratório, mas
desprovidos de consciência e emoção.

1.2. Efeitos da LHA
Os benefícios da LHA são diferentes para cada pessoa e podem, nomeadamente,
variar consoante as necessidades de desenvolvimento e de suporte de cada pessoa ou de
cada fase da vida (Maharaj, 2016). O facto de se interagir com um animal pode aumentar
os nossos compostos neuroquímicos associados a relacionamentos e vínculos, o que,
consequentemente, melhora o funcionamento do sistema imunológico (Walsh 2009).
Existem algumas evidências científicas que mostram que ter um animal pode resultar em
níveis de risco cardiovascular reduzidos tanto para o animal, como para as pessoas; os
animais amortecem as respostas autonómicas ao stresse agudo, o que pode explicar alguns
resultados de incremento de saúde associados à tutoria de animais de estimação
reportados na literatura (Virués-Ortega & Buela-Casal, 2006; Walsh 2009). A oxitocina
é uma hormona encontrada no cérebro que influencia vários processos psicológicos,
biológicos e comportamentais, como a empatia e a confiança (Beetz, Uvnäs-Moberg,
Julius, Kotrschal, 2012). Esta hormona cria "uma rede cerebral antisstress e pró-social"
que diminui a ansiedade, o isolamento, a dor física, entre outros benefícios. Algumas
investigações documentam que a interação positiva com um cão aumenta os níveis de
3

oxitocina no sangue e na urina de uma pessoa, o que, aliás, também acontece com os
níveis de oxitocina no cão, que aumentam na sequência de contato físico e interação com
os seus cuidadores humanos (Yount et al., 2013).
Os cuidadores de animais com uma ligação forte com os mesmos parecem sofrer
menos de sintomas depressivos do que as pessoas que não se sentem tão unidos aos seus
animais de companhia (Garrity, Stallones, Marx., & Johnson, 1989). Para além disso, os
animais reduzem também os sintomas de depressão através do companheirismo que
fornecem e da probabilidade de aumento de contacto com outras pessoas (Siegel, 1999).
Os benefícios médicos e emocionais decorrentes da tutoria significativa de animais de
companhia são tão elevados que podem mesmo ser vistos numa perspetiva de adaptação,
isto é, esta ligação sentida e autêntica desempenha um papel evolucionário considerável
(Katz, 2003, cit in Sable, 2013).
É nos momentos particularmente difíceis que os animais podem ser especialmente
benéficos, sendo fatores de proteção que impulsionam trajetórias de resiliência (Walsh,
2009). Algumas pessoas sentem que os seus animais percebem facilmente aquilo pelo que
estão a passar, como estados de humor ou mesmo sentimentos, por vezes, referindo-se
aos animais como “terapeutas ao vivo” (Cain, 1985). Os animais podem, também,
funcionar como “barómetros emocionais e reguladores homeostáticos que moderam o
stress nas relações” (Allen & Blascovich, 1996, cit in Walsh, 2009, p. 485, tradução livre).
Os animais não humanos têm um valor terapêutico: em particular quando as pessoas não
têm relacionamentos próximos com outros humanos, os animais não humanos podem
funcionar como sistemas “compensatórios” ou como um “suplemento”. A consciência de
que alguém precisa de nós mostra ter uma influência positiva nos níveis de valor pessoal
(Rockett & Carr, 2014).
A investigação tem verificado que o contacto com animais tem benefícios que
melhoram a saúde, sendo que, por exemplo, as situações mais humorísticas
frequentemente protagonizadas pelos animais reduzem o stress. Em situações de maior
vulnerabilidade, a presença de animais pode aumentar a perceção de segurança,
proporcionar conforto e apoio emocional ao reduzir a solidão de pessoas emocional e
fisicamente isoladas e oferecer amor e aceitação incondicional, aumentando a autoestima
e ajudando à interação com outras de forma mais rápida e fácil. Deste modo, a tutoria de
animais aumenta, definitivamente, a qualidade de vida, em particular em grupos mais
vulneráveis (Kidd & Kidd, 1994), como será o caso das PSSA. Os benefícios dos animais
4

reúnem aspetos como afeto, lealdade e amor incondicional, fornecem prazer e momentos
de lazer, contribuem para o bem-estar físico, psicológico e emocional aliviam a solidão,
o isolamento, a ansiedade, a depressão (Maharaj, 2016; Walsh, 2009). Perante a existência
de tantos benefícios associados à LHA, será importante tentar compreender alguns dos
modelos que têm tentado explicar porquê.

1.3. Modelos Teóricos Explicativos da LHA
1.3.1. Teoria da Vinculação
Uma figura de vinculação é alguém que, como cuidador de outro, funciona como
uma base ou um porto seguro (Bretherton, 1985). Uma figura de vinculação é alguém
importante que funcionará como uma forma de segurança psicológica caracterizada pela
proximidade e disponibilidade, que fornece proteção e suporte para aliviar o stress e
instiga confiança que facilita e permite tomar riscos e explorar o mundo. De acordo com
os estudos inaugurais, os relacionamentos precoces estabelecidos com figuras de
vinculação, como é o caso dos pais, funcionam como modelos, influenciando as ligações
interpessoais que se estabelecem e se vão manifestar ao longo da vida. Deste modo, irão
determinar o que a pessoa espera dos outros e de si mesmo, no que diz respeito ao contexto
relacional (Bowlby, 1979, cit in Rockett & Carr, 2014).
Para além de pessoas, é possível que se criem ligações de vinculação a sítios,
objetos ou construções (Nedelisky & Steele, 2009), a entidades religiosas (Bradshaw,
Ellison, & Marcum, 2010), ou aos animais (Rockett & Carr, 2014). A investigação parece
corroborar que os animais não humanos conseguem providenciar sentimentos de vínculo
forte que colmatam necessidades (Thompson et al., 2014). É já reconhecido que é o nível
de vinculação ao animal de companhia que se relaciona com a saúde psicológica e não
apenas a mera “propriedade” ou tutoria que, muitas vezes, está associado ao facto de se
“ter” ou de se ser “dono(a)” de um animal (Crawford, Worsham, & Swinehart, 2006).
Através de “memórias implícitas” (Schore & Schore, 2011) sobre a vinculação
estabelecida com uma pessoa que proporcione uma base segura, isso irá contribuir para a
diminuição do stress e de momentos de medo (Sable, 2013). Tal foi também observado
em cães (Panksepp 1998, cit in Sable, 2013), concluindo-se que os animais são uma fonte
de segurança para os humanos, mas estes também o são ou podem ser para os seus animais
(Sable, 2013). Apesar dos animais de companhia poderem ser figuras de vinculação
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importantes em, praticamente, todas as circunstâncias de vida das pessoas, são de um
valor extremo para as pessoas ou famílias quando estas estão a passar por alguns
momentos de stress mais elevado na sua vida (Cain, 1985) ou maior vulnerabilidade.

1.3.2. Teoria da Empatia Entrelaçada e Modelo Relacional
Em qualquer relação significativa existente, os seres nela envolvidos devem estar
conscientes e atentos àquilo que o Outro necessita, assumindo então a responsabilidade
pelo seu bem-estar. Tal processo foi denominado de “Empatia Entrelaçada” (Entagled
Empathy), por Gruen (2015), tendo subjacente a reciprocidade necessária na relação, não
de exigência de troca de favores, mas sim de compreensão, reconhecimento e presença
(Gillespie & Lawson 2017). A ideia de “empatia incondicional pode parecer utópica, mas
este conceito não deve ser um recurso finito, mas sim deve ser visto como um processo
para um círculo de compaixão que cria mudança nas pessoas e, consequentemente, no
mundo”, por isso “como é que não incluímos todos os seres sencientes quando se trabalha
para a não violência?” (Joy, 2005, p. 124, tradução livre).
Na mesma linha, o Modelo Relacional tem por base as ligações que as pessoas
estabelecem com outros seres vivos e como as mesmas são primordiais para o crescimento
pessoal. Apesar da ideia geral de que, quando chegada a adultez, a pessoa deve ser
extremamente autónoma e independente, este modelo não assume essa perspetiva no que
diz respeito à parte emocional, já que acredita que o desenvolvimento pessoal é feito com
a criação e continuação de relações seguras e saudáveis durante todo o ciclo de vida
(Lasher, 1998). Um conceito interessante que se relaciona com este modelo é a noção de
“sistema de sintonização” (Gibson 1966, 1979, cit in Lasher, 1998) que se constitui como
um processo percetivo de energia em que os intervenientes na relação, neste caso a pessoa
e o animal, estão mais recetivos a informação sobre o outro, mas também das situações
externas. Por outras palavras, “as ligações humano-animal providenciam uma experiência
de sintonia: duas criaturas vivas que respondem à essência de cada um” (Lasher, 1998, p.
133, tradução livre). Ao estarmos mais disponíveis a este sentimento de contacto
connosco e com os outros, conseguimos aceder a elementos sobre nós que nunca antes
tínhamos percebido existirem, isto é, podemos estar em contacto com as nossas emoções
de forma mais direta e autêntica, através da ajuda dos animais que não escondem os seus
sentimentos, pois não são influenciados por questões culturais como os humanos. Devido
a esta libertação cultural, os humanos conseguem criar ligações de cuidado e
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companheirismo, com os seus animais de companhia num estado “mais puro” do que com
pessoas da sua própria espécie e essa ligação ajuda, também, os indivíduos a libertaremse de imposições ou convenções culturais (Lasher, 1998).

1.3.3. Teoria do Especismo
O especismo é a crença dogmática de que os humanos são a espécie mais
importante e inteligente de todas. “O especismo corresponde a um conjunto de ideias,
pensamentos, doutrinas e visões do mundo, que têm como ponto de partida a crença de
que os animais não humanos, não tendo quaisquer atributos espirituais, não possuem
nenhuma dignidade moral.” (Gordilho, 2017, p. 184, tradução livre). A suposta ausência
de moralidade, consciência, inteligência e sentimentos dos animais não humanos parece
ser motivo, para que sejam usados e explorados a bel-prazer dos animais humanos.
Contudo, a investigação sugere que da mesma forma que os animais humanos são seres
de sensibilidade, também, os animais não humanos o são, ou seja, sentem prazer e dor, e
por isso merecem direitos básicos como o de viver sem qualquer tipo ou forma de
sofrimento propositadamente infligido. Assim, podemos perguntar “Se possuir um nível
de inteligência maior não dá o direito a um humano de usar um outro para os seus fins,
como pode permitir aos humanos explorar animais não humanos para o mesmo
propósito?” (Singer, 1990, p. 111, cit in por Joy, 2005, tradução livre). Deste modo, é
feito o alerta de como devemos ser nós, humanos, a lutar pelos direitos dos animais não
humanos que não têm essa capacidade “superior” de pensamento ou poder e que, por isso,
não se conseguem proteger da mesma forma que os animais humanos (Joy, 2005).
As ideologias da maioria dos partidos políticos não ignoram as necessidades da
espécie humana. No entanto, os animais não humanos não conseguem manifestar os seus
interesses e necessidades linguisticamente e não votam, pelo que parecem ser colocados
de parte das agendas da maioria dos partidos e das questões sociais. Mesmo que a ideia
de que somente os humanos, seres dotados de racionalidade, são capazes de tomar
importantes decisões, tal não implica que as mesmas beneficiem de forma exclusiva a sua
espécie. Na verdade, essas resoluções devem ter em conta as espécies ditas “irracionais”,
nomeadamente no que respeita aos seus direitos e às suas necessidades. Precisamente,
como sugerimos anteriormente, devido à sua “irracionalidade” que os torna incapazes de
participação política ou, aparentemente, de todo o tipo de tomada de decisão que afeta
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diretamente o seu bem estar (Gordilho, 2017), os animais não humanos precisam dos
humanos para o fazer em seu nome.

1.3.4. Teoria da Resiliência
Por último, é importante ser referida a Teoria da Resiliência. A resiliência é um
processo crucial que se traduz pela capacidade de sobrevivência e ajustamento em
situações difíceis. Nela existem três grandes pilares basilares que concorrem para a sua
definição: para que se possa falar de resiliência têm que estar presente, necessária e
simultaneamente, algum tipo de risco para a vida do indivíduo, como, também, a presença
de fatores de proteção e indicadores de ajustamento num continuum multidimensional de
respostas humanas à adversidade. Pode afirmar-se, então, que a resiliência resulta do facto
das pessoas enfrentarem certos tipos de desafios ou adversidades decorrentes das
circunstâncias da vida, mas também de os superarem graças à presença de fatores de
proteção internos e externos, que contribuem para a sua adaptação e crescimento (Graber,
Pichon, & Carabine, 2015).
A LHA em questão neste estudo tem como alvo a PSSA que se faz acompanhar
por animais. Todos os benefícios referidos anteriormente fazem-se sentir também nas
PSSA. Pode mesmo afirmar-se que é observado um efeito mais forte, pois a conexão
emocional entre as duas espécies é, muitas vezes, exponencialmente mais elevada. As
teorias explicativas acima desenvolvidas aplicam-se, por conseguinte, a esta população,
pois o vínculo que se forma e a energia sentida entre humano e animal não humano é de
tal ordem forte que potencia a empatia entre os elementos de ambas as espécies. Os
animais de companhia, afiguram-se, neste contexto, como fatores de proteção importantes
para uma população muitas vezes caracterizada por histórias de vida pautadas pelo risco
e que continuam, no seu dia a dia, a deparar-se com obstáculos materiais e sociais que
ameaçam o seu ajustamento e inclusão; será, por isso, legítimo admitir que a relação
estabelecida com o animal de companhia é um mecanismo de proteção privilegiado que
amortece o efeito dessas adversidades.
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2. A PSSA
2.1. A Generalidade do Fenómeno da PSSA e a Realidade Nacional
A existência de PSSA é uma questão que coloca o bom nome da civilização em
causa e denota o claro insucesso da sociedade em ser equitativa e cooperativa (Marques,
2012).
Atualmente, as PSSA já não são vistas, como eram outrora, como “mendigos”.
Nos dias de hoje, há consciência de que as dificuldades e vulnerabilidades que esta
população tem podem chegar a qualquer um de nós (Quintas, 2010). Gerald Daly (1996)
imprime um olhar relacional à situação de sem abrigo: perspetiva a condição como
complexa e como um problema macro, não só devido à falta de habitação, mas sim da
carência de contacto proximal com relações familiares e sociais (cit in Fernandes, 2006).
As PSSA não são só aquelas que não têm uma casa própria, que vivem na rua, mas
também aquelas que vivem legal ou ilegalmente em casas abandonadas, em refúgios ou
centros de acolhimento para PSSA (públicos ou privados) ou em camaratas ou pensões,
os que têm residência em instituições, estabelecimentos infantis, hospitais, prisões e
hospitais psiquiátricos, não possuindo casa ao sair destes estabelecimentos e, também, os
que detêm uma habitação que não é adequada ou socialmente aceitável (Muñoz &
Vazquez, 1998, cit in Quintas, 2010). Para além disso, a situação das PSSA não se prende
somente com a questão da habitação, como já referido, mas sim pela falta ou exiguidade
de outras componentes necessárias para uma vida gratificante, tais como vínculos
familiares, emprego, proteção ou saúde física e mental. Esta situação não é primariamente
e na maioria das vezes uma escolha, mas sim resultante de um conjunto de fatores que,
uma vez combinados, fogem ao domínio das pessoas (Marques, 2012).
Independentemente da forma como as PSSA experienciam esta condição, segundo
a Federação Europeia de Organizações Nacionais que Trabalham com os Sem Abrigo
haverá 4,1 milhões de pessoas na Europa nesta situação e em todos os países que fazem
parte deste organismo (que inclui Portugal) houve um aumento generalizado desta
população, no período compreendido entre 2009 e 2014 (FEANTSA, 2019), sendo de
esperar que o impacto a médio prazo da pandemia de Covid 19 possa contribuir ainda
mais para esse aumento. A Finlândia constitui uma exceção, tendo os números descido
no período mencionado. O caso de sucesso deste país parece ser devido às suas estratégias
de prevenção, de apoio para melhorar as habilidades habitacionais e a organização de
vários serviços de apoio, promovendo uma boa comunicação entre eles. Nomeadamente,
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é providenciado alojamento para quem sai de alguma instituição, prisional, psiquiátrica
ou outra, e aconselhamento habitacional, entre outros serviços sociais (Pleace, Knutagård,
Culhane, & Granfelt. 2016).
O fenómeno das PSSA foi, na sua generalidade, afetado pela questão da
industrialização e pelo consequente enfraquecimento das interações que se observam nas
redes familiares e sociais alargadas (Quintas, 2010). Entre os fatores precipitados pela
industrialização, estão a deterioração das oportunidades de trabalho, em termos de
quantidade de empregos e da sua estabilidade, que colocam as pessoas, muitas vezes,
numa situação de precariedade, que pode prolongar-se durante algum tempo senão
mesmo de forma continuada. Para além disso, existe também o declínio das interações e
proximidade entre as pessoas (Paugam, 2003, cit in Quintas, 2010).
Segundo Davis (2006), o impulsionamento da gentrificação e do deslocamento de
populações de baixa renda do centro da cidade afeta o fenómeno da vivência sem abrigo
em si mesma, ou seja, a escassez de habitações a preços “em conta” parece ser uma
realidade que afeta diretamente esta população. O facto das PSSA também não
alcançarem, em algum momento, os serviços sociais adequados, pode fazer com que
fiquem mais sujeitas a exclusão espacial, ficando visíveis e vulneráveis a várias formas
de violência nas ruas (Gillespie, & Lawson, 2017). Esta realidade poderá levar a uma fase
conturbada de não habitação e, consequentemente, levar uma pessoa a viver na rua. No
entanto, essa situação, que poderia ser temporária, pode fazer com que as pessoas sintam
que a rua lhes dá um sentimento de pertença maior e melhor, por comparação com abrigos
que lhes são disponibilizados, porque conseguem ser mais livres e autónomos (Clapham,
2003).
De facto, as PSSA podem olhar para a sua condição de duas perspetivas, ou como
algo extremamente negativo de que foram vítimas (Viegas, 2013) ou como algo que as
tornou melhores, decorrente das vivências associadas à sua condição (Kidd & Davidson,
2007). Esta última perspetiva pode funcionar como empoderamento psicológico (Jesus &
Menezes, 2010). Efetivamente, para sobreviver numa situação de desabrigo, são
necessárias excelentes capacidades de coping (Bender, Thompson, McManus, Lantry, &
Flynn, 2007), pois é uma condição que implica passar por dificuldades diárias e tentar
uma organização constante perante estas (Jesus & Menezes, 2010). A sobrevivência e
resiliência está muito dependente não só das características intrapessoais da pessoa, mas

10

também das suas necessidades, dos recursos que estão disponíveis no momento e do
panorama ou contexto social mais amplo em que a pessoa se encontra (Viegas, 2013).
De sublinhar que todas estas razões associadas, na literatura internacional, à
emergência das PSSA, como a precariedade laboral decorrente da industrialização, o
deslocamento de populações e falta de habitações acessíveis parecem ser, também, uma
realidade na cidade do Porto. Na cidade do Porto, o aumento da PSSA é atribuído às
alterações, já nos anos 80 do século passado, que afetaram a vida no centro da cidade e
na parte histórica. As pessoas que viviam nos bairros camarários da cidade, onde
trabalhavam perto das indústrias existentes da sua casa, foram afetadas pelo automatismo
das indústrias, através das tecnologias. O consequente encerramento dessas empresas,
levou à não conversão desses trabalhos em serviços, resultando em desemprego. Tal
culminou na diminuição das condições de vida e de trabalho das pessoas que viviam nos
bairros, acabando na estigmatização e discriminação das pessoas que se encontravam
numa situação de pobreza. Apesar dos esforços observados, desde a década de 90 do
século passado, para dar resposta a esta situação, através do surgimento de instituições de
apoio como organizações não governamentais, o fenómeno de crescimento de PSSA não
parece ter abrandado (Quintas, 2010).
Recentemente, os dados a nível nacional identificavam mais de 8000 PSSA. Este
fenómeno não é exclusivamente urbano, registando-se menos de metade deste número
nas cidades de Porto e Lisboa (Ferreira, 2018). Vários foram os esforços para lutar pelo
Direito à Habitação para todos/as: a Carta Social do Conselho de Europa, em 1995, no
seu artigo 31º tentou “tornar o preço da habitação acessível às pessoas que não disponham
de recursos suficientes” (Marques, 2012, p. 36, tradução livre). Mais tarde, a 26 de abril
de 2006, a Carta Europeia da Habitação, foca a sua atenção na “definição de habitação
como um bem de primeira necessidade, um direito social fundamental na base do modelo
social europeu e um elemento da dignidade humana” (Marques, 2012, p. 38, tradução
livre). Ter um espaço físico onde viver, um teto, uma casa, significa construir um passado
nesse sítio, mas também um presente e um futuro, isto é, criar um sentido de identidade,
que as PSSA têm dificuldade em estabelecer a partir do momento em que passam a viver
na rua (Moore, 2007). A abordagem Housing First privilegia a qualidade, a segurança e
a privacidade na escolha de uma casa (Srebnik et al, 1995, Tsemberis et al, 2003) e
percebe a necessidade que as PSSA vivam de forma independente, integradas em
vizinhanças normativas de forma a promover a integração na comunidade (Aubry et al,
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2013), assente numa perspetiva ecológica e colaborativa (Ornelas, Martins, Zilhão e
Duarte, 2014).

2.2. Fatores de Risco e Fatores de Proteção da População em Situação de Sem
Abrigo e a Exclusão Social Sofrida
São vários os fatores que levam uma pessoa a uma situação de sem abrigo, sendo
uma situação complexa e heterogénea. Ela pode ser sobretudo motivada por dificuldades
económicas,

como

referido

no

ponto

anterior,

precipitadas

por

alterações

macroeconómicas e societais, questões estruturais como desemprego ou deficiência de
políticas públicas de saúde e segurança social (Clapham, 2003). Mas também podem estar
associadas a questões ou percursos de vida individuais pautados pela doença mental e/ou
perturbações de comportamento, pela falha ou perda das redes sociais e familiares e/ou
perda de casa (Shinn, et al., 1998), ou défices na ou por educação, profissão e cultura
(Bento & Barreto, 2002). Para além disso, conflitos e ruturas relacionais, abuso físico e
sexual, consumo de substâncias, problemas judiciais, dívidas (Clapham, 2003) ou
questões como institucionalização ou morte de alguém próximo podem também constituir
catalisadores prováveis para a entrada numa situação de sem abrigo (Marques, 2012).
Esta população é um dos grupos que sofre de discriminação através da exclusão
social, ficando muitas vezes arredada da economia, da política, da cultura, do ambiente e
da comunidade (Marques, 2012). A partir desta ideia, é possível afirmar que estes
indivíduos entram num estado de “desafiliação”, isto é, “a não constatação do lugar na
sociedade” (Castel, 1998, cit in Marques, 2012, p. 29, tradução livre). Estar numa situação
de sem abrigo pode ser considerado como uma consequência direta do desequilíbrio da
sociedade manifestado através de processos de exclusão e fragilidades devido ao
rompimento de relações, desrespeito e discriminação (Gravinatti, Timenetsky, & Biondo,
2017). A estigmatização é um processo pelo qual as pessoas de um certo grupo são vistas
de uma forma negativa pelas restantes pessoas da sociedade, o que leva à interiorização
dessa negatividade pelo grupo colocado de parte. As PSSA são umas das vítimas deste
processo (Viegas, 2013), sendo que também são alvo de estereótipos, isto é,
particularidades sobre um certo grupo que são exageradas, neste caso, através de uma
visão de cariz negativo. A estigmatização, estereótipos e discriminação só aumentam as
dificuldades que esta população já se defronta no dia a dia (Bento & Barreto, 2002).
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A violência através da discriminação exercida pela sociedade, em geral, não é a
única forma de violência que esta população vivencia. A hegemonia dos ricos na
produção de exclusões político-económicas pode explicar a falta de acesso a abrigo e
renda habitável por parte das PSSA (Elwood, Lawson, & Nowak, 2015). Por isso, para
melhorar as suas condições, as instituições de poder não podem olhar as vidas desta
população com desdém, culpando a vítima, mas sim através de um olhar da violência
estrutural de que são alvo. A Psicologia da Paz pode ajudar a ver este fenómeno complexo
de uma forma mais completa, já que tem por objetivo principal o desenvolvimento de
práticas que previnam a violência direta, mas também a estrutural. O problema mundial
da violência estrutural afeta as pessoas de uma forma lenta, na sua saúde e prosperidade,
ao privá-las das necessidades mais básicas; é uma forma de dominação social, política
e/ou económica. A falta de cuidados de saúde e de alimentação acessíveis a todos/as e
outras formas de degradação, como a exploração de uns/umas em favor de outros/as, que
podiam ser evitadas se a distribuição da riqueza fosse feita de outra forma, mais
equitativa, são questões resultantes da violência estrutural (Christie, Wagner & Winter,
2001). Pode, então, afirmar-se que “a violência estrutural é uma ameaça crónica para o
bem-estar” (Christie, Wagner & Winter, 2001, p. 16, tradução livre). Sob a alçada dos
ideais da Psicologia da Paz está a peacebuilding, que tem, exatamente, como objetivo a
redução da violência estrutural. Outro conceito que se associa à Psicologia da Paz e à
violência estrutural é a Paz Positiva, que está presente quando acontece mudança nas
instituições retificando as desigualdades estruturais, ao tomarem uma posição mais
inclusiva e ao dar visibilidade aos que têm sido marginalizados. A par desta Paz Positiva
é, também, necessária a ação de uma Paz Negativa que consiste numa gestão não violenta
do conflito. Uma ação conjunta de ambas poderá resultar numa sociedade onde as formas
de violência intensa venham a ser eliminadas, permitindo a criação de uma ordem social
mais equitativa e disponibilizando livre acesso a necessidades e direitos livres, para todas
as pessoas (Christie, Tint, Wagner, & Winter, 2008).
Deste modo, o suporte societal, comunitário e social afiguram-se como fatores
protetores da saúde mental (Wood et al., 2007), aumentando a capacidade do indivíduo
para lidar de forma eficaz com os stressores quotidianos e com as mudanças da vida
(Pachana et al., 2011). A este nível, será importante sublinhar, para além dos apoios mais
macro e societais, o papel desempenhado pelo grupo de pares, de outras PSSA, uma vez
que há um processo de identificação e de apoio recíproco que não é passível de ser
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encontrado em mais nenhuma fonte de suporte da sociedade (Quintas, 2010). Da mesma
forma, os animais de companhia podem ser uma fonte importante de suporte, pela sua
ausência de julgamento, pelo seu companheirismo e amor incondicional e pelo sentimento
de pertença e responsabilidade que proporcionam. Algumas características pessoais
podem também ser protetoras em situação de sem abrigo, como face a outros fatores de
risco, como é o caso de ser inteligente, motivado, independente e autoconfiante, mas
também de possuir aptidões sociais e o otimismo (Bender, Thompson, McManus, Lantry,
& Flynn, 2007).
Como as PSSA encontram-se numa situação de vulnerabilidade maior do que o
resto da população em geral, uma forma de melhorar a sua condição é elaborar soluções
através de abordagens multidisciplinares e organizadas de cuidados sociais, de saúde e
psicológicos. Contudo, com o objetivo de melhorar esta situação em que vivem as pessoas
desabrigadas, o melhor será dar à PSSA o poder de dizer aquilo de que necessita, aquilo
que é preciso fazer para colmatar as dificuldades que tem e/ou sente Por isso, a forma
mais completa de os/as investigadores/as conseguirem criar conhecimento em torno da
temática das PSSA passa por lhes dar autonomia e ouvir a sua voz (Davies & Allen, 2017
cit in Gravinatti, Timenetsky, & Biondo, 2017). Compreender melhor o carácter único
da sua relação com os seus animais de companhia e os facilitadores e inibidores dessa
relação afigura-se como importante neste contexto.

3. PSSA e os seus animais de companhia: Benefícios, dificuldades e soluções
A população em situação de sem abrigo é bastante diversificada e complexa, tal
como são diversificadas e complexas as suas necessidades sociais e de saúde (Cronley,
Strand, Patterson, & Gwaltney, 2009). O facto de algumas pessoas deste grupo se fazerem
acompanhar por animais aumenta a dificuldade de acesso aos serviços. Os animais são,
contudo e como vimos, de extrema importância para esta população; por isso, as suas
decisões diárias são feitas tendo em conta a ligação que estabelecem com o seu animal,
com o objetivo primordial de conseguirem uma preservação e manutenção desta (Archer,
1997; Cronley, Strand, Patterson, & Gwaltney, 2009). Num estudo realizado na
Califórnia, 96% das pessoas em situação recente de sem abrigo e 93% das pessoas em
situações crónicas de desabrigo admitiram que nunca viveriam sem os seus animais de
companhia (Singer, Hart, & Zasloff, 1995). Os/as indivíduos em situação de sem abrigo
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há menos tempo são normalmente aqueles que mais relatam estar a cuidar de um animal
(Cronley, Strand, Patterson, & Gwaltney, 2009).
Uma questão importante que é levantada quando se fala dos animais que
acompanham as PSSA é como estes animais contribuem ou podem contribuir para a
perceção de “lar” ou família e tudo o que lhes está associado. É uma relação de empatia,
de resposta às necessidades do outro e de cuidados mútuos. O companheirismo e a criação
do lar são elementos que as PSSA destacam em relação aos seus animais e veem-nos
como bem mais do que uma simples propriedade descartável. Eles são companheiros,
entes queridos, membros de família, um elemento fundamental para dar significado à
vida. A LHA de cuidado vivida nas ruas rompe normas sobre como e de que maneira os
humanos convivem com outras espécies, sobre quem é merecedor de cuidados e capaz de
os dar e, em última instância, sobre como noções de lar, cidadania e responsabilidade são
entendidas (Gillespie & Lawson, 2017). Para esta ligação que se estabelece entre a pessoa
numa situação vulnerável e o animal de companhia, a riqueza não é de todo importante,
pois ela não é tradução de um lar caracterizado por amor e respeito (Kim, 2019). Por outro
lado, estes animais não humanos, ao contrário dos humanos, não têm um conceito de casa
em si mesma, pois esse pertence a uma sociedade humana que o construiu - “Houses are
a human construct, not a canine one” (Greenwald, 2015, p. 13).
Muitas vezes, as associações de estadia para PSSA não permitem a entrada de
animais devido a preocupações com a segurança e a saúde das pessoas (Irvine, 2013).
Esta preocupação acaba por funcionar como critério estabelecido pelas instituições para
não aceitarem animais de PSSA: focam-se no potencial risco de um agravamento da
exposição humana a agentes infeciosos, como a transmissão de zoonose, leishmaniose,
meningite cerebrospinal, toxoplasmose, leptospirose, entre outros (Gravinatti,
Timenetsky, & Biondo, 2017). Quando uma pessoa é obrigada a deixar o seu animal de
estimação em algum sítio, seja por que razão for, como o local onde pernoita, que na
maioria das vezes não permite a entrada de animais, pode ser uma das decisões mais
angustiante da vida de uma PSSA. Tal pode agravar ainda mais o seu isolamento e
vulnerabilidade, sendo necessários projetos de abrigo que possam acolher também os
animais desta população (Irvine, 2013; Walsh, 2009). Muitas vezes, ao verem a recusa de
entrada do seu animal e companheiro, as pessoas simplesmente rejeitam de igual forma a
oferta de estadia nas associações, pois deixar o seu animal ao relento sozinho não é uma
opção, preferindo ficar com eles na rua (Gillespie & Lawson, 2017; Irvine, 2013). Estas
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pessoas já nem sequer aparecem nas instituições porque sabem que, muito
provavelmente, não serão aceites, portanto, é como se não existissem, pois não são alvo
de atenção por parte de nada nem ninguém.
As PSSA que estão acompanhados por animais têm muitas vezes carências em
termos de alimentação, dando a comida que têm primeiramente ao animal, por vezes,
deixando elas próprias de comer. A insuficiência financeira reflete-se também na falta ou
dificuldade de acesso a cuidados veterinários que, muitas vezes, simplesmente não
procuram porque são demasiado dispendiosos e por isso inacessíveis (Kidd & Kidd,
1994). Para além da exiguidade de abrigos que possibilitam a pernoita com animais,
também há poucas associações que colmatem ou que estejam sensibilizadas para as
necessidades veterinárias e alimentares que os animais desta população têm.
De acordo com Baker (2001), um estado emocional de solidão e ansiedade pode
precipitar o abuso de substâncias por parte desta população, por isso as PSSA cuidadoras
de animais que utilizem drogas terão a sua vida mais dificultada se os seus animais não
forem aceites nos centros de reabilitação, levando a que os seus cuidadores possam acabar
por recusar fases de tratamento (Taylor, Williams & Gray, 2004). Por isso, é possível
afirmar-se que a PSSA acompanhada por um animal não acede tão frequentemente a
serviços de saúde como o resto da população em geral, não necessariamente por serem
mais saudáveis, mas sim devido às falhas e obstáculos no acesso aos serviços (Taylor,
Williams, & Gray, 2004 cit in Irvine, 2013).
Algumas pessoas desta população podem não ter confiança nos outros, sentimento
esse que muitas vezes foi aprendido desde cedo ou em fases anteriores da vida, devido
aos inúmeros desafios internos e externos pelos quais já passaram na vida. Muitas vezes,
sentem que foram abandonados pelas restantes pessoas. Por esse motivo, surgem muitas
vezes associadas questões de saúde mental como depressão e ansiedade (Quintas, 2010)
e os seus animais funcionam como um apoio que não encontram em mais ninguém. O
facto de ter um animal de companhia, sendo que este demonstra ternura, intimidade,
alegria, amor e cuidado, aumenta a concentração e atenção para a sobrevivência de cada
dia, pois para muitas pessoas em condição de sem abrigo o seu animal vem primeiro do
que a própria pessoa. Neste tipo de relação, é possível encontrar a certeza de que aquele
ser nunca deixará a pessoa sozinha, da mesma forma que o humano promete nunca
abandonar o seu animal. Desta forma, é depositada uma confiança recíproca total e,
portanto, um elo emocional intenso. Os animais, ao ajudarem as pessoas desta população
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a lidar com questões de saúde mental, como ultrapassar depressões, substituem em grande
medida os serviços sociais que, por vezes, não atuam da forma mais eficaz possível. Por
esses motivos, a presença dos animais é vista como uma necessidade psicológica. São
uma motivação para a continuar a viver ou mesmo para melhorar as condições de vida
(Gillespie & Lawson 2017; Irvine, 2013). As relações que estabelecemos com os animais
não são pautados pelos mesmos julgamentos que existem nas relações humanas, mas são
constantes, sem depender da aparência, nem da idade, questões financeiras, capacidades,
entre outras questões que influenciam as nossas relações quotidianas (Sanders, 2003). Isto
ajudará a compreender porque é que, não obstante as dificuldades associadas à companhia
de animais, as PSSA optam por os ter. Porque os benefícios psicológicos desta companhia
parecem sobrepor-se em muito a quaisquer custos (Singer, Hart, & Zasloff, 1995). Um
dos benefícios emocionais de ter um animal para as PSSA é a prevenção do suicídio,
funcionando como uma “barreira suicida”, ou seja, o animal ao fazer companhia à pessoa,
combate a solidão que é, muitas vezes, sentida como a única fonte de afeto mais próximo
que têm (Irvine, 2013). Analogamente, também ajuda na prevenção criminosa (Taylor,
Williams & Gray) e no abuso de drogas (Oswin & Baker, 2001, cit in por Irvine, 2013)
ou seja, os animais ao providenciarem um sentimento de responsabilidade, as PSSA
moderam os comportamentos que podem ser considerados mais destrutivos (Howe, &
Easterbrook, 2018). Outro efeito positivo observado é o facto de os animais desta
população funcionarem como “facilitadores sociais” (Robins, Sanders, & Cahill, 1991),
ao começarem interações com outras pessoas, mas também fornecem apoio emocional e
proteção, como saúde física ao fazer com que os seus companheiros os levem a passear.
Ao responderem às necessidades do seu animal, isso dá um propósito, um sentido de
responsabilidade, uma direção e algo para continuar na vida de alguém que está numa
situação de desabrigo (Irvine, 2013). Os animais podem ser o ponto de viragem entre
sobrevivência nas ruas e a integração na comunidade (Rew, 2000). Proporcionando
vinculação emocional e a estrutura de rotinas diárias e responsabilidades (Slatter, Lloyd,
& King, 2012).
A criação de programas que deem alguma visibilidade social às PSSA que vivem
com animais pode ser uma solução para a mudança de paradigma em relação à LHA nesta
população. De facto, podem ajudar a desmontar as representações sociais e culturais
dominantes existentes que olham esta população como pessoas sem rosto, sem voz, sem
emoção, solitárias, preguiçosas, irresponsáveis e criminosas e com uma simples etiqueta
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de “sem abrigo”. Estes estereótipos estão na base de um senso comum preponderante que
tende a olhar as PSSA como descartáveis e menos humanas, através de narrativas de
ameaça que, por vezes, são perpetuadas pelos media, cultura popular e discursos políticos
(Elwood, Lawson, & Nowak, 2015). Da mesma forma, os animais não humanos são,
também, não raras vezes vistos, como descartáveis, pragas ou mercadoria (Stanescu,
2012). A ligação de cuidado única entre as PSSA e seu animais pode, por isso, funcionar
como uma forma para contrariar as narrativas de descartabilidade e de irresponsabilidade
que muitas vezes definem esta população. Por outras palavras, o estudo da relação que é
estabelecida entre PSSA e seus animais é um desafio para o entendimento normativo da
sociedade que vê estes indivíduos como pouco humanos e os animais como descartáveis.
A LHA nesta população afigura-se, por isso, como um fator de proteção para as PSSA à
medida que resistem criativamente à própria marginalização e desvalorização (Gillespie
& Lawson, 2017).
A investigação sobre os animais de companhia desta população em condição de
sem abrigo não está muito desenvolvida. Um motivo para isso pode ser o facto desta
população ser particularmente escondida, muitas vezes motivada pelo medo de que os
seus animais lhes sejam retirados. Grande parte não faz parte das estatísticas, até porque
muitas das instituições responsáveis pelas mesmas não permitem a entrada dos animais.
A escassa investigação prende-se também com o facto de não ser reconhecida a
importância que os animais não humanos têm na sua relação com os humanos de uma
forma geral e em particular numa população que se acredita deveria ter outras prioridades
(Irvine, 2013). Seria importante ter uma ideia mais clara dos números reais e riqueza desta
relação única de modo a fortalecer os vínculos à sociedade e os valores humanitários em
torno das PSSA (Gravinatti, Timenetsky, & Biondo, 2017).
Olhar os indivíduos humanos como guardiões ou cuidadores dos seus animais em
vez de somente os seus donos é uma visão partilhada pelo público em geral e pela
comunidade profissional que utiliza o termo animal de companhia, pois este tem na sua
essência uma componente psicológica de uma ligação de cariz recíproco e satisfatório
(Walsh, 2009). Para os profissionais seria importante receber algum tipo de treino que os
ajude a perceber a importância da presença de um animal para conseguir fornecer
referências para cuidados dos animais, como a moradia temporária, alimento, cuidados
veterinários e alojamento com permissão para animais (Cronley, Strand, Patterson, &
Gwaltney, 2009). A companhia de um animal deveria ser considerada um direito humano
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universal devido a todos os seus benefícios psicológicos, físicos e sociais, no lugar de se
considerar que se trata de um direito do qual só pessoas privilegiadas podem usufruir
(Slatter, Lloyd, & King, 2012).

Part II – Estudo Empírico

1. Objetivos
Para o presente estudo, estabelecemos como objetivos perceber quais as várias
perspetivas dos/as participantes sobre a natureza, benefícios e dificuldades da LHA em
PSSA e quais os obstáculos percebidos pelas instituições para dar respostas eficazes,
assim como as alternativas possíveis de implementar ou já implementadas para contornar
esses obstáculos.

2. Desenho Metodológico
A abordagem qualitativa foi a escolhida tendo em conta todos os objetivos do
estudo, que aborda um fenómeno ainda pouco ou nada conhecido no contexto nacional.
O método de investigação qualitativa é particularmente relevante quando o objeto de
estudo são fenómenos e as dinâmicas sociais que não são observados e explorados de
forma visível, justificando-se assim o recurso a esta abordagem. Pretende-se compreender
as representações e significados que diferentes atores sociais detêm em relação ao
fenómeno e aos seus intervenientes diretos (Esteves, 1998).

2.1. Participantes
As pessoas participantes neste estudo foram escolhidas por conveniência, sendo
que das treze pessoas foram entrevistadas, nove eram do sexo feminino e quatro do sexo
masculino, com idades compreendidas entre os 30 e os 65 anos e, na sua maioria, com
exceção de dois, os participantes tinham nacionalidade Portuguesa.
No que diz respeito às características da amostra, esta era heterogénea, visto que
o estudo tinha precisamente como objetivo recolher diferentes perspetivas sobre o
fenómeno. Devido a essa escolha, quatro dos/as treze participantes eram PSSA, três dos
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quais eram mulheres. Duas PSSA estavam integradas num centro de alojamento
temporário que aceita a entrada de animais desta população alvo e as outras duas pessoas
estavam integradas num centro de alojamento temporário que não tem a mesma valência.
Será importante referir aqui que o contacto e seleção destes participantes em específico
foram feitos a partir de instituições, de modo a salvaguardar ao máximo a
autodeterminação na voluntariedade de participação.
Dos restantes nove participantes, dois eram investigadores na área das PSSA, uma
era investigadora na área da etiologia animal, uma veterinária, duas psicólogas que
exercem o seu trabalho em instituições de apoio a PSSA, uma socióloga que trabalha
também numa instituição que dá apoio a PSSA, desta feita quando se fazem acompanhar
por animais, um membro da Polícia de Segurança Pública, mais concretamente do
Modelo Integrado de Policiamento de Proximidade (MIPP), que se caracteriza pela sua
maior oportunidade de contacto com PSSA e, por fim, uma deputada membro de partido
político com assento parlamentar.

2.2. Instrumentos
A recolha de análise de dados foi feita através de entrevistas semiestruturadas
cujos guiões se encontram disponíveis em anexo (Anexo 1a-f). Atendendo à
heterogeneidade da amostra, os guiões foram adaptados ao perfil de cada pessoa
entrevistada, tentando sempre que essas perguntas fossem equivalentes, para atingir os
objetivos definidos para o estudo.
As entrevistas semiestruturadas ou sem diretivas, apesar de se caracterizarem por
terem algum tipo de estrutura predefinida pelo/a investigador/a do que irá ser perguntado,
não obstam a que possam existir ajustamentos de modo a maximizar a riqueza e
espontaneidade das narrativas das pessoas entrevistadas. É dada alguma liberdade à
pessoa entrevistada para abordar e explorar as perguntas que lhe são feitas e responder
sem se sentir pressionada. A natureza semiestruturada das entrevistas oferece também a
vantagem de dar alguma margem de manobra ao/à investigador/a para que possa, a
qualquer momento, intervir e redirecionar ou esclarecer as suas questões previamente
definidas. Este instrumento de recolha de dados revela-se, assim, como facilitador de
aprofundamento da complexidade dos possíveis discursos dos/as entrevistados/as
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(Esteves, 1998), sem comprometer os objetivos orientadores que presidiram à elaboração
do guião.

3. Procedimento
3.1. Procedimento de recolha de dados
O projeto do estudo e respetivos instrumentos foram submetidos à Comissão de
Ética da FPCEUP, tendo sido obtido parecer positivo (Anexo 3). À exceção das PSSA,
todos/as os/as participantes foram contactados por email. Neste primeiro contacto, eram
dados a conhecer os objetivos do estudo e feito o convite de participação através de
entrevista. No caso das PSSA, foram contactadas duas instituições, uma que permite a
presença de animais de companhia e outra que não permite. Estas instituições não são
identificadas de modo minimizar a possibilidade de identificar as

pessoas que

participaram. Numa das instituições o processo revelou-se mais simples, tendo
prontamente o seu diretor concedido autorização para iniciar as entrevistas; no entanto,
no caso da outra instituição, foi necessário que algumas questões burocráticas fossem
ultrapassadas, o que tornou o processo mais moroso. A ultrapassagem de questões
burocráticas foi também crucial para a entrevista feita ao agente da polícia, em que a
instituição superior da PSP foi contactada, dando autorização e destacando um elemento
do MIPP, correspondendo ao pedido feito atendendo à pertinência de pertencer a esta
equipa em específico com maior probabilidade de proximidade com a realidade das
PSSA.
É importante referir que, das 13 entrevistas realizadas, três foram feitas através de
plataformas online, nomeadamente no caso do agente da PSP, da profissional da área da
Sociologia que trabalha numa instituição que apoia em específico PSSA que se fazem
acompanhar por animais e da deputada. Tal alternativa foi adotada por dois motivos: as
pessoas entrevistadas não se encontram a residir no distrito do Porto e/ou, tendo sido os
processos de recrutamento e confirmação mais demorados, as entrevistas acabaram por
ser realizadas já em fase de estado de emergência ou contingência associados à pandemia
covid 19.
As restantes entrevistas foram levadas a cabo em locais seguros para o
participante: as PSSA em salas das instituições em que estavam inseridas e, no caso dos/as
restantes participantes, maioritariamente em salas, onde o espaço estava organizado,
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seguro, calmo e onde mais ninguém fora da investigação em curso estava presente. Tais
condições permitiram que as entrevistas corressem de forma fluída. Para além do local,
também a disponibilidade de todos/as os/as entrevistados/as foi respeitada, tendo sido
estes/as a escolherem o dia e hora para as entrevistas serem realizadas.
Da mesma forma que o guião foi alterado, também a declaração de consentimento
livre e informado foi ajustado às características de cada participante (Anexo 2a-b); em
particular no caso das PSSA, o texto foi simplificado e explicado de forma cuidada,
seguindo também as orientações da Comissão de Ética. A participação de todos/as foi
antecedida deste consentimento. No caso das entrevistas presenciais, depois da chegada
aos locais das entrevistas e quando tudo estava preparado para iniciar, era apresentado o
consentimento livre e informado, onde eram explicados os objetivos do estudo,
esclarecidas as questões éticas e qualquer dúvida, sendo também salvaguardado o direito
da pessoa poder modificar o que pensasse ser pertinente, podendo a qualquer momento a
entrevista ser suspendida ou terminada. Neste consentimento informado também era
pedida autorização para a gravação da entrevista, sendo explicadas as vantagens de isso
ser feito; todos/as os/as participantes deram o seu aval, procedendo à assinatura do
consentimento informado. No caso das entrevistas online, foi dada autorização oral
explícita para a gravação da entrevista. No final da entrevista, era novamente assegurado
que as pessoas entrevistadas estavam bem, que podiam acrescentar ou perguntar o que
quisessem e que recebiam a informação de que os principais resultados ser-lhes-iam
comunicados posteriormente.
A duração media das entrevistas foi de 26 minutos, sendo que a mais curta durou
aproximadamente oito minutos e a mais comprida foi de uma hora e dez minutos.

3.2. Procedimento de Análise de Dados
As entrevistas foram transcritas integralmente, tendo sido feita uma leitura
flutuante das mesmas para uma familiarização inicial com o material que tinha sido
recolhido. Depois desta fase, as entrevistas foram analisadas recorrendo ao método de
análise de conteúdo, sendo que, dentro desta, foi feita uma análise categorical, em que os
discursos foram, numa primeira fase, dissecados individualmente para que um acesso
pormenorizado ao que foi dito fosse possível e, posteriormente, essas mesmas
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informações foram reagrupadas e organizadas em categorias mais amplas, onde os
critérios de categorização foram respeitados.
Ainda dentro da análise categorical, foi realizada uma análise temática: existiu a
preocupação de elencar todos os temas emergentes no decurso das entrevistas, tentandose perceber se estes são agrupáveis e comparáveis, tentando, deste modo, criar padrões
de categorias coesas. Foi possível atribuir a cada unidade de significado das entrevistas
uma categorização nos temas elencados (Bardin, 1977). É também importante referir que
esta análise de conteúdo categorical temática foi feita a partir de uma abordagem
sobretudo indutiva, visto que as categorias foram criadas maioritariamente a partir do
material emergente das entrevistas (Braun & Clarke, 2006).
A tabela com a árvore de categorias (Anexo 4) reúne, assim, as categorias, e
subcategorias, sendo que as cinco principais são os “Apoios”, os “Benefícios da LHA”;
a “Vinculação Afetiva”, os “Motivos de Chegada à Situação de Sem Abrigo” e o
“Combate à Estigmatização e Discriminação”. Nesta tabela, é também possível consultar
exemplos de ilustração das mesmas com extratos das entrevistas, assim com a sua
definição.

Parte III – Apresentação e Discussão de Resultados

Nesta terceira secção, de apresentação e discussão dos resultados obtidos através
da análise das entrevistas, procurar-se-á ilustrar as mesmas com exemplos de extratos das
narrativas das pessoas entrevistadas. Face à riqueza do material emergente das mesmas,
tentar-se-á privilegiar os resultados que se relacionam de forma mais direta com os
objetivos, discutindo-as na relação com a revisão da literatura apresentada na secção
inicial. No caso de algumas subcategorias, não foi encontrada sustentação teórica que
permita essa discussão cabal, tratando-se de material emergente nas entrevistas (Anexo
4).
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3.1. Apoios
Nesta grande categoria, estão integradas todas as menções feitas pelas pessoas
entrevistadas aos apoios disponíveis, esperados, ausentes e urgentes às PSSA com
animais de companhia, assim como as atitudes adotadas pelas diferentes pessoas e
instituições em relação a estes apoios. Engloba as subcategorias “Tipos de apoios
providenciados a PSSA”, “Tipos de apoios providenciados aos animais de companhia de
PSSA”, “Obstáculos e abordagens institucionais” e “Iniciativas Públicas”.

3.1.1. Tipos de apoios providenciados a PSSA
Para esta subcategoria são apresentados os apoios específicos para as PSSA que
os/as participantes mencionaram: foram identificadas como áreas prioritárias de apoio, a
Saúde (“Para os toxicodependentes, as próprias doutoras vão lá trocar as seringas, eles
têm aquelas para trocar as seringas, há as carrinhas que apoiam que vem ter com eles
para lhes dar a metadona.” - P11); o Serviço Social (“(...) no centro de emprego (...),
quem recebe o RSI tem constantemente convocatórias para cursos e ofertas de trabalho
(...).” - P9); o Emprego (“(...) mas eles para arranjar um quarto tem que frequentar um
curso (...).” - P11); a Alimentação (“(...) há quem vá lá levar de comer todos os dias
(...).” - P11); a Higiene (“E depois tem as instituições que dão muito apoio a eles, há
quem lhes dê da higiene, dê coisas de higiene para eles.” - P11); a Rouparia (“Aqui nós
temos a opção de alojamento, alimentação, rouparia.” - P4) e Habitação (“Depois tem
as instituições que dão apoio, se quiserem ir para um quarto, vão e a segurança social
tenta arranjar um quarto para eles (...).” - P11). Como é possível verificar, a maioria dos
apoios para as PSSA foram mencionados pelo participante membro integrante do MIPP
que mencionou que pode ser atribuída habitação às PSSA se estas frequentarem um curso
profissional, havendo assim uma espécie de contrato social, o que revela uma perspetiva
de cariz mais empoderador, contrastando com outros apoios referidos, mais de cariz
assistencialista.

3.1.2. Tipos de apoios providenciados aos animais de companhia de PSSA
Nesta subcategoria serão elencados os serviços existentes de apoio às
necessidades do animais, em geral, mas também questões diretamente ligadas a PSSA
que têm animais. Aqui os discursos passaram por abordar questões como os cuidados
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veterinários/profilaxia básica como a vacinação, a desparasitação, a higiene e a
esterelização (“(...) nós temos aqui fica a nosso cargo a alimentação, a vacinação (...).”
- P12; “Nós estamos prudentes, disponibilizamos a alimentação, desparasitação e
formalizamos pedido de apoio para os restantes procedimentos médico veterinários
serem efetuados depois (...).” - P12; “(...) temos a possibilidade de efetuarem a higiene
aqui dos próprios cães, dos animais temos agora um dia por mês para os donos poderem
dar banho aos cães.” - P4; “A única (Risos) ajuda que eu tive com a P. e com a gata foi
na castração que há uma instituição (...) veterinária que acho, tem um preço para animal
de rua (...).” - P9); os descontos veterinários (“(...) nós fazemos sempre descontos,
oferecemos a consulta, muitas vezes, fazemos descontos nos tratamentos (...). (...) nós
fazemos descontos de maneira a que seja acessível e que não falte nada ao animal, que
se possa fazer o tratamento todo.” - P3); as ajudas de outrem (“(...) nisso acho que as
pessoas têm um bocadinho mais de sentimentos, acho que qualquer pessoa na rua passa
e se vir um sem abrigo e um animal dá qualquer coisinha ao animal, mesmo que não dê
à pessoa.” - P5).
Também o apoio prestado por instituições que aceitam a presença do animal de
companhia foi algo analisado, sendo possível destacar, tal como esperado, a importância
destas. As principais vantagens passam por ser um apoio que possibilita ou melhora o
usufruto de outro tipo de apoios, melhorando assim o seu acesso a serviços e
consequentemente a sua condição de vida (“(...) muitas vezes a pessoa até integrar aqui
leva o cão para todo o lado (...), não tem onde o deixar, a partir do momento que cá está
percebe que o cão está bem, (...) está seguro e, portanto, acabam por se permitir a uma
vida um pouco mais livre, no sentido de que (...) estando lá fora nunca poderiam
participar num curso de formação porque tinham o cão, não podiam levar o cão para o
curso de formação, a partir do momento que estejam cá dentro, (...) as pessoas podemse permitir a isso (...), a ter hábitos de trabalho (...).” - P4).
As PSSA, ao perceberem que têm realmente um local onde podem ter o seu animal
consigo sem qualquer impedimento no acesso a serviços e que outrora não seria possível,
sentem-se mais aceites, seguras e aliviadas por saberem que a sua figura de vinculação
poderá ser bem tratada e ficar junto de si: “O saber que podia trazer os meus animais,
que ninguém me ia pôr fora por ter animais, ninguém me ia obrigar a separar-me dos
meus animais, ninguém me ia fazer um ultimato. (...) e isso foi um alívio saber que nesse
aspeto cumpriram e sim deixaram-me tê-los (...), preocuparam-se com o bem estar deles
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também. Isso para mim foi muito importante, conta mais do que propriamente o nosso
bem estar, (...) é como a gente diz com as crianças, “quem os meus filhos beija, a minha
boca adoça (...).” - P5.
Esta aceitação da presença de animal de companhia é de tal modo importante que
existe maior motivação para ajustar expectativas e fazer mudanças “A minha gata estava
habituada a (...) andar pela relva (...) aqui tem um pátio de cimento, ela procura sempre
o verde, (...) mas não tem, mas pronto está connosco e eu sei que ela está mais protegida
(...) Não tem relva? Eu levo-a lá fora de vez em quando e ela brinca um bocadinho e
trago-a outra vez, mas é mais fácil ela compreender que não tem o que tinha, mas está
com os donos, (...) do que se vir um sítio estranhíssimo com pessoas novas que não é
tratada da mesma forma, (...) e acho que isso é complicado para eles como é para nós,
por isso acho que são laços que não deviam ser nunca quebrados de forma alguma.” P5). Quando as suas necessidades são atendidas, tanto as pessoas como os seus animais
têm de se adaptar à sua nova realidade, a novas regras e hábitos, o que revela capacidade
de superação e resiliência perante as adversidades (Graber, Pichon & Carabine, 2015).
Se estas vantagens são sobretudo sinalizadas pelas PSSA, os/as profissionais que
com elas trabalham identificam também algumas lacunas e ajustamentos que terão que
ser feitos para melhorar a resposta, nomeadamente a necessidade de profissionais que
possam fazer sinalização e/ ou triagem de quem realmente necessita desse apoio:
“Essencialmente nós precisamos dessas pessoas para efetivamente fazerem uma seleção
das pessoas que precisem, porque é muito mais fácil quem está no terreno de perceber
se efetivamente aquela pessoa tem um capricho.” - P3. Pode mesmo ser necessário
estabelecer parcerias, caracterizadas pela multidisciplinaridade; de acordo com os/as
nossos/as participantes que trabalham diretamente com as PSSA para conseguir melhorar
o apoio prestado às PSSA e aos seus animais é importante conciliar várias respostas
sociais sendo para isso necessário que os profissionais de várias valências trabalhem em
conjunto: “Estamos neste momento a estabelecer parcerias (...) no sentido de podermos
ter acesso aos tais cuidados de saúde (...) para tentar melhorar cada vez mais as
condições dos animais aqui dentro e o acesso a cuidados de saúde, esterilizações, etc.”
- P4. Esta perspetiva parece ser consonante com o estudo de Pleace, Knutagård, Culhane,
e Granfelt (2016), que concluir acerca da importância de uma boa comunicação entre
serviços para criar sinergias e facilitar e rentabilizar o trabalho desenvolvido por cada um
deles.
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Para as instituições que aceitam animais pode ser necessário um género de
“cadastro” de forma a que as pessoas sejam responsáveis pelos seus animais e respeitem
os espaços, caso isso não aconteça (“(...) não é vem para aqui o cão e o cão não é de
ninguém e se estragar, não, há uma pessoa e se tiver muita incidência que aquele animal
a ter alguns problemas, depois haver uma espécie de cadastro, dizer olhe porque já não
é a primeira vez que vem e que não faz isto e não faz aquilo (...).” - P3). Para além disso,
é também fundamental a melhoria dos espaços já existentes (“(...) nós podemos ter muito
espaço, mas os cães têm de estar devidamente instalados e seguros e protegidos, portanto
isso poderia ser um ponto a melhorar, criar aqui mais condições, melhores condições
para os animais.” - P4). Esta subcategoria está diretamente ligada ao segundo objetivo
da investigação que pretendia identificar as dificuldades sentidas para dar respostas
eficazes a esta população alvo.
Como seria de prever, a maioria dos contributos foi proveniente pelos/as
participantes que são as PSSA ou as que estão mais diretamente ligadas à investigação
e/ou intervenção com PSSA que têm animais.

3.1.3. Obstáculos e abordagens institucionais
Nesta subcategoria estão reunidos os depoimentos que se relacionam com as
dificuldades sentidas pelas PSSA com animais, mas também as consequências dessas
dificuldades.
A dificuldade no acesso aos serviços está patente nas entrevistas, em particular o
acesso ou permanência em locais onde são providenciados apoios, possíveis locais de
habitação e serviços de transporte. A recusa à entrada dos animais é motivada por
questões de saúde e segurança (Irvine, 2013) e/ou por imposição de tomadas de decisão
que, muitas vezes, funcionam como ultimatos que colocam a vida das PSSA e a dos seus
animais em risco, constituindo-se tais atitudes como violência estrutural (“(...) os aspetos
negativos de ter um animal são sempre em relação ao que os outros nos podem trazer a
nós, neste caso, não alugarem coisas porque temos animais (...)” – P5; “(...) para o trazer
para o Porto foi muito difícil, porque não tínhamos transportadora, ele não tinha as
vacinas em dia (...).” - P6; “(...) só que ultimamente os seguranças não deixam entrar,
no centro de emprego (...). Várias entradas no Pingo Doce, (...) sim ainda na segurança
social (...) depois de estar lá para aí meia hora, o segurança depois decidiu vir ah não
sei quê não pode (...).” – P9). É importante referir que as PSSA com animais de
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companhia que entrevistámos adotam todos os comportamentos possíveis para
conseguirem manter a sua ligação com o animal (Strand & Faver, 2005, cit in Cronley,
Strand, Patterson, & Gwaltney, 2009). Uma habitação é “um bem de primeira
necessidade, um direito social fundamental na base do modelo social europeu e um
elemento da dignidade humana” (Marques, 2012, p. 38, tradução livre), no entanto,
poucas são as respostas sociais que aceitam os animais das PSSA e, no mercado
imobiliário, os senhorios também não têm essa flexibilidade, o que pode aumentar o
isolamento e a vulnerabilidade desta população (Irvine, 2013; Walsh, 2009). Perante isto,
é necessário haver uma mudança para a diminuição da violência estrutural sentida por
esta população, de forma a promover a inclusão social de todas as pessoas e dar-lhes
visibilidade, como defendido por Christie, Wagner & Winter (2001).
Outra forma de expressão desta violência estrutural é a violência social constituise como outro dos obstáculos, onde é referido como as PSSA com animais podem sofrer
de agressões físicas e verbais por parte da sociedade (“Não é incomum, por exemplo, em
Manaus muitos jovens de classe média, classe média alta ,(...) eles vão para o centro da
cidade, onde concentra a maior parte da população em situação de rua e vão bater na
população de rua quando eles estão dormindo, batem, jogam cócó, jogam xixi, jogam
tinta, jogam gasolina e alguns tocaram fogo nas pessoas (...).”; “Antes, para alguns até
ojeriza de alguém ‘tá dormindo abraçado ou morando com um cachorro na situação da
rua (...). No Brasil se fala muito vida de cachorro, né? “Tu queres ter uma vida de
cachorro? ‘Tá vivendo uma vida de cachorro” (...).” - P1).
Outra dificuldade sentida pelas PSSA com animais é a deterioração da saúde
humana de forma a garantir o bem estar animal, em que a pessoa coloca em primeiro
lugar o seu animal, as suas necessidades de alimentação e de cuidados veterinários (“(...)
passei muita fome, (...), não sabia o que era fome! (...) E os meus animais nunca passaram
fome.” - P5; “As pessoas deixam aquilo chegar a um ponto, em que é realmente
prejudicial para a sua saúde porque não têm com quem deixar animal (...).” - P12). Estes
resultados estão de acordo com o estudo de Kidd & Kidd (1994) que também observaram
carências e sacrifícios feitos em prol do animal que deixam as PSSA sem margem de
manobra para conseguir aceder a qualquer tipo de bens e cuidados para si mesmas
(Taylor, Williams & Gray, 2004).
Outra questão, que também está diretamente ligada aos custos e aspetos
burocráticos necessários para se poder ter um animal, é o facto de, por vezes, as pessoas
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terem de fugir às autoridades ou alegar que aquele não é o seu animal, por não estar
devidamente registo ou vacinado. Há assim uma culpabilização da vítima, a
culpabilização da pobreza, o que que só contribui para a estigmatização e discriminação
desta população (“Isto são questões que são incomportáveis de pagar muitas vezes pela
população com que eu trabalho e são animais que estão claramente expostos por isso,
uma fiscalização, pedirem um simples livrete, etc, às vezes é muito mais fácil a pessoa
para evitar chatices tentar dizer ah o animal não é meu, é de um amigo, quando o animal
é seu, o estarem sujeitos, estamos aqui a penalizar no fundo a pobreza e isto não é justo,
por isso nós ajudamos a que todos os animais tenham, cumpram aqui todos os requisitos
legais para que possam estar com o seu tutor sem qualquer tipo de problema.” – P12).
Perante todos os obstáculos que foram referidos pelos/as entrevistados/as, é
inevitável que exista desafiliação (“Para muitos deles é uma situação de isolamento
profunda, não é? Profunda, e uma grande sensação de abatimento, de perda de
autoestima, também, não é?” - P2) presente, também, na literatura como “a não
constatação do lugar na sociedade” (Castel, 1998, cit in Marques, 2012, p. 29, tradução
livre); a vergonha (“(...) portanto a pessoa não chega e não diz que é sem abrigo, a pessoa
chega e diz que tem algumas dificuldades assim e assado (...).” - P3); a insensibilidade
ou dessensibilização (“Quando uma dor está muito tempo a doer, às tantas fica ali aquela
parte, (...), fica adormecida e pronto depois o indivíduo começa a sofrer até de
insensibilidade, mas esta insensibilidade é uma defesa perante qualquer coisa que doeu
muitíssimo, não é?” - P2); ou mesmo memórias dolorosas (“(...) às vezes a gente lembrase e não conseguimos, choramos porque não... Lembramo-nos do que tivemos de dar
(...).” - P5).
Nas narrativas das pessoas entrevistadas neste estudo é levantado o debate se uma
PSSA pode ou não escolher ter ou manter um animal (“As pessoas ainda têm muito esta
ideia de que não é uma escolha individual e de que a pessoa que está em situação de sem
abrigo é inferior e que não tem que ter vontade própria, que tem que aceitar as respostas
que existem, se não existe é porque é mal agradecido e que quer ficar na rua, porque são
todos iguais e se é assim não quer ajuda então tem que entregar o animal e no fundo não
é isso, as pessoas têm livre arbítrio (...).” – P12). Não há dúvidas que é uma escolha a
pessoa ficar com o animal ou não, no entanto, essa escolha é muitas vezes condicionada
pelo contexto em que a pessoa está inserida ou em isolamento.
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Os apoios providenciados pelas instituições de apoio a PSSA no geral e com
animais, em particular, podem englobar-se em duas abordagens distintas: o
Assistencialismo ou o Empoderamento. Assim, se algumas instituições começaram com
a perspectiva assistencialista das PSSA com animais, rapidamente perceberam que esta
não era suficiente para combater as necessidades e trabalhar outras questões da vida das
pessoas e, por isso, o empoderamento começou a fazer mais sentido, o que passa pela a
responsabilização necessária das PSSA para com o seu animal (“(...) esta perspetiva
muito assistencialista (...) se estava a melhorar a situação era momentaneamente porque
não pudermos apoiar a pessoa em si e não pudermos dar o resto dos apoios aos animais,
(...) sendo só aquele apoio, (...) por muito importante que fosse, não estava a ser suficiente
(...). (...) não falham quando é pelos seus animais e (...) estamos a trabalhar outras
temáticas através do animal, (...) a pontualidade, a assiduidade, a responsabilização, o
comprometimento, (...), se não houvesse aqui este sentido de responsabilidade pelo
animal, provavelmente não havia cumprimento de ver estes fatores e isto são fatores
essenciais para uma a reintegração, por isso nós conseguimos estar a trabalhar tudo em
conjunto através do animal. (...) é aqui um apoio baseado na corresponsabilização (...).”
- P12). É possível perceber também que o empoderamento das pessoas passa pelas
instituições terem parcerias com outras de forma multidisciplinar, como já foi referido,
pois só assim conseguem responder efetivamente. Os benefícios que a LHA trazem às
PSSA, empoderando-as e adaptando-as às condições que têm de enfrentar, é mais uma
evidência do cariz evolutivo desta ligação (Katz, 2003, cit in Sable, 2013).
Mais uma vez, e como seria de esperar, os participantes que mais abordaram os
tópicos englobados nesta subcategoria foram as PSSA com animais e os/as profissionais
que com elas trabalham.

3.1.4. Iniciativas Públicas
A última subcategoria diz respeito às iniciativas ou alternativas que são
identificadas como mais eficazes e passíveis de serem implementadas de modo a melhorar
a vida das PSSA e seus animais.
No que diz respeito aos discursos relacionados com respostas específicas, estes
refletem a necessidade de serem criadas instituições e/ou medidas específicas que apoiem
as PSSA que têm animais (“Agora uma coisa que eu gostava de ver existir, na nossa
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cidade, assim como há várias ONG’s que se constituíram para apoiar especificamente
as pessoas em situação de sem abrigo, que se constituísse alguma para apoiar animais
das pessoas sem abrigo, por exemplo...” - P2).
Para a maioria dos/as participantes, contudo, a solução passa sobretudo por uma
adaptação das instituições e respostas já existentes (“Poderia talvez melhorar, não sei, as
estruturas, as instituições, as que pudessem, investir mais num espaço para os utentes
puderem, não terem que abdicar (...). Mil e uma ideias surgem, mas há tantos senãos por
trás que uma pessoa nem sabe exatamente, falta apoios de lá de cima, falta apoios para
nós pudermos ter uma estrutura com animais (...). Haver mais aceitação das outras
estruturas para esta questão dos animais e parte de tudo, desde a Segurança Social até
tudo o mais (...).” – P10).
Alguns/mas participantes sublinham a necessidade de profissionais e mesmo
voluntários/as terem uma melhor formação para poder melhorar a sua resposta a esta
população“(...) nós podíamos ajudar essas associações dando uma formação sobre quais
são as necessidades dos animais, quais realmente serão as melhores formas de atuar
para o controlo da reprodução desses animais e acho que a formação seria a primeira
coisa que se poderia fazer por essas associações, sim, a formação das pessoas que são
voluntárias muitas vezes, nessas associações.” - P7. Estes resultados estão de acordo com
o que foi defendido por Cronley, Strand, Patterson, & Gwaltney (2009) quando afirmam
que a formação ajudaria a que profissionais percebessem a importância da LHA. Nessas
iniciativas podem estar inseridos os investimentos nos projetos (“Se sabemos que um
determinado problema vai permanecer na sociedade não faz sentido estarmos a financiar
a sua resolução numa lógica de um ano ou dois anos, isto tem que haver uma visão de
longo prazo para as intervenções serem estruturais e os objetivos bem definidos e não é
com a precariedade dos técnicos de intervenção social, sejam eles psicólogos,
educadores sociais ou outros que vamos resolver o problema, ou seja, não é tornando os
profissionais desta área também eles pessoas vulneráveis que vamos resolver o problema
(...).” – P13).
Muitas das mudanças necessárias sugeridas pelos/as participantes passam pela
gratuitidade ou acessibilidade dos serviços medico-veterinários (“(...) nós ainda pagamos
vinte e três por cento de IVA, qualquer outro serviço de saúde não paga, é zero de IVA
(...) claro que isto traz um peso muito grande nas faturas de quem tem animais de
companhia. Até agora o que nos diziam era que ter um animal de companhia era um luxo
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e, portanto, se a pessoa quer ter um determinado luxo também tem de pagar por isso,
quase como se fosse como uma bebida alcoólica (...)” - P3). Já que o cuidado animal é
considerado um luxo e para isso é necessário ter maneira de pagar esses custos, parece
que tal está reservado só para algumas classes de uma sociedade (Slatter, Lloyd, & King,
2012).
Alguns/mas participantes, em particular PSSA, sugerem mesmo a necessidade de
criar um Serviço Veterinário Público, à semelhança do Serviço Nacional de Saúde “(...)
acho que devia haver um apoio, onde a gente se pudesse dirigir, acho que devia de haver
um hospital veterinário gratuito para nós contribuintes (...). E devia de haver uma coisa
do género para os animais porque as pessoas hoje em dia já dão mais atenção e mais
importância aos animais e acho que já está há uns anos a fazer falta uma coisa assim.”
- P5.
Foi possível verificar que estas temáticas pareceram ser transversais aos/às
diferentes participantes, sugerindo que é urgente, consensual a necessidade de uma
intervenção prática e eficaz para que as diferentes iniciativas possam ser pensadas e
implementadas e, principalmente, possam efetivamente promover a qualidade de vida das
PSSA e dos seus animais de companhia.

3.2. Benefícios
A segunda grande dimensão desta investigação tem que ver com os benefícios da
LHA em PSSA e compreende as seguintes subcategorias: “Resiliência”, “Segurança” e
“Companheirismo e Suporte”.

3.2.1. Resiliência
A tutoria de um animal de companhia por parte de uma PSSA pode ter um impacto
significativo no decréscimo ou mesmo cessação de consumos problemáticos de
substâncias psicoativas (“(...) agora os consumos já há quatro, cinco meses que nada
(...). (...) precisávamos de um incentivo, acho que já sabia, de alguma maneira, eu já
sabia que isso ia-me ajudar, sabes, se calhar a mudar, a deixar aquela vida (...). E a P.
lá está foi, não é, foi a nossa salvadora, nós não podíamos ir com a cadela para a rua, a
cadela não podia ficar sozinha em casa (...).” – P9; “(...) elas deixam de, pela experiência
que eu tenho e que conheço, deixam às vezes até de consumir para puder ter comida e
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tratamentos no veterinário para os animais (...).” - P10); “Um dos temas (...) é a redução
drástica de consumos, quando a pessoa tem um animal, a pessoa sente que tem que ficar
bem para o animal e foi das frases mais bonitas que eu já ouvi no meu trabalho, a pessoa
sente mesmo, eu tenho de estar bem para o meu animal e enquanto eu continuar a fazer
isto a mim mesmo eu não estou. – P12). Tais resultados estão realmente de acordo com a
literatura, onde é defendido que os animais ajudam na prevenção do abuso de drogas
(Oswin & Baker, 2001, cit in por Irvine, 2013).
O animal pode, assim, desempenhar um papel importante na intervenção
desenvolvida para desenvolver ou recuperar características importantes para a inclusão
da PSSA“(...) o facto de terem cães muitas vezes ajuda-nos a organizar a nossa estratégia
de intervenção, nomeadamente na criação de responsabilidades, de regras, de objetivos
porque a pessoa é responsável pelo seu cão, portanto, mesmo que lá fora na rua não
cuidasse do animal, a partir do momento que cá está é obrigado a fazê-lo e isso é um
ponto de partida para estabelecimento de compromissos e de regras de atuação cá
dentro, desde a necessidade de limpeza das boxes, de passeio do animal, de alimentação
do animal, isto é um bom ponto de partida para começar a trabalhar a questão dos
hábitos, das rotinas, das regras, por isso, para nós equipa é vantajoso muitas vezes a
existência de animais por esta questão.” - P4. Tais resultados estão em concordância com
o que é defendido por Slatter, Lloyd, & King (2012), sobre o estabelecimento de rotinas
diárias.
Há, assim, um desenvolvimento pessoal associado, por exemplo, à
responsabilidade que é desenvolvida e percebida pelo simples facto da PSSA ter a seu
cargo um outro ser, provando assim ser capaz de cuidar, “deitando por terra” estereótipos
construídos pela sociedade que acusam esta população de irresponsáveis, preguiçosos e
não dignos de confiança por parte da comunidade (Irvine, 2013) “(...) somos nós que
limpamos a box, como é óbvio, não é, o cão é nosso, passear com ele todos os dias, essas
coisas.” - P6. Também estes resultados vão de encontro ao que foi encontrado na
literatura (Irvine, 2013; Robins, Sanders, & Cahill, 1991, Singer, Hart, & Zasloff, 1995)
e: os animais podem ser “facilitadores sociais”, a ligação pode aumentar a estabilidade
emocional, a autoestima e a motivação de ambos os intervenientes e as PSSA, ao
responderem às necessidades do seu animal, aumentam o seu sentido de responsabilidade
e propósito de vida.
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Para além dos pontos negativos de estar em situação de sem abrigo (“Tudo é
negativo, positivo aquilo não pode ter nada (...).” - P8) serem inegáveis (Viegas, 2013),
há de igual forma algumas PSSA que conseguem encontrar pontos positivos (Kidd &
Davidson, 2007) dessa condição, sendo o ter encontrado aquele animal e as vivências
partilhadas com ele um bom exemplo (“O único ponto positivo foi termos encontrado o
E.” - P6) ou a simples observação da vida (“(...) tínhamos uma vista maravilhosa, víamos
o rio, víamos as plantas. (...) olhe fiquei a conhecer plantas que não conhecia, observei
a vida, vá vamos dizer, a microfauna (Risos) e era muito interessante ver como as
minhocas conseguiam mesmo sem sol, porque depois a gente tirava e as plantas de baixo
tentavam procurar o sol na mesma, fugiam pelos lados para virem buscar o sol cá fora,
isso era giríssimo. (...) todos os dias víamos a diferença da lua de ontem para hoje e as
pessoas hoje em dia não olham sequer para a lua e pronto assim nesse aspeto considero
que tirei um bocadinho de proveito da situação em que estive. - P5).

3.2.2. Segurança
´

Nesta segunda subcategoria dos benefícios, é reportado o modo como o animal

representa um elemento de segurança física para as PSSA e vice versa. A proteção
recíproca cria um estado de conforto, que, por sua vez, contribui para um estado
emocional mais positivo de tranquilidade fundamental para a sobrevivência de ambos os
intervenientes “Sem abrigo, tem um cão, e quando chegamos ao pé do senhor para falar,
para identificar, qualquer coisa, o cão reage para proteger o dono, é sinal que o cão
gosta da pessoa com quem está. - P11. Estes resultados estão claramente em convergência
com os resultados reportados noutros estudos internacionais que sublinham o papel de
segurança mútua providenciada pela tutoria do animal de estimação por parte de uma
PSSA (Sable, 2013). Importante referir aqui como é interessante reparar que um dos dois
entrevistados que abordaram a questão da segurança, foi o agente policial do MIPP, muito
possivelmente devido à influência que o exercício da sua profissão tem sobre a sua visão
do fenómeno.

3.2.3. Companheirismo e suporte
Muitos foram os sentimentos positivos relatados pelas pessoas entrevistadas em
relação à LHA em PSSA (Rockett & Carr, 2014). Perante a falha de rede de suporte social
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que muitas vezes as PSSA sentem, o animal providencia-lhes uma boa ou mesmo melhor
alternativa ao suporte humano “Talvez seja a única relação de confiança estabelecida
para alguém que perdeu a confiança no mundo. E aí tem a questão também da alegria
que eles, (...) por vezes o cachorro ‘tá fazendo graça, então joga uma coisa para o
cachorro vir lá fazer graça para eles, abanar o rabo (...). Então, existe uma, existe um
compromisso de lealdade e de preocupação (...). Às vezes a única comunicação de
cuidado que tem é com o animal. - P1; “O benefício, evidentemente é o da companhia.
Nós sabemos como o isolamento é uma condição muito frequente das pessoas que estão
sem abrigo (...).” – P2; “Oh compensa! Ela é um doce (...) claro vale a pena, porque olha
ela é verdadeira, ela não fala mal de nós, não nos pede nada apesar de nós lhe darmos
tudo, (...) não nos ilude, não nos trai (...). (...) houve uma fase em que nós nos separamos
e a P. ficou muito mal (...) ele é o número um para ela e ele anda sempre com ela ao colo
e a P. ficou muito mal, estivemos quase uma semana (...) e a P. ficou muito mal, não
comia, ficava sempre na cama e chorava e chorava e custou-me muito e as pessoas que
lidam com ela todos os dias, ela não está bem, pois não, porque ela sentiu muito (...).” –
P9. Estes resultados corroboram o que já foi observado anteriormente noutros contexto;
os animais criam uma grande ligação afetiva, transmitindo emoções positivas, podendo
ser considerados como “terapeutas ao vivo” (Cain, 1985). São fonte de lazer e de
companhia, suscitando alegria, compromisso e compreensão, o que melhora a qualidade
de vida (Friedmann & Son, 2009; Furst, 2015; Gillespie & Lawson 2017; Kidd & Kidd,
1994; Lasher, 1998; Maharaj, 2016).

3.3. Vinculação Humano-Animal
Nesta terceira categoria, os discursos das pessoas entrevistadas demonstram as
diversas formas como esta ligação pode ser demonstrada, sendo possível compreender a
extrema importância desta relação. A subcategorias pertencentes são “Espiritualidade e
finitude/morte”, “Prioridade Animal” e “Anti - Especismo”.

3.3.1. Espiritualidade e finitude/morte
A espiritualidade pode ser uma maneira que as PSSA têm de mostrarem como a
sua ligação com o seu animal é importante para si, nomeadamente no que concerne à
finitude da relação por morte do animal, o que é muito provável pelo facto da sua
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esperança média de vida ser inferior à humana. Há a convicção que esta relação é mantida
eternamente através da amizade desenvolvida e pela importância que o animal tem na
vida da pessoa (“(...) eles falam da eternidade, falam do céu que acreditam, mas que eles
só querem isso se os cachorros deles forem junto para mostrar que incluindo, e eu acho
isto uma coisa muito importante na relação de alguns a questão da amizade como
continuidade para eternidade (...).” - P1). Inevitavelmente, contudo, o fim da relação no
plano terreno e pragmático pode causar algum sentimento de desamparo para a PSSA
“(...) porque ela é nossa vida e eu não me imagino agora sem ela, eu sempre disse que,
não é, que eu vá primeiro, porque se alguma coisa acontecesse à minha P., eu nem sei o
que é que ia acontecer comigo, não ia suportar uma perda assim dessas.” - P9.

3.3.2. Prioridade Animal
Esta subcategoria reflete o modo como as PSSA fazem todos os possíveis e
sacrifícios pelo seu animal de companhia, que vem sempre em primeiro lugar na sua vida.
Deste modo, todos os passos e decisões que tomam é com o intuito de o bem estar do seu
animal ser sempre assegurado e para que a sua relação nunca corra risco de ser quebrada.
A partilha de alimentação é uma das formas que as PSSA têm de demonstrar esta mesma
prioridade “(...) porque eu acho que as pessoas estão dispostas a fazer sacrifícios e
partilhar as refeições quando elas são pequenas com os animais e tudo.” - P3. Tais
resultados estão inevitavelmente relacionados com a questão da deterioração da saúde
humana, dentro da subcategoria “Obstáculos” e com os estudos de Kidd & Kidd (1994)
já referidos anteriormente, em que estes defendem que as PSSA dão, muitas vezes, a sua
comida com o seu animal.
No mesmo sentido, as PSSA preferem ficar a viver na rua do que ter de abandonar
o seu animal, em prol de conforto ou algum benefício, só aceitando benefícios para si
mesmos se os animais puderem ir com eles, o que revela uma alta vinculação afetiva
(“(...) prefiro ir outra vez para a rua do que abandonar o cão. (...) dar o cão, pôr para a
adoção está fora de hipótese.” - P6. Esta perspetiva é consonante com a observada em
outros estudos como o de Gillespie & Lawson (2017) ou o de Irvine (2013): as PSSA
vendo que o seu animal não é aceite nos locais onde podem pernoitar, por exemplo,
rejeitam a oferta porque o abandono do seu animal não é uma opção. Tal pode ser
facilmente compreendido se pensarmos na Teoria da Vinculação, uma vez que os animais
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são o porto de abrigo destas PSSA (Bretherton, 1985; Thompson, Every, Rainbird,
Cornell, Smith, & Trigg, 2014).
As PSSA ao colocarem os seus animais em primeiro lugar exigem os melhores
cuidados para que o bem estar do seu animal esteja assegurado e fazem questão de
supervisionar esses mesmos cuidados (“(...) a pessoa quando é integrada cá e vem com
um cão, muitas vezes, para não dizer praticamente sempre está mais preocupada com as
condições em que o animal vai ficar no nosso centro alojado do que propriamente com
as suas próprias condições de alojamento no nosso centro, facilmente percebemos que a
pessoa vai ao seu quarto e vê, aceita qualquer condição que nós oferecemos aqui, mas é
muito exigente no que diz respeito à condição em que vai ficar o animal cá.” - P4). Com
os discursos dos/as participantes podemos perceber como esta ligação tem na sua base
um cuidado mútuo e uma perceção de “lar” que muito contribui para esta vinculação
afetiva, demonstrando, por um lado, que os animais não são, de maneira nenhuma, uma
mera propriedade descartável e, por outro, que têm capacidade de cuidado e
responsabilidade (Gillespie & Lawson, 2017).
No que diz respeito à perspetiva que os/as entrevistados/as que não são PSSA têm
em relação a esta LHA, a maioria referiu ser uma relação com benefícios mútuos, “(...) o
animal acaba por ser uma ligação emocional às vezes mais forte até do que alguma
relação interpessoal que tenha tido com alguém na vida (...).” - P12 e, por isso, bastante
positiva (Fine, 2019). Alguns participantes privilegiaram a questão do bem estar animal,
nomeadamente a especialista em Etiologia Animal, “(...) acho que é um apoio afetivo
enorme para essas pessoas, mas de qualquer maneira, muitas vezes questiono-me qual
será a qualidade de vida desses animais.” – P7.
As PSSA referiram uma vinculação afetiva tão forte que se sobrepõe a qualquer
sacrifício que as pessoas tenham de fazer (“(...) eu já nem sei, sei lá, já não vou cortar o
cabelo sei lá, para aí há um ano, então já nem sei, é tudo para elas.” - P9). Apesar dos
maus tratos aos animais também poderem acontecer nesta população, tal será uma minoria
e decorrente da condição humana e não da condição de sem abrigo (“Nem todos têm essa
capacidade, mas pela minha experiência, em utentes que eu conheço, todos tratavam bem
os animais, houve um que não tanto, mas isso é não é por ser utente, infelizmente há
pessoas que não lidam bem com os animais e têm-nos mesmo assim (...).” – P10).
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3.3.3. Anti - Especismo
Na terceira subcategoria, é visível a perspetiva dos/as entrevistados/as da não
hierarquização na relação entre PSSA e animal, contrariando o pressuposto do especismo
que defende que os animais não humanos não possuem a mesma consciência e dignidade
moral que os animais humanos e, por isso, são considerados seres inferiores e como tal
devem ser tratados dessa forma. Em alguns discursos dos/as entrevistados/as foi possível
analisar precisamente o contrário, em que PSSA percecionam o animal como um ser
melhor do que os humanos. Esta forma de vinculação é revelada através do modo como
as PSSA veem os seus animais como membros da sua família: É família, é família! É o
mano do M. e é o meu filhote, o M. muitas vezes anda à mãe, olha a mãe, é assim...” P6. Enquanto membro da família, o animal não pode ser considerado inferior ou passível
de ser inferiorizado “Essa relação com um ser vivente eu acredito que ela te ajuda
realmente a se situar com o ser vivente, não existe uma hierarquia de qualidade (...).“ P1. Estes testemunhos estão de acordo com o que a literatura mostra quando diz que o
animal fornece um sentimento de pertença, estabelecendo-se assim como um vínculo
social de grande importância (Irvine, 2013).

3.4. Combate à Estigmatização e Discriminação
Nesta última categoria são abordados comportamentos e atitudes estigmatizantes
e discriminatórias percebidos em relação à LHA das PSSA, assim como o que é preciso
mudar para que possa ser melhorada a saúde mental e inclusão social desta população
mais vulnerável e isolada. As subcategorias desta última categoria são “Invisibilidade
Humana e Animal” e “Ética Animal”.

3.4.1. Invisibilidade Humana e Animal
Em relação a esta subcategoria, os/as participantes referiram que para a
invisibilidade das duas partes integrantes da relação em estudo diminuir é preciso darlhes voz e visibilidade e (“(...) a importância de nós construirmos uma sociedade mais
empática, capaz de se colocar no lugar do outro e capaz de perspetivar e se fosse eu que
estivesse neste lugar, o que é que eu gostaria que me fizessem (...). (...) e uma pessoa que
viva na rua obviamente que só quem passa pelo processo poderá melhor falar sobre ele
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(...).” – P13). Assim, esta categoria está de acordo com o que é defendido por Bento &
Barreto (2002) que identifica os estereótipos de que são alvo por parte da sociedade como
um dos mais difíceis obstáculos que as PSSA têm de enfrentar. Para além disso, segundo
Elwood, Lawson, & Nowak (2015), criar respostas com visibilidade social para as
pessoas em situação de sem abrigo que vivem com animais pode ser uma solução para a
mudança de pensamentos negativos tidos pela sociedade tanto em relação a esta
população, como em relação aos seus animais (Irvine, 2013; Stanescu, 2012). Esta
visibilidade social é conseguida dando voz às pessoas que são quem melhor poderá falar
sobre as suas necessidades (Davies & Allen, 2017 cit in Gravinatti, Timenetsky, &
Biondo, 2017).
A estigmatização leva a que exista uma desvalorização da importância desta
relação, no entanto, uma resignificação da relação humano animal poderia ajudar na
incompreensão da sociedade no que toca a este assunto ( “(...) há de facto uma vantagem
do animal e que nós enquanto seres humanos temos também que evoluir, enquanto
espécie e enquanto indivíduos que é fazer precisamente esse caminho de não julgar, de
não estigmatizar, não criar estereótipos e enquanto sociedade temos um caminho enorme
para fazer a esse nível.” - P13. Esta categoria está ligada à subcategoria já descrita “AntiEspecismo”, na categoria “Vinculação Afetiva”. Estes resultados vão de encontro
também ao que os autores Gillespie & Lawson (2017) defendem quando afirmam que a
relação tida entre pessoas em situação de sem abrigo quebra com o entendimento
normativo que a sociedade detém sobre esta ligação existente.

3.4.2. Ética Animal
A última subcategoria reúne em si duas questões que são as da saúde pública e da
responsabilização animal.
Assim, no que diz respeito à saúde pública, foi abordada a questão da profilaxia
básica dos animais (“(...) porque a desparasitação é uma questão de saúde pública,
portanto os parasitas dos animais passam para nós e vice-versa, portanto as
desparasitações básicas, ainda por cima de um animal que se calhar não come ração, é
que um cão que só come ração que vive num apartamento, se calhar a probabilidade de
se infetar é pequena, mas um cão que passa muito tempo na rua, que come restos de, sei
lá, do que aparece, a probabilidade de se infetar é grande e depois há ali um contacto
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muito próximo, domem juntos, abraços, beijinhos e não sei o quê, portanto era muito
importante que os cães também estivessem desparasitados (...).” – P3); para além disso,
foi também referida a necessidade de controlo de reprodução de animais errantes ser para
garantir a saúde e bem estar, não só dos animais não humanos, como dos humanos
também (“Outro problema é o controlo da reprodução dos animais de rua que também
não sei muito bem e também me apercebo que há diferentes formas de atuar e diferentes
perspetivas e cada uma muitas vezes aplica as coisas de uma forma que penso que não
está muito regulamentada, portanto, acho que podem ter um grande papel (...).” - P7).
Ao assegurar as necessidades dos animais das PSSA, nomeadamente a questão da
profilaxia básica, as pessoas ficam mais tranquilas, pois a saúde dos seus animais está
cumprida; para a restante sociedade isso também dá uma a segurança de prevenir
possíveis doenças transmissíveis de animais para humanos, podendo ser criada aqui uma
relação entre Animal – Humano – Sociedade. Aqui pode ser reconhecida a necessidade
da intervenção biopsicossocial para esta ligação (“(...) no fundo tanto uma vacinação
como uma desparasitação acaba por ser quase uma questão de saúde pública, porque há
zoonoses, há doenças que se passam entre animais e pessoas e aqui com o nosso apoio
nesta área é possível evitar e criar aqui uma harmonia, uma vivência harmoniosa entre
a pessoa e o animal e o ambiente e o que está à volta (...).” - P12).
Por fim, a responsabilização em relação ao animal é desenvolvida pelos/as
entrevistados/as através de ideias como “Eu dou aula de ética e também num dos
componentes de ética que a gente ensina a ética dos animais não humanos (...). Como é
que é essa relação que tem de ter de respeito com os seres vivos, sobretudo com os
animais (...).” – P1; “(...) nós somos racionais, podemos falar e decidir e escolher, os
animais não, portanto temos de ser nós a procurar o bem estar deles (...).” - P5. Este
testemunho está de acordo com a ideia de que se os animais não humanos não têm uma
capacidade de pensamento igual aos humanos para se defenderem e, por isso, é o dever
desses mesmos humanos de protegerem os restantes animais (Gordilho, 2017; Joy, 2005).
Mesmo antes de ficar concluída esta terceira parte do estudo, é importante que
algumas questões sejam apontadas, também, merecedoras de análise e discussão apesar
de não enquadradas nas categorias anteriores porque não estão diretamente relacionadas
com os objetivos do estudo. Os motivos apontados que podem levar à situação de sem
abrigo, podem ser bastante variados (Gerald Daly, 1996, cit in Fernandes, 2006) como a
desvinculação familiar (“Como a gente percebe que a pessoa em situação de rua, ela tem,
40

ela tem uma desvinculação familiar por diversos fatores (...).” - P1) e os problemas
habitacionais (“(...) mas depois há três anos ficámos sem a casa que estávamos (...),
porque o senhorio resolveu não renovar o contrato e a partir daí foi o descalabro.” P6). Em termos mais quantitativos, foi referido por uma das nossas participantes que o
número de PSSA com animais no Porto é maior do que se pensa (“Em Lisboa, ¼ da
população em situação de sem abrigo tem animais, estamos a falar de 25% de pessoas
que não têm respostas à disposição por terem animais porque não há respostas
integradas (...) eu atrevo-me a dizer que os números são mais altos do que estes (...).” –
P12). Por fim, foi também partilhado que os animais mais vistos com PSSA são os cães
(“(...) falo mais de cães porque na população em situação de sem abrigo são
maioritariamente cães (...).” - P12).

Parte IV - Conclusão e Reflexões Finais
Este estudo tinha como objetivos perceber quais as várias perspetivas dos/as
participantes sobre a natureza, benefícios e dificuldades da LHA em PSSA e quais os
obstáculos percebidos pelas instituições para dar respostas eficazes, mas também as
alternativas práticas e eficazes já implementadas ou passíveis de serem implementadas.
Optou-se por uma abordagem qualitativa baseada na da análise de conteúdo de
entrevistas realizadas a diferentes intervenientes com contributos distintos acerca deste
fenómeno ainda pouco conhecido e exploradono contexto português.
Foi possível identificar 16 categorias e subcategorias. Estas parecem ser
partilhadas pelos/as diferentes intervenientes e corroborar as preocupações e temas que
são abordados na literatura internacional sobre o tema. Os resultados sugerem que os/as
diferentes participantes concordam que a LHA nas PSSA é muito importante. É de
realçar, assim, a importância desta ligação tida como crucial para a sobrevivência desta
população escondida dentro de uma população, já por si, pouco visível ou considerada.
Os animais fornecem companhia, segurança, afeto, razão de viver. Podem ser fonte de
motivação para a mudança ou recuperação de trajetórias menos adaptativas, como é o
caso dos consumos problemáticos de substâncias psicoativas. Contudo, os/as nossos/as
participantes também parecem partilhar a perspetiva de que são evidentes os obstáculos
que subsistem na sociedade que se materializam nas dificuldades quotidianas de acesso
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a serviços básicos para a sobrevivência e bem estar como é o caso do acesso a alojamento,
a comida ou à saúde, mas também na violência estrutural, na discriminação e
estigmatização. Por muitos que sejam estes obstáculos que as PSSA encontram no seu
percurso, os benefícios da LHA sobrepõem-se e amortizam o seu impacto negativo: tal é
expresso na primeira pessoa por parte dos/as participantes que são PSSA, mas também é
visível para restantes participantes. Realmente, é inegável a forma como um animal pode
influenciar a vida de uma PSSA e mudá-la para melhor. Da mesma forma, algumas das
iniciativas propostas para facilitar e melhorar a vida das PSSA e dos seus animais,
poderiam também beneficiar a restante população, em particular a mais carenciada, como
é o caso da criação de um Serviço Veterinário Público, projeto que surgiu como proposta
nos discursos de diversos/as participantes. De acordo com o testemunho dos/as
profissionais que trabalham com PSSA há ainda um investimento muito residual nesta
área, o que dificulta o seu trabalho de forma integrada e articulada com outros. As PSSA
com animais de companhia são um importante desafio para as sociedades que se afirmam
como igualitárias; uma sociedade que não olha ou que desvia o olhar, que olha com
desdém ou com caridade assistencialista, o fenómeno de quem vive na rua é uma
sociedade que falha, que não está a cumprir as suas funções.
Será importante sublinhar algumas limitações neste estudo. Podem existir
diferenças substanciais entre as PSSA entrevistadas e as PSSA no geral, uma vez que das
quatro que participaram, duas delas viviam acompanhadas de outras pessoas, ou seja,
havia sempre uma alternativa para o animal não ficar sozinho quando as pessoas se tinham
de deslocar a algum sítio e/ou entrar nalgum estalecimento e uma delas os animais eram
gatos e estes ficavam sempre no local de pernoita à espera da chegada dos humanos.
Perante isto, pode ter existido algum enviesamento nas dificuldades de acesso a serviços
reportadas. Esta limitação está, assim, diretamente ligada à segunda que se prende com a
falta de representatividade das PSSA. De facto, outras PSSA poderiam ter dado
contributos importantes como é o caso, por exemplo, das PSSA residentes em meios não
urbanos, PSSA que estão na rua há mais ou menos tempo e por diferentes motivos ou
motivações. Efetivamente, o nosso estudo parece corroborar a necessidade de ser feito
um levantamento sistemático das características das PSSA, com animais, e das suas
necessidades. Complementarmente, seria também importante observar em pormenor as
dificuldades das vivências quotidianas, sendo uma observação naturalista uma boa opção
para aceder às mesmas de forma o mais fiel possível. Finalmente, o recurso a um grupo
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de discussão focalizada com diferentes intervenientes poderia ter também sido uma boa
oportunidade de recolher os dados, criando sinergias importantes na identificação de
necessidades/obstáculos e de alternativas; essa metodologia, que chegou a ser ponderada,
poderia ser uma boa forma de contribuir não só para o conhecimento existente sobre o
tema ou estado da arte, mas também para a mudança social, em particular se responsáveis
autárquicos e/ou outros decisores políticos de outros partidos pudessem estar presentes.
Perante tudo aquilo que já foi referido anteriormente é possível recuperar uma
questão feita por Walsh (2009) sobre a necessidade do campo da saúde mental reconhecer
a importância da LHA para a melhoria da qualidade de vida das pessoas; na nossa
perspetiva, e das pessoas que colaboraram neste estudo, tal será particularmente verdade
para as PSSA, pelo que se espera que o pequeno contributo dado por este estudo possa
ser motivar a implementação de mais investigação nesta área na Psicologia.
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Anexo 1a – Guião de Entrevista a Pessoas em Situação de Sem Abrigo
- Pode falar-me um pouco acerca da sua experiência de estar numa situação de sem
abrigo? Quais os maiores pontos positivos e negativos que encontra em estar nesta
situação, neste momento? O que mudou mais na sua vida?
-Há quantos anos tem o seu animal de companhia? Já teve mais animais para além do que
tem atualmente?
- O que é que o levou a ter/adotar este animal?
- Qual a importância que atribui ao seu animal? Quais os aspetos mais positivos? Se for
o caso, fale-me um pouco das necessidades ou dificuldades que sente por ter um animal
de companhia?
- Como pensa que as relações com as outras pessoas, no seu dia a dia, são afetadas por ter
um animal de companhia? São iguais às relações anteriores? O que mudou?
- Devido ao facto de se fazer acompanhar por um animal de estimação já lhe foi negado
algum serviço? Como se sentiu?
- Devido ao seu contexto atual, já alguma vez teve de dar/separar-se de um animal seu?
De que forma é que isso o afetou?
- Quais os seviços que conhece e utiliza que vos ajudam mais?).
- Se alguma vez pensou no assunto, poderia partilhar quais as suas opiniões sobre o que
falta fazer para melhorar a sua vida e do seu animal?
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Anexo 1b – Guião de Entrevista a Profissionais de Instituições
- Há quanto tempo começou a trabalhar nesta instituição/com esta população e o que o/a
motivou a iniciar este trabalho?
- De acordo com a sua experiência, é frequente as pessoas em situação de sem abrigo
estarem acompanhadas de animas de companhia? Qual é a sua opinião em relação a essa
opção?
- Quais podem ser os maiores obstáculos e benefícios associados à adoção de um animal
de companhia por parte de uma pessoa em situação de sem abrigo?
- Quais são as necessidades que as pessoas apontam, seja em relação a si mesma ou em
relação às necessidades do seu animal?
- Neste momento, existem algumas opções para colmatar responder às necessidades desta
população em específico? Se sim, quais? Que propostas faria para melhorar a resposta?
- Quais as mudanças que observa nos comportamentos e atitudes das pessoas ao verem
as necessidades dos seus animais a seremcolmatadas?
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Anexo 1c – Guião de Entrevista a Veterinário/a
- Há quanto tempo trabalha como veterinário(a) e o que o/a motivou a escolher esta
profissão?
- Na sua experiência, pensa existirem muitas pessoas em situação de sem abrigo
acompanhadas por animais? Qual é a sua opinião em relação a essa opção? Quais podem
ser os maiores obstáculos e benefícios associados à adoção de um animal de companhia
por parte de uma pessoa em situação de sem abrigo?
- De acordo com a sua experiência, já atendeu pessoas em situação de sem abrigo que
estavam acompanhadas de animas de companhia? Neste momento, na sua prática clínica,
alguma vez ajudou animais das pessoas em situação de sem abrigo?
- Estaria disposto/a a trabalhar com profissionais das instituições de abrigo para uma
melhor resposta a esta população? Sem sim, quais as alternativas práticas pensa serem
aplicáveis?
- Dois motivos que são apontados na literatura no que diz respeito às instituições de abrigo
em relação à negação de pernoita de pessoas em situação de sem abrigo acompanhadas
por animais são questões que se prendem com a saúde e com a segurança,devido às
doenças que podem ser transmitidas dos animais para os humanos. Até que ponto é que
estas preocupações são coincidentes com a realidade?
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Anexo 1d – Guião de Entrevista a Membro Político
- Há quanto tempo está envolvida na vida política e mais especificamente o que o/a
motivou a escolher este tipo de participação neste partido político?
- Na sua experiência, pensa existirem muitas pessoas em situação de sem abrigo
acompanhadas por animais? Qual é a sua opinião em relação à ligação existente entre as
pessoas em situação de sem abrigo e os seus animais de companhia? Quais podem ser os
maiores obstáculos e benefícios associados à adoção de um animal de companhia por
parte de uma pessoa em situação de sem abrigo?
- Através da sua experiência política, quais as iniciativas que existem para colmatar as
necessidades desta população?
- O que considera que poderia ser feito por parte das instituições/pessoas com poder
político como as Câmaras Municipais ou mesmo o Estado, para ajudar a melhorar a
resposta existente por parte da sociedade e das instituições de apoio às pessoas em
situação de sem abrigo, em particular as que têm animais de companhia?
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Anexo 1e – Guião de Entrevista a Ativista/ Especialista/Investigador/a na área
- Há quanto tempo trabalha e/ou é ativista nesta área e o que o/a motivou a escolher este
tipo de participação/profissão?
- Na sua experiência, pensa existirem muitas pessoas em situação de sem abrigo
acompanhadas por animais? Qual é a sua opinião em relação à ligação existente entre
pessoas em situação de sem abrigo e os seus animais de companhia? Quais podem ser os
maiores obstáculos e benefícios associados à adoção de um animal de companhia por
parte de uma pessoa em situação de sem abrigo?
- Tendo em conta a sua experiência, o que é que sabe da existência de iniciativas para
colmatar as necessidades desta população?
- O que é que pensa que poderia ser feito para ajudar as associações de apoio às pessoas
em situação de sem abrigo com animais de companhia?
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Anexo 1f – Guião de Entrevista a Polícia do MIPP
- Pode falar-me um pouco sobre a sua atividade profissional na PSP? Quando começou,
quando e porquê ingressou na PSP e mais concretamente no projeto do MIPP? Pode
contar-nos um pouco daquela que tem sido a sua experiência neste projeto?
-Na sua atividade, em particular no âmbito do projeto, que oportunidades de contacto
(frequência, motivos, …) tem tido para contactar com a população sem abrigo na cidade
do Porto?
-Quais são, na sua opinião, as prioridades que devem ser tidas em linha de conta para
responder às necessidades desta população?
- Quais as estratégias, iniciativas ou respostas que existem e/ou acha que deveriam existir
para responder a essas prioridades? Qual é o ou pode ser o papel da PSP e do MIPP?
- Encontra muitas pessoas em situação de sem abrigo acompanhadas por animais? Qual
a sua opinião sobre esta ligação? Quais os principais benefícios e obstáculos que identifica
nesta ligação?
- O que é que pensa que poderia ser feito para melhorar a resposta às pessoas em situação
de sem abrigo com animais de companhia?
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Anexo 2a – Consentimento Livre e Informado para Pessoas em Situação de Sem
Abrigo
O meu nome é Ana Catarina Oliveira e estou a fazer um trabalho para o meu mestrado na
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação aqui no Porto. Gostava muito com o seu
contrbuto de perceber melhor a ligação que tem com o seu animal de companhia, ou seja,
gostava que tivessemos uma conversa sobre o que é estar em situação de sem abrigo e ter
uma relação com um animal, mas também gostava que me dissesse se sente dificuldades
por se fazer acompanhar por um animal e se sim quais são essas dificuldades.
Para termos esta conversa serão feitas algumas perguntas, às quais não é obrigado/a a
responder se não se sentir à vontade. Se quiser fazer algumas pausas ou acabar a entrevista
por alguma razão e a qualquer momento poderá fazê-lo sem qualquer risco e sem que isso
tenha qualquer implicação no acesso a bens e serviços. Sinta-se à vontade para responder
o que quiser e demore o tempo que precisar, pois não existem respostas certas ou erradas.
Como o seu contributo é muito importante e para que não me esqueça de nada do que vai
dizer ou que perceba alguma coisa mal, gostaria que me deixasse gravar a sua entrevista,
pode ser? Tudo aquilo que disser na entrevista só eu é que vou ouvir, logo nenhuma das
informações que partilhe aqui eu não vou mostrar a ninguém de fora da investigação e
nada dará para perceber quem é o/a senhor/a. Depois de acabarmos a entrevista, se
concordar em dar, poderá alterar o que quiser ou acrescentar alguma informação, se
quiser. A sua participação é completamente voluntária e confidencial. Sempre que tiver
alguma dúvida pode interromper e perguntar o que precisar. Se decidir realmente
participar e dar a sua entrevista e depois de assinar este documento, dar-se-á início à
entrevista, que será uma conversa simples e tranquila, e por isso, esteja à sua vontade.
Sou maior de idade e entendi tudo aquilo que me foi explicado e aceito participar.
Porto, _____ de ______________________ de _________
Assinatura:
________________________________________________
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Anexo 2b – Consentimento Livre e Informado para a Restante População
Entrevistada
O meu nome é Ana Catarina Oliveira e estou a fazer um trabalho para o meu mestrado na
Faculdade de Psicologia e Ciências da Educação aqui no Porto. Gostava muito com o seu
contrbuto de perceber melhor a ligação que tem com o seu animal de companhia, ou seja,
gostava que tivessemos uma conversa sobre o que é estar em situação de sem abrigo e ter
uma relação com um animal, mas também gostava que me dissesse se sente dificuldades
por se fazer acompanhar por um animal e se sim quais são essas dificuldades.
Para termos esta conversa serão feitas algumas perguntas, às quais não é obrigado/a a
responder se não se sentir à vontade. Se quiser fazer algumas pausas ou acabar a entrevista
por alguma razão e a qualquer momento poderá fazê-lo sem qualquer risco e sem que isso
tenha qualquer implicação no acesso a bens e serviços. Sinta-se à vontade para responder
o que quiser e demore o tempo que precisar, pois não existem respostas certas ou erradas.
Como o seu contributo é muito importante e para que não me esqueça de nada do que vai
dizer ou que perceba alguma coisa mal, gostaria que me deixasse gravar a sua entrevista,
pode ser? Tudo aquilo que disser na entrevista só eu é que vou ouvir, logo nenhuma das
informações que partilhe aqui eu não vou mostrar a ninguém de fora da investigação e
nada dará para perceber quem é o/a senhor/a. Depois de acabarmos a entrevista, se
concordar em dar, poderá alterar o que quiser ou acrescentar alguma informação, se
quiser. A sua participação é completamente voluntária e confidencial. Sempre que tiver
alguma dúvida pode interromper e perguntar o que precisar. Se decidir realmente
participar e dar a sua entrevista e depois de assinar este documento, dar-se-á início à
entrevista, que será uma conversa simples e tranquila, e por isso, esteja à sua vontade.
Sou maior de idade e entendi tudo aquilo que me foi explicado e aceito participar.
Porto, _____ de ______________________ de _________
Assinatura:
________________________________________________
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Anexo 3 – Parecer Favorável da Comissão de Ética
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Anexo 4 – Tabela de Análise de Conteúdo Categorial Temática com Exemplos Complementares
Categorias
1. Apoios

Subcategorias
1.1. Tipos de apoios
providenciados a
PSSA

1.2. Tipos de apoios
providenciados aos
animais de
companhia de PSSA

Exemplos
“Aqui nós temos a opção de alojamento, alimentação, rouparia.” (P4); “(...) no
centro de emprego (...), quem recebe o RSI tem constantemente convocatórias para
cursos e ofertas de trabalho (...).” (P9); “Para os toxicodependentes, as próprias
doutoras vão lá trocar as seringas, eles têm aquelas para trocar as seringas, há as
carrinhas que apoiam que vem ter com eles para lhes dar a metadona. (...) mas eles
para arranjar um quarto tem que frequentar um curso (...). (...) há quem vá lá levar
de comer todos os dias (...). E depois tem as instituições que dão muito apoio a eles,
há quem lhes dê da higiene, dê coisas de higiene para eles. Depois tem as
instituições que dão apoio, se quiserem ir para um quarto, vão e a segurança social
tenta arranjar um quarto para eles (...).” (P11)
“(...) nós fazemos sempre descontos, oferecemos a consulta, muitas vezes, fazemos
descontos nos tratamentos (...). (...) nós fazemos descontos de maneira a que seja
acessível e que não falte nada ao animal, que se possa fazer o tratamento todo.
Essencialmente nós precisamos dessas pessoas para efetivamente fazerem uma
seleção das pessoas que precisem, porque é muito mais fácil quem está no terreno
de perceber se efetivamente aquela pessoa tem um capricho. “(...) não é vem para
aqui o cão e o cão não é de ninguém e se estragar, não, há uma pessoa e se tiver
muita incidência que aquele animal a ter alguns problemas, depois haver uma
espécie de cadastro, dizer olhe porque já não é a primeira vez que vem e que não
faz isto e não faz aquilo (...). Agora a questão é mais nos serviços de saúde, nos
cuidados médicos, na profilaxia básica, por exemplo a desparatisação, as
vacinações, aí eu acho que eles têm alguma dificuldade. “(...) e depois vimos a saber
por intermédio de outra pessoa que até vai ser essa pessoa a suportar a conta e
explica-nos porque é que vai suportar a conta, porque a pessoa não tem
capacidades, porque vive mesmo em muitas más condições (...) lá está acabam por
ser outras pessoas que se juntam e que ajudam quando são situações complicadas
(...).” (P3); “(...) temos a possibilidade de efetuarem a higiene aqui dos próprios
cães, dos animais temos agora um dia por mês para os donos puderem dar banho
aos cães. (...) muitas vezes a pessoa até integrar aqui leva o cão para todo o lado
(...), não tem onde o deixar, a partir do momento que cá está percebe que o cão está
bem, (...) acabam por se permitir a uma vida um pouco mais livre, no sentido de que
(...) estando lá fora nunca poderiam participar num curso de formação porque
tinham o cão, não podiam levar o cão para o curso de formação, a partir do
momento que estejam cá dentro, (...) as pessoas podem-se permitir a isso (...), a ter

Definição
Referências aos apoios existentes de
saúde, segurança social, reintegração na
vida profissional, apoios alimentares,
higiene, apoios vestuários, apoios
habitacionais para as PSSA.

Alusões aos apoios referentes aos
cuidados veterinários necessários para as
PSSA que se fazem acompanhar por
animais e como as instituições
veterinários tentam aliviar os custos
desses cuidados, mas também às formas
que pessoas da comunidade em geral
ajuda a população para os mesmos
cuidados. As vantagens de terem um
local onde deixar o seu animal, é
vantajoso e como as PSSA se sentem
agradecidas por isso, mas também têm
de se adaptar a novas rotinas diárias. Para
além das vantagens, também existem
dificuldades
que
as
instituições
encontram para darem apoio às PSSA
que têm animais, sendo necessário haver
melhorias dessas instituições, através de,
por exemplo, trabalhos conjuntos entre
várias associações.

hábitos de trabalho (...). “(...) nós podemos ter muito espaço, mas os cães têm de
estar devidamente instalados e seguros e protegidos, portanto isso poderia ser um
ponto a melhorar, criar aqui mais condições, melhores condições para os animais.
Acabam por se sentir mais descontraídas (...)” (P4).; “(...) nisso acho que as
pessoas têm um bocadinho mais de sentimentos, acho que qualquer pessoa na rua
passa e se vir um sem abrigo e um animal dá qualquer coisinha ao animal, mesmo
que não dê à pessoa. O saber que podia trazer os meus animais, que ninguém me ia
pôr fora por ter animais, ninguém me ia obrigar a separar-me dos meus animais,
ninguém me ia fazer um ultimato. (...) e isso foi um alívio saber que nesse aspeto
cumpriram e sim deixaram-me tê-los (...), preocuparam-se com o bem estar deles
também. Isso para mim foi muito importante, conta mais do que propriamente o
nosso bem estar, (...) é como a gente diz com as crianças, “quem os meus filhos
beija, a minha boca adoça (...). “A minha gata estava habituada a (...) andar pela
relva (...) aqui tem um pátio de cimento, ela procura sempre o verde, (...) mas não
tem, mas pronto está connosco e eu sei que ela está mais protegida (...) Não tem
relva? Eu levo-a lá fora de vez em quando e ela brinca um bocadinho e trago-a
outra vez, mas é mais fácil ela compreender que não tem o que tinha, mas está com
os donos, (...) do que se vir um sítio estranhíssimo com pessoas novas que não é
tratada da mesma forma, (...) e acho que isso é complicado para eles como é para
nós, por isso acho que são laços que não deviam ser nunca quebrados de forma
alguma.” (P5); “Fico contente (...).” (P6); “Adoro! (...) é um homem santo (...) e se
não tiver dinheiro não cobra nada, mas ajuda para animal.” (P8); “A única (Risos)
ajuda que eu tive com a P. e com a gata foi na castração que há uma instituição (...)
veterinária que acho, tem um preço para animal de rua (...).” (P9); “Nós estamos
prudentes, disponibilizamos a alimentação, desparasitação e formalizamos pedido
de apoio para os restantes procedimentos médico veterinários serem efetuados
depois (...). (...) nós temos aqui fica a nosso cargo a alimentação, a vacinação (...).
(...) ao que as autarquias foram percebendo a necessidade de articular connosco
porque, de facto, não havia mais ninguém a fazer este trabalho (...) e precisamos de
tentar ajustar a intervenção.”; “(...) articulamos com muitas entidades (...), umas
mais direcionadas para consumos, outros projetos de Housing First, outras
relacionadas com trabalhadores sexuais, outras mais relacionadas com a
comunidade LGBT e tentamos ter outras de apoios alimentares (...). Gratidão,
mesmo gratidão.” (P12)
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1.3. Obstáculos e
abordagens
institucionais
(Diretamente ligado ao
objetivo quais os
diferentes pontos de
vista dos participantes
em relação às
dificuldades desta
população quando
acompanhada por um
animal)

“(...) eu não digo de violência física (...), mas da violência de terem menos condições
porque eles vão ter menos possibilidade do acesso aos abrigos e do acesso ao centro
de comida, dos acessos onde não entra o animal. Não é incomum, por exemplo, em
Manaus muitos jovens de classe média, classe média alta, (...) eles vão para o centro
da cidade, onde concentra a maior parte da população em situação de rua e vão
bater na população de rua quando eles estão dormindo, batem, jogam cócó, jogam
xixi, jogam tinta, jogam gasolina e alguns tocaram fogo nas pessoas (...).”; “Antes,
para alguns até ojeriza de alguém ‘tá dormindo abraçado ou morando com um
cachorro na situação da rua (...). No Brasil se fala muito vida de cachorro, né? “Tu
queres ter uma vida de cachorro? ‘Tá vivendo uma vida de cachorro” (...).”
(P1);“Para muitos deles é uma situação de isolamento profunda, não é? Profunda,
e uma grande sensação de abatimento, de perda de autoestima, também, não é?
Quando uma dor está muito tempo a doer, às tantas fica ali aquela parte, (...), fica
adormecida e pronto depois o indivíduo começa a sofrer até de insensibilidade, mas
esta insensibilidade é uma defesa perante qualquer coisa que doeu muitíssimo, não
é?” (P2);“(...) portanto a pessoa não chega e não diz que é sem abrigo, a pessoa
chega e diz que tem algumas dificuldades assim e assado (...).” (P3); “(...) muitos
dos quartos que existem disponíveis para não dizer quase todos não aceitam animais
(...)” (P4); “(...) para o trazer para o Porto foi muito difícil, porque não tínhamos
transportadora, ele não tinha as vacinas em dia (...).” (P6); “Mal você imagina o
que eu sofri, sem saber dele e tudo (...).” (P8) “(...) eu já nem sei, sei lá, já não vou
cortar o cabelo sei lá, para aí há um ano, então já nem sei, é tudo para elas.” (P9);
“(...) quartos ou pensões não aceitam animais, muitas vezes eles optam por ficar na
rua porque não têm respostas que aceitem os animais, tal como as habitações
sociais, algumas é complicado também, apesar de ser um pouco mais fácil, mas
muitos optam por ficar na rua (...). Pela experiência que eu tenho e se reparares
estas pessoas tratam melhor os seus animais do que às vezes elas próprias (...).”
(P10); “(...) uma pessoa quer ir para comunidade terapêutica, é-lhe dito que ou
entrega o seu animal no canil ou trata de si, não há respostas integradas. As pessoas
deixam aquilo chegar a um ponto, em que é realmente prejudicial para a sua saúde
porque não têm com quem deixar animal (...). (...) esta perspetiva muito
assistencialista (...) se estava a melhorar a situação era momentaneamente porque
não pudermos apoiar a pessoa em si e não pudermos dar o resto dos apoios aos
animais, (...) sendo só aquele apoio, (...) por muito importante que fosse, não estava
a ser suficiente (...). (...) não falham quando é pelos seus animais e (...) estamos a

Apresentação das várias perspetivas
sobre como o facto de ter um animal
constitui um obstáculo para a entrada nos
vários serviços, não sendo o abandono
do animal uma opção válida para as
PSSA que têm animais e como isso pode
levar a uma saúde mais pobre da PSSA
e, consequentemente, colocar em causa o
cuidado do animal. Aqui é também
referida a violência sentida pelas PSSA
por estarem nessa situação e por estarem
acompanhados por animais e como o
distanciamento ou quebra total da
participação na sociedade de uma PSSA
pode influenciar também o acesso aos
vários aspetos disponibilizados e ainda
como os vários apoios podem ter por
base diferentes abordagens e como isso
pode influenciar a visão das PSSA com
animais de companhia.
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1.4. Iniciativas
Públicas
(Diretamente ligada ao
objetivo quais serão as
alternativas práticas e
eficazes possíveis de
implementar
nas
instituições para PSSA
já
existentes
que
ajudem
nas
dificuldades sentidas
por esta população
devido ao facto de
estarem acompanhados
por animais)

trabalhar outras temáticas através do animal, (...) a pontualidade, a assiduidade, a
responsabilização, o comprometimento, (...), se não houvesse aqui este sentido de
responsabilidade pelo animal, provavelmente não havia cumprimento de ver estes
fatores e isto são fatores essenciais para uma a reintegração, por isso nós
conseguimos estar a trabalhar tudo em conjunto através do animal. (...) é aqui um
apoio baseado na corresponsabilização (...).” (P12)
“Agora uma coisa que eu gostava de ver existir, na nossa cidade, assim como há
várias ONG’s que se constituíram para apoiar especificamente as pessoas em
situação de sem abrigo, que se constituísse alguma para apoiar animais das pessoas
sem abrigo, por exemplo...” (P2); “(...) acho que o primeiro passo era abrir, ter
duas secções distintas, como há fumadores e não fumadores, pessoas com animais
ou pessoas sem animais e depois se eventualmente a secção das pessoas com
animais estivesse lotada, se a pessoa dissesse assim olhe eu não tenho cão, mas
prefiro dormir num sítio onde há cães do que dormir na rua podia na mesma usar o
espaço (...).” (P3); “(...) acho que devia haver um apoio, onde a gente se pudesse
dirigir, acho que devia de haver um hospital veterinário gratuito para nós
contribuintes (...). E devia de haver uma coisa do género para os animais porque as
pessoas hoje em dia já dão mais atenção e mais importância aos animais e acho que
já está há uns anos a fazer falta uma coisa assim.” (P5); “(...) nós podíamos ajudar
essas associações dando uma formação sobre quais são as necessidades dos
animais, quais realmente serão as melhores formas de atuar para o controlo da
reprodução desses animais e acho que a formação seria a primeira coisa que se
poderia fazer por essas associações, sim, a formação das pessoas que são
voluntárias muitas vezes, nessas associações.” (P7); “(...) só consulta foi sessenta e
tal euros, só consulta, e depois pediram-me quatrocentos e cinquenta por
operação.” (P8); “(...) acho que devia sei lá haver tipo uma equipa de rua própria,
não é, há muita gente de certeza (...) não ia faltar gente a querer ajudar e contribuir,
sabes, acho que, não é, esse dinheiro vai para onde (...). Claro acho que devia, por
exemplo, haver uma tabela de preços, por exemplo para pessoas que trabalham,
para pessoas com baixos rendimentos, acho que sim (...) o sistema podia melhorar,
podiam-nos ajudar (...).” (P9); “Poderia talvez melhorar, não sei, as estruturas, as
instituições, as que pudessem, investir mais num espaço para os utentes puderem,
não terem que abdicar (...). Mil e uma ideias surgem, mas há tantos senãos por trás
que uma pessoa nem sabe exatamente, falta apoios de lá de cima, falta apoios para
nós pudermos ter uma estrutura com animais (...). Haver mais aceitação das outras

De que forma as instituições públicas
superiores podem contribuir para a
criação de novos apoios para as PSSA
com animais, com instituições públicas
específicas que podem reformular o
desenho e a dinâmica das instituições e
melhorar os apoios existentes, tornandoos mais inclusivos, com medidas a nível
económico para um serviço veterinário
público e com mais formação.
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2. Benefícios

2.1. Resiliência

estruturas para esta questão dos animais e parte de tudo, desde a Segurança Social
até tudo o mais (...).”“(...) criar talvez estruturas apropriadas para que os utentes
pudessem realmente levar os animais e além de estarem a fazer um tratamento ou
passarem o dia (...)” (P10); “(...) precisamos é de criar as condições ideais para
que seja um programa bem sucedido, não estejamos a dar um passo em falso e
prometer uma coisa que não vamos cumprir (...). (...) infelizmente temos assistido a
casos em que apenas quando nós reinventamos aqui a criar respostas (...)
nomeadamente famílias de acolhimento temporário ou pagamento de um hotel que
não fazem parte do nosso âmbito de trabalho, só assim é que as pessoas aceitam ser
tratadas e isto tem sido uma necessidade cada vez maior e que nós nos temos
apercebido da criação destas respostas que permitam as pessoas tratar de si
também (...) dar entrada numa comunidade terapêutica, continuamos a lutar para
que seja possível integrarem com os seus animais. (...) importância que é ter
formação, muito mais para a intervenção que eu vou ter com as pessoas porque são
tantos anos de promessas vagas, de começar a estabelecer relações que depois se
perdem, que as pessoas estão descrentes e é totalmente legítimo, por isso eu não
quero nunca que voluntários (...) tenham parte ativa na componente má, quero que
seja sempre uma intervenção positiva (...).” (P12); “(...) desde a discussão que tem
que ser feita entre aquilo que é o rendimento mínimo garantido, é insultuoso o
rendimento que temos em Portugal para dizer que as pessoas podem viver com
aquilo com dignidade, não, não é possível, esse debate tem de ser feito.” (P13)
“Agora o que eu sei é que quando eles os têm, eles tentam tratá-los o melhor
possível, não os têm só por ter (...).” (P3); “(...) elas deixam de, pela experiência
que eu tenho e que conheço, deixam às vezes até de consumir para puder ter comida
e tratamentos no veterinário para os animais (...).” (P10); “Um dos temas (...) é a
redução drástica de consumos, quando a pessoa tem um animal, a pessoa sente que
tem que ficar bem para o animal e foi das frases mais bonitas que eu já ouvi no meu
trabalho, a pessoa sente mesmo, eu tenho de estar bem para o meu animal e
enquanto eu continuar a fazer isto a mim mesmo eu não estou. (...) nós conseguimos
quebrar ali barreiras e criar pontes para que a pessoa possa cuidar de si porque
nós ao explicarmos a uma pessoa que ela tem que estar bem, que não somos nós que
vamos cuidar do animal para sempre, que ela tem de estar bem e que tentar fazer o
que for possível para encontrar o seu caminho para que o possa fazer da forma,
cada vez mais autónoma, nós trabalharmos aqui estas temáticas com a pessoa é
mesmo gratificante, porque as pessoas vão percebendo que, de facto, têm de investir

Menções a como a ligação afetiva a um
animal pode ajudar em vários aspetos da
vida das PSSA, mas também pode ajudar
nas instituições de apoio a PSSA.
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2.2. Segurança

2.3. Companheirismo
e Suporte

3. Vinculação
Humano
Animal

3.1. Espiritualidade e
finitude/morte

nelas se querem manter esta relação com o seu animal têm que investir nelas, até
porque o apoio (...) não é vitalício, pretende-se que o nosso apoio seja o mais curto
possível no tempo porque é bom sinal, é sinal que estamos a trabalhar todas as
outras temáticas e que a pessoa está aqui num processo de autonomização.” (P12);
“(...) sabemos bem que o animal muitas vezes é a porta de entrada até aquela
pessoa, começa-se por perceber quais são as necessidades que o animal tem,
ajudando a pessoa a resolvê-los e depois consegue-se fazer um trabalho
psicossocial com aquela pessoa, o animal aqui pode ter um papel fundamental até
para conseguirmos recuperar emocionalmente, psicologicamente aquela pessoa, se
obviamente ela assim concordar com isso (...).” (P13)
“(...) em Manaus as pessoas que tem animal, a característica principal é sobre o
aspeto da proteção (...) ela veio a partir de um sentido de segurança e de
insegurança com as quais as pessoas viviam e vivem em Manaus.” (P1); “(...) um
cãozinho à noite deve de aquecer e também deve de saber bem, mas acho que acima
de tudo é o conforto emocional, alguém que também está lá nas horas difíceis, para
tornar as coisas, se calhar, um bocadinho mais leves, não se sentirem tão sozinhos
(...).” (P3); “A pessoa que está em situação de sem abrigo, a dormir na rua, está
exposta a muitos perigos e um cão pode ser aqui um fator importante em termos de
proteção, também.” (P4); “(...) ele sempre ao nosso lado, nunca nos abandonou
(...)” (P6); “(...) e o mundo da droga (...) como uma pessoa deve imaginar é um
mundo, não é, que não é fácil, que há sempre problemas (...). A P. acabou por nos
salvar disso (...).” (P9)
“Talvez seja a única relação de confiança estabelecida para alguém que perdeu a
confiança no mundo. E aí tem a questão também da alegria que eles, (...) por vezes
o cachorro ‘tá fazendo graça, então joga uma coisa para o cachorro vir lá fazer
graça para eles, abanar o rabo (...). Então, existe uma, existe um um compromisso
de lealdade e de preocupação (...). Às vezes a única comunicação de cuidado que
tem é com o animal. (...) O mesmo respeito, cuidado que tem um tem que ter outro,
uma vez que está junto e ele o torna o seu companheiro (...).” (P1); “É a nossa
companhia, faz parte da nossa família, é um elo que está connosco para sempre,
para tudo. Li uma coisa muito interessante que um animal só nos parte o coração
quando o dele pára de bater! Isso é verdade!” (P5)
“(...) eles falam da eternidade, falam do céu que acreditam, mas que eles só querem
isso se os cachorros deles forem junto para mostrar que incluindo, e eu acho isto
uma coisa muito importante na relação de alguns a questão da amizade como

Referências ao facto de o animal
funcionar como uma forma de proteção
perante os perigos que as PSSA podem
estar sujeitos.

Alusões aos sentimentos positivos
presentes numa ligação humano animal
que contribuem para a sobrevivência e
melhoria de qualidade de vida das PSSA
e dos animais.

Representações de como o fim da vida
de um animal de uma PSSA continua
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3.2. Prioridade
Animal

continuidade para eternidade (...). E eu já vi situações de mortes de de animal, seja
nessa situação de violência que o cachorro foi defender e o cachorro foi baleado foi
espancado até à morte e que no relato da pessoa em situação de rua dizia que que
deveria deveria ter ido no lugar dele, na atribuição do atual grau de importância
que tem o animal, de levar o meu amigo, o que é que vai ser de mim?” (P1); “O
benefício, evidentemente é o da companhia. Nós sabemos como o isolamento é uma
condição muito frequente das pessoas que estão sem abrigo (...).” (P2); “(...) grande
apoio afetivo para essas pessoas que com certeza têm uma vida mais solitária e acho
que é muito importante para elas.” (P7)
“(...) porque eu acho que as pessoas estão dispostas a fazer sacrifícios e partilhar
as refeições quando elas são pequenas com os animais e tudo.” (P3); “Quando as
senhoras foram falar connosco (...) e nos puseram hipótese, vocês gostavam de ir
para algum lado, eu disse olhe eu gostava muito de tudo e mais alguma coisa, mas
eu só vou se puder levar os meus animais. Isso foi sempre das primeiras coisas que
a gente pôs logo... não havia hipótese. Ah mas lá tem isto tem aquilo... Não me
interessa o que tem! Pode ser um palácio, do papa, não me importa, se não puder
levar os animais, esqueça!” (P5); “(...) senhorios diziam o animal não pode ficar
aqui, ou dá animal para adoção ou tem que sair de casa, (...) não me interessa, nem
que eu durma debaixo de ponte, mas o meu animal vai estar junto comigo.” (P8);
“(...) então eu tive a opção de ir para um sítio e em troca tinha que abandonar e eu
optei por fica na rua e ficar com elas, isso jamais... que eu podia estar (...) estar
num albergue, (...) pode-me cortar o RSI, pode fazer o que quiser, as minhas filhas
eu não as abandono (...).” (P9); “(...) mas nós sentimos isso, a dificuldade que eles
têm de se separarem dos animais e principalmente isso, eles terem de fazer uma
escolha, então escolhem ficar na rua, ponto final.” (P10); “As pessoas muitas vezes
têm que escolher entre o seu amigo e refazer a sua vida e infelizmente as pessoas,
99% das vezes escolhem não sair da situação em que estão, eu não digo infelizmente
por estarem a ir entregar o animal, digo infelizmente por não existirem respostas
ou, pelo menos, não há respostas suficientes.” (P12); “(...) qualquer pessoa, seja
ela uma pessoa que tenha de facto acesso aos seus plenos direitos ou uma pessoa
que se encontra em situação de sem abrigo, quando tenciona adotar um animal deve
haver aqui por parte dos serviços municipais ou das associações de proteção animal
(...) perceber se obviamente ela tem as devidas condições para cuidar de um animal,
porque obviamente os obstáculos vão ser mais que muitos (...).” (P13)

através dos sentimentos nutridos,
mesmo com a morte do animal.

Apresentação de ações levadas a cabo
pela PSSA que coloca o animal como a
questão central da relação.
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3.3. Anti-Especismo

4. Combate à
estigmatização
e disciminação

4.1. Invisibilidade
humana e animal

“Acho que eles valem mais do que as pessoas, desculpe a minha sinceridade, mas é
o que eu penso, valem mais do que as pessoas.” (P5); “É família, é família! É o
mano do M. e é o meu filhote, o M. muitas vezes anda à mãe, olha a mãe, é assim...”
(P6); “É como se fosse meu filho, é igual, para mim é um filho, para não ser muito
feio dizer o que vou dizer, mas vai ser na mesma meio feio, eu gosto mais de animal
do que o humano, eu animal para mim é melhor, nunca trai (...). Alguém pode
comparar um animal com um humano?” (P8); pela experiência que eu tenho sim é
uma companhia, é a família deles e eles não abdicam deles por nada (...)” (P10);
“(...) ela é minha filha, ela é a minha vida!” – P9; “(...) o animal acaba por ser uma
ligação emocional às vezes mais forte até do que alguma relação interpessoal que
tenha tido com alguém na vida (...).” (P12)
“(...) acho que é bom escutá-los (...)”; “Dar voz a eles, falar sobre, como eu estou
falando, é uma percepção minha a partir da experiência de convivência, mas eu não
vivo com animal carregando, cuidando, sendo machucado, tendo que me preocupar
para dar de comer (...). (...) então escutar a população e antes de pensar em
programas que valorizam (...) é preciso escutar para poder construir coisas muito
juntas. (...) necessitam de um olhar um pouco mais apurado, de forma mais
complexa. (...) as ideias elas podem emergir como escutar a população e antes de
pensar em programas que valorizam, (...) é preciso escutar para poder construir
coisas muito juntas.“ “Mas essa é uma relação que ela tem que passar por uma
conversão nossa de pensamento, de resignificar essa relação com o animal e que
isso você vai fazendo amadurecendo, amadurecendo. Alguém pode minimizar ah tu
arruma um outro (...). Então essas dificuldades elas em grande parte elas partem de
um olhar preconceituoso, hierárquico, de atribuir quem vale mais, quem vale menos
(...). E aí às vezes a gente passa e não vê porque a gente cria uma numa condição
de cegueira, quando a gente aciona alguém que isso existe, observa, toca, vê!” (P1);
“Os sem abrigo sofrem de invisibilidade, eles ‘tão na rua, mas as pessoas fingem
que não os veem, (...) isto dói muito na parte afetiva da pessoa. (...) sentir-se alguém
que já não conta para as contas (...). É uma sensação de desvalor, de ser dado como
um estorvo ou resíduo, um resíduo da cidade (...)” (P2); “Talvez quando a
consciência geral começar a mudar, talvez haja um pouco mais de abertura para
aceitar estas alterações ou começarem a surgir programas estatais para ajudar
estas pessoas. Até lá acho vamos continuar como estamos que é recorrer à ajuda de
particulares e ao coração das pessoas que querem ajudar.” (P3); “O que a gente
mais ouve é arranje um quarto e os animais? Eles arranjam quem fique com eles.

Alusões a como a relação tida entre uma
PSSA e um animal não é baseada em
níveis de importância.

Alusões à mudança através do
envolvimento da população alvo na
construção de respostas, já que é esta que
sabe as necessidades que precisa de ver
colmatadas e como será possível
descontruir estereótipos através de várias
ações direcionadas para a sociedade em
geral de forma a que a comunidade mude
o seu pensamento.
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4.2. Ética Animal

Eu se tivesse dois filhos bebés, não pensava vou arranjar quem fique com os meus
bebés, isso não faz sentido! Não sei porque é que as pessoas consideram que os
animais são inferiores em alguma coisa, não sei...” “(...) se às vezes a gente não
conhecer a história desta pessoa ou daquela torna-se um bocadinho indiferentes, a
gente passa, é mais um. Depois de eu estar do lado dos sem abrigo e penso eu sou
invisível para estas pessoas, é verdade!” (P5); “(...) nós todos enquanto sociedade
temos mesmo o dever de alertar cada vez mais e de sensibilizar para a população
em situação sem abrigo com ou sem animais.” (P12)
“Eu dou aula de ética e também num dos componentes de ética que a gente ensina
a ética dos animais não humanos (...). Como é que é essa relação que tem de ter de
respeito com os seres vivos, sobretudo com os animais (...).” (P1); “Outro problema
é o controlo da reprodução dos animais de rua que também não sei muito bem e
também me apercebo que há diferentes formas de atuar e diferentes perpetivas e
cada uma muitas vezes aplica as coisas de uma forma que penso que não está muito
regulamentada, portanto, acho que podem ter um grande papel (...).” (P7); “(...)
cão não sabe falar, ele depende completamente de nós, significa que para ele não
pode faltar, para mim pode, para ele não. Ela não vai crescer, não vai para escola,
não vai essa coisa, pessoa tem que ter consciência, se não querem isto, que não
pega, não é para ai que não vai crescer e depois cresce bicho desse tamanho e vão
abandonar, não levasse! Humano consegue defender-se, animal não!” (P8); “Agora
há uma fiscalização mais apertada sobre isso tudo também, há uns três, quatro anos
ao para cá, começamos a fazer mais o cerco isso aos animais, para perceber mais
como estão. (...) tem de se proteger o animal.” (P11); “(...) uma das principais
causas do abandono eram as dificuldades económicas e muitas vezes não era o
abandono puro e duro. Normalmente nós imaginámos o abandono como alguém que
ata um animal a um poste, ou deixa no meio do mato ou atira por cima de uma
vedação de uma associação e a entrega voluntária do animal também é abandono.
(...) as pessoas que entregam os seus animais voluntariamente, não por quererem
ficar sem o animal, mas sempre quase por um gesto de amor, as pessoas sentiam,
não estou a conseguir alimentar, o meu animal está a passar fome, o meu animal
está doente, mas eu não tenho capacidade para cuidar dele, por isso vou tentar
encontrar um sítio ou alguém que consiga e, muitas vezes, ficavam de coração
partido porque não era isso que queriam (...).” (P12)

Menções a como a responsabilidade que
deve ser tida pelos animais passa por dar
apoios necessários às pessoas em
situação de sem abrigo acompanhadas
por animais, que também contrinbui para
a segurança da sociedade em geral, como
desparasitações, controlo de população
animal.
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