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RESUMO 

 
PIMENTEL, I.C.O.B. O Famoso Invisível: Percepção da população em situação de rua 

do atendimento em urgência e emergência no Sistema Único de Saúde. 2019. 171 f. 

Dissertação de Mestrado, Programa de Mestrado Profissional em Ensino das Ciências 

da Saúde da Universidade Federal de São Paulo - Campus Baixada Santista , Santos, 

São Paulo, 2019. 

 
A presente pesquisa teve como objeto de interesse o acesso à saúde pela população 

em situação de rua, tomando como pressuposto o crescimento do fenômeno da vida 

na rua como resultante do modo de organização da sociabilidade capitalista, imbricado 

e acirrado no e por um modo de produção onde a desigualdade e miséria são produtos 

inerentes ao avanço do poder econômico, deixando à margem da produção e usufruto 

da riqueza socialmente produzida, um grande contingente de trabalhadores. O 

propósito nesta pesquisa foi compreender a percepção dessa população específica a 

partir do atendimento na unidade de Urgência e Emergência do Hospital de Pequeno 

Porte (HPP) Central do Município de Santos, Estado de São Paulo. Propôs-se 

percurso metodológico hermenêutico crítico e narrativo, onde os participantes foram 

acionados no contexto de um projeto de extensão universitária de formação em 

Redução de Danos. Foram realizadas entrevistas individuais, áudio-gravadas e 

posteriormente transcritas. O processo interpretativo envolveu a análise por meio da 

identificação dos principais núcleos argumentais e a construção de uma narrativa 

coletiva, numa aposta interventiva de fortalecimento do protagonismo e participação, 

haja vista as relações de poder e subalternidade que vão se delineando no cotidiano 

e as complexas necessidades de saúde trazidas por esta população estigmatizada, 

que faz da rua seu espaço de socialização e subjetivação. Os resultados apontam 

para a problematização das vivências por esta população, o agenciamento das 

questões coletivas, reflexões sobre as trajetória de cuidado em saúde, as principais 

estratégias e entraves ao acesso  à  saúde  e  lugar  social  dessas  populações  nas  

sociedades  capitalistas 

;perpassando as dimensões do racismo e percepções históricas que nos 

proporciona um mergulho em questões fundamentais para entendermos a construção 

da imagem social do negro no Brasil e das desigualdades que foram se constituindo. 

 

Palavras-chave: modo de produção capitalista, desigualdade, população em situação 

de rua, narrativa, saúde, racismo. 



 

ABSTRACT 

 
PIMENTEL, I.C.O.B. The famous invisible: Perception of the population in the street 

situation of the emergency and emergency care in the Unified Health System. 138 

p.Disseration of Master, Professional Master's Program in Teaching of Health 

Sciences of the Federal University of São Paulo - Campus Baixada Santista - 

UNIFESP. Santos / SP. Brazil. 2019 

 
The present research aimed to access the health of the population living on the streets, 

taking as a presupposition the growth of homeless population as a result of the mode 

of organization of capitalist sociability, imbricated and fierce in and by a mode of 

production in which inequality and misery are products inherent in the advance of 

economic power, leaving a large contingent of workers on the margins of production 

and usufruct of the socially produced wealth. The purpose of the present research was 

to understand the perception of this specific population about the care offered at the 

Urgency and Emergency unit of the Hospital de Pequeno Porte (HPP) Central of the 

Municipality of Santos, State of São Paulo. A critical and narrative hermeneutic 

methodological approach was proposed, in which the participants were triggered in the 

context of a university extension project for harm reduction training. Individual 

interviews were performed, audio-recorded and later transcribed. The interpretative 

process involved the analysis through the identification of the main argumentative 

nuclei and the construction of a collective narrative, in an interventionist bet of 

strengthening the protagonism and participation, considering the power relations and 

subordination that are delineating in daily life and the complex needs presented by this 

stigmatized population, which makes the street their space for socialization and 

subjectification. The results pointed to the problematization of experiences by this 

population, the agency of collective issues, reflections on the path of health care, the 

main strategies and barriers to access to health and social place of these populations 

in capitalist societies; going through the dimensions of racism and historical 

perceptions that provides us with a plunge into fundamental questions to understand 

the construction of the social image of black people in Brazil and the inequalities that 

were constituted. 

Keywords: Capitalist mode of production, Inequality, Population living on the streets, 

Narrative, Health, Racism. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
 

Esse estudo parte de reflexões relativas ao atendimento de saúde da 

população adulta de rua na cidade de Santos em unidades de urgência e emergência 

do Sistema Único de Saúde (SUS), entendendo a historicidade de tal fenômeno que 

vem se delineando em conformidade com as transformações político- econômicas da 

sociedade. Entende-se que as conformações sociais do modo de produção capitalista 

são determinantes da condição de vulnerabilidades dessa população, seja sob as 

dimensões jurídicas, econômicas, sociais ou de saúde. 

Karl Marx (apud MARTINELLI, 2011) toma a sociedade burguesa como uma 

totalidade, um sistema dinâmico e contraditório de relações articuladas. O modo de 

produção capitalista é então associado a um conjunto de ideias e relações sociais que 

lhe são próprias, ditando padrões políticos, culturais e econômicos vigentes na 

sociedade. 
[...] o capital é uma relação social e o capitalismo um determinado modo de 
produção, marcado não apenas pela troca monetária, mas essencialmente 
pela dominação do processo de produção pelo capital. O modo de produção 
capitalista definia, assim, uma forma específica e peculiar de relações sociais 
entre os homens, e entre esses e as forças produtivas, relações mediatizadas 
pela posse privada dos meios de produção. (MARTINELLI, 2011, p. 29) 

Com a divisão entre quem detém ou não os meios de produção de parte da 

sociedade constituem-se duas classes: a classe trabalhadora que vende sua força de 

trabalho (dominada) e a classe burguesa (dominante) detentora dos meios de 

produção. A desigualdade social, a pobreza e miséria são dessa forma inerentes a 

esse modo de produção, forjando uma sociabilidade capitalista que se constituirá 

sobre tais bases. 

Essa grande massa expropriada dos meios de produção surge historicamente 

a partir das sociedades pré industriais pré-industriais da Europa no processo de 

criação das condições necessárias à produção capitalista. Os camponeses 

desapropriados e expulsos de suas terras se veem obrigados a vender sua força de 

trabalho na indústria nascente. A população sobrante que não é absorvida por essa 

indústria, começa a vaguear pelas ruas em busca de sua sobrevivência. (Fiorati et. al, 

2014).Os homens estabelecem vínculos, relacionam-se através da produção e 

reprodução dos meios de subsistência da vida organizam-se a partir da categoria 

trabalho. A desigualdade social inerente ao desenvolvimento do capitalismo e de suas 

forças produtivas se estende às condições de vida e trabalho do enorme contingente 

de pessoas que vivem à margem da produção e do usufruto da riqueza socialmente 

produzida (MOTA, 2010), neste contexto se insere a população adulta de rua. 
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No Brasil , a situação de imensa fragilidade de uma parcela significativa da 

sociedade começa a se delinear na época em que o país ainda era uma colônia. Abriu-

se as porteiras das fazendas e as portas das casas dos senhores e uma imensa massa 

de ex-escravos foram jogados ao léu, abandonados a sua própria sorte pelas ruas 

desse país, aumentando significativamente o contingente de pessoas em situação de 

rua. 

Uma exacerbação de pessoas em situação de rua também pode ser observado 

após a vinda de imigrantes camponeses, entre o final do século XIX e o início do 

século XX, da Europa para o Brasil. Tais imigrantes ocupam os postos de trabalho 

que seriam destinados aos ex-escravos desse país. Hospedarias e cortiços surgem 

em algumas cidades do Brasil, concentrando grupos populacionais que vão tecendo 

a periferia urbana brasileira (Andrade et. al, 2014). 

No espaço público da rua aos olhos dos transeuntes, a leitura do outro que 

permanece nesse espaço de passagem se dará de acordo com a cultura, valores e 

inserção nessa sociedade. Desse modo essa população sobrante da rede de 

produção e consumo, expropriada do mercado formal de trabalho facilmente é 

associada à vagabundagem e ao fracasso de vida. 

Com o advento do Estado Democrático de direito, nascido dos auspícios de 

sociedades em reconstrução no pós guerra, e no Brasil, do processo de 

redemocratização pós ditadura de 64, se reconhecem os direitos sociais e a cidadania 

plena como inalienável, e a saúde como direito de todos e dever do Estado por meio 

da Constituição de 1988 e a Lei Orgânica da Assistência (LOAS), que regulamenta os 

artigos da Constituição Federal e reconhece a Assistência Social como Política 

Pública e de responsabilidade do Estado (BRASIL, 2005). Mais recentemente, em 

dezembro de 2009, com a Lei Federal que instituiu a Política Nacional para a 

População em Situação de Rua (BRASIL, 2009), garante-se inúmeros direitos 

voltados a especificidade dessa população. 

A Política Nacional para a População em Situação de Rua, estabelecida pelo 

Decreto presidencial 7.053 de 23 de dezembro de 2009, define população em situação 

de rua como: 

[...] grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza 
extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência 
de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as 
áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma 
temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou como moradia provisória 

 

Tais traços do segmento da população adulta em situação de rua – de 

aparência (odor, sujeira, roupas maltrapilhas), o desemprego formal, o viver no espaço 

da rua, dão suporte a um tratamento diferenciado a esses indivíduos por parte da 

população em geral. Esses dilemas perpassam a área da saúde, tencionam 
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os atendimentos a essa população, e consequentemente, imprimem um 

direcionamento à prática profissional que produz impacto na efetivação de políticas 

públicas direcionadas à mesma. 

De acordo com o site do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), o 

Brasil não conta com dados oficiais sobre a população em situação de rua, o que 

prejudica a implementação de políticas públicas e reforça a invisibilidade social desta 

população. Estima-se 101.854 pessoas em situação de rua no Brasil destas 49.792 

no estado de São Paulo (IPEA, 2016). Em Santos, o último censo data de 20131, fez-

se uma estimativa de 797 pessoas em situação de rua. Dessas, 591 pessoas em 

situação de rua encontravam-se nos logradouros da cidade e 206 pessoas 

encontravam-se acolhidas em abrigos da cidade. A Política Nacional de Inclusão de 

Pessoas em Situação de Rua surge no intuito “de orientar a construção e execução 

de políticas públicas voltadas a este segmento da sociedade, historicamente à 

margem das prioridades dos poderes públicos” (BRASIL, 2008, p.2). Traz como 

objetivo abarcar questões primordiais alusivas a essa parcela da população, 

estabelece diretrizes e rumos no norte da (re) integração desses sujeitos às suas 

redes familiares e caminha na direção de direitos e acesso a oportunidades de 

desenvolvimento social pleno, “considerando as relações e significados próprios 

produzidos pela vivência do espaço público da rua” (BRASIL, 2008, p.4). São 

apresentadas também as principais características desses indivíduos com base na 

Pesquisa Nacional da População em Situação de Rua realizada em 20072 .Através 

dessa pesquisa desenvolvida pelo Ministério de Desenvolvimento Social e Combate 

a Fome pode-se traçar um perfil da população adulta em situação de rua (foram 

entrevistados maiores de 18 anos). 

Verificou-se o predomínio de adultos do sexo masculino 82%, mais da metade 

(53,1%) encontra-se entre 25 e 44 anos, isto é, em idade laboral. Com relação à 

autodeclaração de cor/etnia, 39,1% das pessoas se declararam pardas. Declararam- 

se brancos 29,5% (53,7% da população em geral) e pretos 27,9% (apenas 6,2% na 

população em geral). Negros (pardos somados a pretos) constituem substancialmente 

a maior parte da população em situação de rua. (BRASIL, 2008, p. 10). 

 

1 Levantamento censitário da população em situação de rua na cidade de Santos realizado pela FIPE 
(Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas) e direcionado a SEAS (Secretaria Municipal de 
Assistência Social). Dados constam no Diário Oficial da Cidade de Santos no endereço eletrônico: 
https://diariooficial.santos.sp.gov.br/edicoes/inicio/download/2014-02-20 
2 . Pesquisa Nacional da População em Situação de Rua foi desenvolvida em 71 municípios, sendo 23 
capitais e 48 municípios com população igual ou superior a 300.000 habitantes. A pesquisa não foi 
realizada nos municípios de Belo Horizonte - MG, São Paulo - SP, Recife - PE e Porto Alegre - RS, pois 
estes haviam à época desenvolvido pesquisas censitárias semelhantes. E identificou 31.922 pessoas 
(maiores de 18 anos) em situação de rua. Número este, que somado juntamente com as pesquisas de 
outras cidades, chega a 50.000 pessoas (BRASIL, 2008, p. 09). 
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Os níveis de renda são precários. A maioria (52,6%) recebe entre R$ 20,00 e 

R$ 80,00 semanais. Quanto às taxas de alfabetização, 74% dos entrevistados sabem 

ler e escrever; 17,1% não sabem escrever e 8,3% apenas assinam o próprio nome. E, 

ainda com relação aos níveis de escolaridade tem-se que 48,4% não concluíram o 

primeiro grau e 17,8% não souberam responder ou não concluíram e apenas 3,2% 

concluíram o segundo grau (BRASIL, 2008, p. 10). 

A maior parte da população pesquisada afirmou costuma dormir na rua 

(69,6%). Um grupo relativamente menor (22,1%) costuma dormir em albergues ou 

outras instituições. Apenas 8,3% costumam alternar, ora dormindo na rua, ora 

dormindo em albergues. 

Foram elencados três principais motivos pelos entrevistados para a ida para a 

rua - os problemas de alcoolismo e/ou drogas (35,5); desemprego (29,8%) e 

desavenças com pai/mãe/irmãos (29,1%). Dos entrevistados no censo, 71,3% citaram 

pelo menos um desses três motivos (que podem estar correlacionados entre si ou ser 

consequência do outro). Com relação ao deslocamento dessa população constatou-

se que uma parte considerável é originária do mesmo local em que se encontra ou de 

locais próximos (BRASIL, 2008, p. 10). 

Outro dado considerável coletado pela Pesquisa Nacional da População em 

Situação de Rua é o fato de que 70,9% dos entrevistados serem trabalhadores, ou 

seja, exercem alguma atividade remunerada normalmente sem vínculos 

empregatícios formais. Dentre as principais atividades laborais citadas destacam-se: 

catador de materiais recicláveis (27,5%), flanelinha (14,1%), construção civil (6,3%), 

limpeza (4,2%) e carregador/estivador (3,1%). Sendo que apenas 15,7% das pessoas 

pedem dinheiro para manter sua subsistência. As atividades laborais das pessoas em 

situação de rua situam-se na economia informal, 47,7% dos entrevistados nunca 

trabalharam com carteira assinada, apesar de, 58% afirmarem que possuem alguma 

profissão (BRASIL, 2008, p. 10). 

Esses dados se tornam primordiais na discussão sobre a centralidade do 

trabalho nesta sociedade e confrontam diretamente a preconcepção e preconceito 

difundido e introjetado no qual a população em situação de rua seria composta por 

“mendigos”, “vagabundos” e “pedintes”. A maior parte (79,6%) consegue se alimentar 

ao menos uma vez ao dia, sendo que 27,1% compram a comida com o seu próprio 

dinheiro e 4,3% utilizam o restaurante popular. 19,0% dos entrevistados não 

conseguem ao menos uma refeição por dia. 

Atividades cotidianas tais como banho e necessidades fisiológicas são 

realizadas pela maioria dos entrevistados nos espaços das ruas, albergues/abrigos e 

banheiros públicos. Uma minoria estabelecimentos públicos e casa de amigos ou 

parentes para tal finalidade (BRASIL, 2008, p. 10). 
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A grande maioria (88,5%) não é atingida por programas governamentais e 

24,5% não possuem quaisquer documentos de identificação (BRASIL, 2008, p. 11). 

No que diz respeito à saúde 29,7% dos entrevistados afirmaram apresentar 

algum problema. Entre os problemas mais recorrentes citados destacam-se: 

hipertensão arterial (10,1%), problema psiquiátrico/mental (6,1%), HIV/Aids (5,1%) e 

problemas de visão/cegueira (4,6%). Desses 18,7% fazem uso de algum 

medicamento. 

Em se tratando de vias de acesso a esses medicamentos, postos/centros de 

saúde foram elencados como as principais vias. Daqueles que os utilizam, 48,6% 

afirmaram consegui-los por esse meio. Segundo 43,8% dos entrevistados, o 

hospital/emergência é o primeiro lugar a ser procurado quando possuem alguma 

intercorrência de saúde. Em segundo lugar, 27,4% procuram o posto de saúde. 

Tais dados relativos à área da saúde colocam os hospitais/pronto socorros de 

urgência e emergência em cena quanto à viabilização da promoção de saúde e acesso 

a políticas públicas diversas a esta população, por se mostrarem como uma das 

principais portas de entrada em questões relativas à saúde dessa. Torna-se 

imprescindível o preparo das equipes para atendimento/acolhimento e escuta 

qualificada à população em situação de rua devida às suas especificidades com 

relação à saúde, tanto no que se refere a seus determinantes e cuidados, quanto nas 

relações que estabelecem com os serviços. 

Para compreensão, argumentação e desenvolvimento da temática partiremos 

da leitura e reflexão crítica de autores que já se debruçaram sobre a análise da 

questão social e do fenômeno população adulta em situação de rua. As indagações 

suscitadas surgiram no âmbito do trabalho como assistente social na área da saúde, 

mais especificamente na unidade de Urgência e Emergência do Hospital de Pequeno 

Porte (HPP) antigo Pronto Socorro Central de Santos, onde se observou a grande 

procura dessa população ao serviço, além de sua chegada pelo Atendimento Móvel 

de Urgência (Samu). O local, por ter uma cobertura, acaba sendo uma proteção em 

dias de chuva, prevê fornecimento de alimentação às pessoas internadas, e garante 

acesso irrestrito a banheiro localizado próximo à porta de entrada do HPP Central. É 

comum a pernoite da população em situação de rua na porta do equipamento ou até 

mesmo em seu interior e, permitido por alguns membros da equipe, “compadecidos” 

pela situação vivenciada e história de vida contada, a benesse do acesso para se 

higienizar no banheiro ao lado da sala de emergência (a chave que abre o local fica 

na sala de emergência), e alguma alimentação não utilizada aos pacientes internados. 

As demandas apresentadas pela população vão desde acesso a necessidades 

básicas, as quais foram supracitadas, até problemas clínicos de saúde já em estágio 

bastante avançado. 
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No âmbito profissional foi experenciada grande dificuldade no que concerne 

ao atendimento e encaminhamento desta população, com vistas à garantia de seus 

direitos sociais e de saúde. Seja por parte dos profissionais de saúde via reprodução 

de atitudes que dificultavam e/ou impediam o acesso à saúde da população em 

situação de rua, seja em decorrência da ausência e/ou desmonte, desarticulação e 

ineficácia dos serviços voltados à proteção social dessa. 

Enquanto Assistente Social reconheço a necessidade de buscar o 

entendimento dos problemas práticos da vida e consequentemente, das questões e 

anseios do nosso cotidiano de trabalho para assim, podermos alcançar soluções que 

ajudem a resolver essas questões. As expressões da questão social estão postas em 

cada atendimento que fazemos, se revelam na vida do usuário que atendemos. As 

respostas nem sempre são fáceis e nem tampouco estão postas e dadas, os 

atendimentos se recrudescem e se complexificam à medida que esse modo de 

produção capitalista avança tomando “forma” nas diferentes instâncias da vida 

produzindo e reproduzindo desigualdades, miséria e pauperismo; clamando por um 

mercado que se auto-regula deixando seu rastro e, na maioria das vezes, esse rastro 

resvala nos locais de trabalho em diversas formas como o desemprego, o fenômeno 

população em situação de rua, habitações precárias, violência, miserabilidade , dentre 

outros processos. 

Os profissionais são chamados a dar respostas a essas questões, a 

interferirem nesses processos em seus espaços ocupacionais dentro de um cenário 

de desmonte e regressão constante dos direitos sociais onde as políticas públicas 

encontram-se cada dia mais focalizadas, precarizadas e com um tom compensatório; 

se torna crucial a clareza de atuação profissional na direção da defesa de uma política 

pública pautada no direito, na integralidade como pactuado em nossa Constituição. 

A política pública como política de Estado ou de governo tem seus interesses 

e é palco de grandes disputas políticas entre a classe trabalhadora e a classe 

capitalista. Ora pendendo a promover direitos a classe trabalhadora, ora pendendo ao 

retrocesso desses direitos, mediante a movimentação das classes sociais. 

É nessa contradição que o Serviço Social é chamado a atuar. A profissão está 

inserida [...] no quadro das relações sociais fundamentais da sociedade, ou seja, [...] 

no jogo tenso das relações entre as classes sociais, suas frações e das relações 

destas com o Estado brasileiro. ( Iamamoto, 2009) 

O Serviço Social é requisitado pelo Estado a atender necessidades sociais, via 

políticas públicas, decorrentes das expressões da questão social (re)produzidas neste 

modo de produção capitalista. É uma profissão generalista, de natureza analítica e 

intervencionista, seu trabalho pode ser desenvolvido em diversos núcleos 

ocupacionais vinculados às políticas públicas. (Torres; Lanza, 2013) 
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O assistente social, ao atender os usuários, e por muitas das vezes, estar na 

execução direta dos serviços, é visto como mediador no acesso desses aos direitos 

sociais e deve ter, segundo o direcionamento da categoria, seu código de ética e suas 

instâncias normativas, a perspectiva de ampliação desses direitos, como também a 

participação da população nos mecanismos de controle social. Cabe, portanto, a esse 

profissional a formulação de estratégias para que se efetive nos seus postos 

ocupacionais o direito ao acesso às políticas públicas e a participação dos usuários 

nesse processo. 

Nesse sentido, falando especificamente da atuação na politica social da área 

da saúde esta tem requerido diferentes atuações devido à disputa de projetos 

políticos. O projeto privatista tem requisitado do serviço social, entre outras 

proposições, [...] a seleção socioeconômica dos usuários, atuação psicossocial por 

meio de aconselhamento, ação fiscalizatória [...], assistencialismo por meio da 

ideologia do favor e predomínio de práticas individuais. (Brasília, 2010) 

Na contramão dessa lógica o projeto da reforma sanitária tem requisitado dos 

assistentes sociais ações de: [...] democratização do acesso; estratégias de 

aproximação das unidades de saúde com a realidade, trabalho interdisciplinar; [...] 

acesso democrático às informações e estímulo à participação popular. (Brasília, 2010) 

Vale ressaltar que o projeto ético- político do Serviço Social dialoga com o 

projeto de reforma sanitária, tais projetos foram construídos no processo de 

redemocratização da sociedade brasileira, se consolidando na década de 1980. 

Dessa forma, cabe ao assistente social numa ação articulada com outros 

profissionais que defendem a universalidade e integralidade do Sistema Único de 

Saúde, a busca por ações, estratégias, projetos que caminhem na direção da 

efetivação do direito social à saúde, tendo em vista o projeto ético político de nossa 

profissão pautada na construção de uma nova ordem social, sem dominação e/ou 

exploração de classe, etnia e gênero. 

O Serviço Social da unidade na maior parte do tempo é o responsável por dar 

voz e / ou ser porta-voz dessas pessoas que tem seu atendimento negligenciado e 

limitado poder de negociação. A representação desses sujeitos é vista de uma 

maneira estereotipada (vagabundos, drogados, não querem trabalhar, não servem pra 

nada, fizeram alguma coisa para estarem na rua, não são seres humanos, etc.), esse 

olhar se traduz na maneira como o atendimento lhes é prestado ou não lhes é 

prestado. 

Para que o atendimento se concretize, e estes sujeitos tenham seu direito social 

à saúde respeitado, faz-se necessário embate entre o Serviço Social, equipe de 

enfermagem e equipe médica o que acarreta um enorme desgaste na relação 



17 
 

 

entre estes atores e coloca o direito social á saúde na posição de benesse e o Serviço 

Social como o “pedinte”. Tendo em vista, a distinta valorização social entre trabalhos 

especializados na hierarquização institucional, que se traduz em relações 

hierarquizadas entre os trabalhadores e relações de poder desiguais. (PEDUZZI, 

2007) 

O projeto ético- político profissional e o código de ética do Serviço Social são 

os nortes de atuação do Serviço Social do PSC. O projeto ético – político tem em seu 

núcleo o reconhecimento da liberdade como valor ético central, um compromisso com 

a autonomia, a emancipação e a plena expansão dos indivíduos sociais. O projeto de 

profissão vincula-se ao projeto societário que propõe a construção de uma nova ordem 

social, sem dominação e/ou exploração de classe etnia e gênero. (NETTO, 1999) 

Este projeto profissional tende a está articulado ao projeto de reforma sanitária. 

Assim como o Projeto Ético Político da profissão, o Código de Ética do Serviço Social 

(2012) tem na liberdade seu valor central e assume o compromisso de luta pela classe 

trabalhadora. Assume também, a defesa de outros valores essenciais como: a justiça 

social, a equidade e a democracia. 

● Reconhecimento da liberdade como valor ético central... 

● (…) emancipação e plena expansão dos indivíduos sociais. 

● Posicionamento em favor da equidade e justiça social. 

● Defesa do aprofundamento da democracia (...). 

Os compromissos e princípios de ambos nos levam ao entendimento de um 

sujeito visto na sua integralidade, demandando uma atuação na perspectiva 

totalizante baseada na identificação das determinações sociais, econômicas e 

culturais das desigualdades sociais. 

A exclusão social pode ser observada no cotidiano de trabalho dentro do 

sistema de saúde, dentro da unidade do HPP, contrariando princípios que emergem 

do SUS como: universalidade, integralidade e equidade. Princípios estes que, muita 

das vezes, não se traduzem nas intervenções feitas nos espaços profissionais.O 

trabalho na lógica do cuidado e da integralidade exige comunicação e interação, 

quando alcançadas produzem um contexto de trabalho favorável à construção de um 

projeto comum de equipe. (PEDUZZI, 2007) Conquistaram-se na área da saúde 

aspectos legais e reflexões que não se concretizam na práxis – resumindo há um hiato 

entre teoria e prática. 

Defender o SUS perpassa pela escolha de ideologia, escolha de projeto social 

ao qual nos vinculamos, acreditamos e lutamos para que se concretize. Nem sempre 

podemos curar, nem sempre nos são apresentadas estruturas ideais de atendimento, 

mas sempre podemos cuidar. 
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Nesse sentido, não é inútil pontuar os sentimentos, as atitudes observadas nas 

abordagens da equipe de saúde a essa população. Como parte constituinte da 

dinâmica social os profissionais de saúde não estão livres de uma visão pré-formada 

e preconceituosa em relação a essas pessoas, desse modo seus atendimentos podem 

revelar uma postura de negação a humanidade dessas, asco, medo, traduzindo uma 

generalização embasada na estigmatização frente à questão população em situação 

de rua. Estigmatização sofrida pela determinação, a priori,  de traços, estereótipos, 

características físicas ou sociais específicas elencadas pelo senso comum, pautados 

por uma ordem moral em relação à população em questão. 

A estigmatização ocorre quando se atribui “rótulos” e “estereótipos” negativos 

a determinados comportamentos. Tal situação influencia direta ou indiretamente a 

condição de saúde da pessoa estigmatizada, provocando diversas consequências, 

inclusive o agravamento da situação. (ANDRADE; RONZANI, 2016, p.23) 

Castells (2008) desenvolve seu pensamento em relação a populações 

marcadas por uma diferença imprimida através de características que dão um suporte 

para um tratamento diferencial e não para um tratamento igualitário. Nesse sentido, o 

autor fala sobre a discriminação negativa que: 

 
[...] marca seu portador com um defeito quase indelével. Ser discriminado 
negativamente significa ser associado a um destino embasado numa 
característica que não se escolhe, mas que os outros no-la devolvem como 
uma espécie de estigma (p.14). 

 

O processo de marginalização acaba se revelando, por de modo, paradoxal 

ao analisarmos o conjunto de leis na sociedade democrática do qual fazemos parte 

que imputa a este segmento o título de cidadãos brasileiros, dentro da sua máxima 

expressão de significados ao gozarem de direitos de igualdade, direitos políticos e 

direitos sociais. Cidadania essa constituída no âmbito legal, mas que não se revela no 

âmbito empírico já que a população adulta em situação de rua é alijada dos direitos 

sociais. 

Aliás, pode-se observar uma gama de legislações de cunho humanistas, 

visando à efetivação de direitos voltadas a esse segmento, assim como tantos outros 

relegados pela sociedade em geral. Essa gama legislativa nos ajuda a tomar 

consciência do quanto à sociedade brasileira carece evoluir em termos de 

humanização e cuidado. Tal aparato esmiuçado reflete o não cumprimento dos direitos 

humanos nessa sociedade; sendo necessário cotidianamente mais e mais leis 

direcionadas a segmentos específicos subjugados e/ou marginalizados que lutam pelo 

seu direito a voz, a humanidade, direito a não somente (sobre) viver, mas viver com 

dignidade. 

De modo algum tal apontamento põe de lado ou desmerece a tamanha 
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importância e o reconhecimento dessas leis e da luta social para seu 

estabelecimento, contudo essa observação e reflexão nos norteiam para o 

entendimento de que nossa sociedade necessita de um novo rumo; se o intuito for o 

fortalecimento da equidade e o respeito à vida pactuados na Constituição deste país. 

O presente estudo procura se aproximar da compreensão da  população adulta de 

rua da cidade de Santos acerca do direito à saúde, a partir de seu acesso aos 

serviços de urgência e emergências do Sistema Único de Saúde. A hipótese é que 

a população adulta em situação de rua encontra grandes entraves no acesso aos 

serviços de urgência e emergências do Sistema Único de Saúde, além de barreiras 

atitudinais, que podem reforçar o lugar dessa população à margem da 

sociedade capitalista, interferindo nas estratégias e na busca ou não busca de 

atendimento em saúde. 

Nossos objetivos, então, são compreender a percepção da população adulta 

em situação de rua acerca do atendimento em de Urgência e Emergência do Sistema 

Único de Saúde; reconstruir a trajetória de cuidado em saúde das pessoas em 

situação de rua; identificar as principais estratégias e entraves ao acesso à saúde; 

compreender a sua concepção de saúde e, por fim, contribuir para a reflexão crítica 

acerca do lugar social das pessoas em situação de rua nas sociedades capitalista. 

 
1.1 REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA 

 
A atualização da temática se efetivou por meio de uma revisão das publicações 

nacionais na base de dados Bireme, com o objetivo de verificar o acúmulo acerca da 

caracterização da população em situação de rua e seu acesso aos cuidados em 

saúde. Os descritores utilizados foram (“rua” OR “população em situação de rua” OR 

“morador de rua”) AND ("direito" OR "desigualdade") AND “saúde”. 

Os critérios de inclusão considerados para a seleção dos artigos foram: artigos 

com texto completo disponível, publicados em português, escritos nos últimos cinco 

anos. Após a leitura dos títulos e dos resumos foi adotado como critério de exclusão: 

artigos duplicados, os que não problematizam a questão da saúde, os que tratavam 

de questões de patologias específicas e os não direcionados a população adulta em 

situação de rua. 

A partir desse levantamento bibliográfico realizado na base de dados 

supracitada, utilizando os descritores mencionados, identificaram-se 656 artigos. 

Posteriormente a aplicação dos critérios de exclusão (Figura 1), foram selecionados 

10 artigos (Tabela 1) apresentados por meio de categorias de análise definidas 

conforme os objetivos do estudo. 
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Figura 1 - Levantamento bibliográfico 
 

 

Fonte: pesquisadora 

 
 
 
 

É válido salientar que a escolha do ano de publicação dos artigos se deu a partir 

do avanço de políticas públicas voltadas a população adulta de rua. O período anterior 

aos anos 2000 revela um número extremamente reduzido de publicações voltada a 

essa população, configurando a importância da elaboração de políticas públicas 

voltado a esse grupo do segmento urbano historicamente relegado a invisibilidade, 

vistos pela óptica do desajuste social ou da benesse. 

Os artigos em questão trazem um breve resgate histórico sobre o fenômeno 

população de rua, apontando-o como problema mundial inerente às grandes 

metrópoles que se veem diante a um grande desafio para políticas públicas, inclusive 

a política de saúde – incluir uma população apartada dos direitos mais básicos da 

sobrevivência humana. Caracterizam essa população lendo intrinsecamente o 

desenvolvimento do neoliberalismo, a internacionalização da 
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economia, a urbanização acelerada, e grandes crises da ordem do capital como 

determinantes da sua ida às ruas além de propiciar a reprodução do fenômeno 

população em situação de rua. 

 

 
Tabela 1 - Artigos Selecionados (continua) 

AUTORES NOME  
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
 

 

 
 

Andrade, Luana Padilha; Costa, Samira 

Lima da e Marquetti, Fernanda Cristina 

 

 
Barata, Rita Barradas; Carneiro, Nivaldo 

Junior; Ribeiro, Manoel Carlos Sampaio 

de Almeida e Silveira Cássio 

 
 

Borysow , Igor da Costa; Conill , Eleonor 

Minho; Furtado Juarez Pereira 

 
Donoso, Miguir Terezinha Vieccelli ; 

Bastos, Marisa Antonini Ribeiro; Faria, 

Camila Rodrigues de; Costa Aurelino 

Alves 

Gomes, Thaísa Borges; Vecchia, Marcelo 

Dalla 

 

Halpern , Silvia Chwartzmann 

Scherer,Juliana Nichterwitz ; 
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Tabela 1 - Artigos Selecionados (conclusão) 

AUTORES NOME  
ANO DE 

PUBLICAÇÃO 
 

 

 
 

Silva ,Priscila Neves; Martins ,Giselle 

Isabele; Heller Léo 

 
 

Fonte: O autor (2019) 

“A gente tem acesso de favores, 

né?”. A percepção de pessoas em 

situação de rua sobre os direitos 

humanos à água e ao esgotamento 

sanitário 

 

 
2018 

 

Cinco categorias de análise foram elencadas para uma maior fixação do 

nosso olhar no processo de revisão bibliográfica – caracterização da população adulta 

em situação de rua, a saúde da população em situação de rua; políticas públicas; 

direitos e vulnerabilidades. 

 
1.1.1 Caracterização da população adulta em situação de rua 

 
Os estudos e experiências descritas nos artigos conversaram entre si no que 

se refere à categorização desse segmento urbano . A população adulta de rua consta 

em todos como sendo composta majoritariamente por homens, de cor negra, com 

baixa escolaridade, em idade economicamente ativa. Enfatizam que esses homens 

vivem sós nas ruas, são solteiros. Associam sua ida às ruas ao desemprego, 

divergência familiar, uso de álcool e/ou outras drogas (esses fatores na maior parte 

das vezes são indissociáveis), a maioria exerce atividade econômica informal sendo 

as principais atividades: catador de materiais descartáveis, flanelinhas, construção 

civil. Uma minoria relata manguear3 para dar conta de sua sobrevivência. De pronto 

há uma desmistificação da “máscara” impressa ao povo de rua homogeneizando-os, 

estigmatizando-os, numa compreensão de pedintes, vagabundos e desocupados. 

Um dos principais documentos norteadores na discussão da temática e 

caracterização dessa população é a Política Nacional Para a Inclusão Social da 

População em Situação de Rua elaborada no ano de 2008 (BRASIL, 2008), o 

documento é citado em todos os artigos da revisão bibliográfica e contém a descrição 

com base na Pesquisa Nacional da População em Situação de Rua4, do perfil 

sociodemográfico e econômico das pessoas em situação de rua e contempla um 

tópico somente para a categorização dessa população. 
 

3 Pedir dinheiro na rua, performance que envolve a conquista daquilo que necessita para aquele 
momento. 
4 Subsidiou a elaboração da Política 
Nacional para a População em Situação de Rua 
(Decreto nº 7.053/2009) 
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A nomenclatura população em situação de rua é demarcada no documento da 

política nacional, caracterizando essa população que faz uso das ruas como seu 

espaço principal de sobrevivência e de ordenação de suas identidades. O 

entendimento do uso dessa terminologia se dá mediante o relacionamento dessas 

pessoas: 
com a rua, segundo parâmetros temporais e identitários diferenciados, vis-à- 
vis os vínculos familiares, comunitários ou institucionais presentes e 
ausentes. Em comum possuem a característica de estabelecer no espaço 
público da rua seu palco de relações privadas, o que as caracteriza como 
'população em situação de rua (BRASIL, 2008, p.3) 

 

Essa política pública fruto de lutas de movimentos civis, religiosos e do 

movimento da população em situação de rua é considerada um marco legal na busca 

por direitos a esse segmento urbano. Garante os processos de participação e controle 

social e possui entre seus princípios, além da igualdade e equidade, o atendimento 

humanizado e universalizado; o respeito à dignidade da pessoa humana; a valorização 

e respeito à vida e à cidadania; o direito à convivência familiar e comunitária; e o 

respeito às condições sociais e diferenças de origem, raça, idade, nacionalidade, 

gênero, orientação sexual e religiosa, com atenção especial às pessoas com 

deficiência. Paiva et. al (2016, p.2596) pontuam tal política como “a primeira iniciativa 

nacional de reconhecimento dos direitos desse grupo, historicamente, excluído”. 

Há consenso na literatura em se empregar o termo população em situação de 

rua e / ou pessoa em situação de rua, consenso esse ratificado na revisão bibliográfica 

Barata et. al (2015) ,Borysow et. al (2016), Donoso et. al (2013),Gomes; Vecchia 

(2018),Halpern et .al (2017), Hino et. al (2014), Kunz et. al (2014), Paiva et. al (2015) 

e Silva et. al (2015) . Apenas os autores Andrade et al (2014) fizeram uso da 

terminologia morador de rua no intuito de enfatizar o uso dessa nomenclatura por parte 

da população em situação de rua pesquisada na cidade de Santos. 

Rosa et al (2005; 2012), Aguiar et al (2012) , Escorel (1999) e Adorno e 

Varanda (2004) surgem como referência para a definição e sustentação da 

caracterização da população em situação de rua (apud Paiva et al, 2016). O  conceito 

em situação de rua pressupõe caracterizar a transitoriedade do processo  de completa 

exclusão social, apesar da complexidade do fenômeno em questão e  da dimensão 

dos caminhos de enfrentamentos não simples do sair das rua. Sinaliza- se a 

diferenciação desses sujeitos pelos motivos que os levaram às ruas , pelo seu tempo 

de permanência nelas, pelo grau de vinculação familiar existente e pelos diferentes 

tipos de estratégias de sobrevivência a que recorrem. Sua homogeneização se dá por 

uma sobreposição de situações de exclusões e desvinculações. Esses sujeitos 

acumulam estereótipos de uma tipificação socialmente construída, são considerados 

supérfluos e desnecessários a vida social. 
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Barata et al. (2015) dialoga com Vannucchi et al. (2009), Vieira et al (1992) e 

Hwang et al. (2009) para ir descrevendo a população em situação de rua. Pontua a 

marginalização desse grupo social que cotidianamente sofre violência física imposta 

por ações preconceituosas e pela discriminação a esse grupo nos logradouros, 

violência essa que pode se estender aos espaços institucionalizados. Essas  pessoas 

ocupam particularmente os centros urbanos e habitam logradouros ou albergues 

públicos ou filantrópicos. 

 
1.1.2 A saúde da população em situação de rua 

 
A discussão população em situação de rua aparece timidamente na produção 

do conhecimento, a maior parte das discussões discorrem sobre a concepção de 

políticas públicas a esse segmento, seus direitos, seu modo e estratégias de vida, sua 

caracterização. A temática da saúde geralmente aparece na literatura voltada a essa 

população sendo citada como parte do escopo de direitos e/ ou política pública, não 

havendo o seu aprofundamento. 

Os artigos pesquisados que tratam especificamente do tema saúde Silva et al. 

(2018), Paiva et al. (2015), Barata et. al (2015) e Halpern (2017) deram ênfase a 

escassez de produções voltadas a compreensão dos determinantes sociais do 

processo saúde/doença das pessoas em situação de rua. Nessa revisão não achou- 

se produção que tratasse do processo saúde-doença a partir do atendimento desse 

grupo a unidade básicas de saúde ou pronto atendimentos. 

As discussões giram em torno do rebatimento das condições de vida dessa 

população, que ocupa as ruas, a sua saúde. O fenômeno população em situação de 

rua traz um enorme desafio as política públicas, inclusive a de saúde na perspectiva 

de implementação à novas formas de cuidado a esse grupo marginalizado e 

estigmatizado que desenvolve em seus territórios novas vivências e relações. É 

necessário que a política de saúde seja coerente com as reais necessidades desses 

sujeitos, reconhecendo a existência e demandas que se apresentam tão específicas ( 

Paiva et al. 2015 ) 

Nesse sentido, a maior parte dos textos enfatizam a importância do 

delineamento de uma Política de Saúde que vá ao território onde a população em 

situação de rua está inserida e comemora tal iniciativa como uma de maior mudança 

nos direitos à saúde prestado a esse grupo. Borysow et al. (2016) discute  justamente 

a importância da implementação de novas modalidades de atendimento para suprir a 

demanda por saúde dessa população em três países, EUA, Portugal e Brasil através 

da modalidade de equipes móveis. Essa modalidade de atenção à saúde surge no 

Brasil posteriormente a Política Nacional para Inclusão da 



25 
 

 

População em Situação de Rua, através do desenvolvimento de um plano emergencial 

do Ministério da Saúde (MS) de fortalecimento e expansão dos Consultórios na Rua, 

“serviços móveis itinerantes de assistência inspirada nas estratégias de redução de 

danos e tratamento à dependência química. (Brasil, 2009, apud Borysow et al.,2016, 

p. 884). 

Para mudança de perspectiva no atendimento às pessoas em situação de rua 

é de fundamental importância o reconhecimento de questões que se colocam como 

dificultadoras de novas abordagens junto a esse grupo , “persistem os problemas de 

acesso, estigma, preconceito, despreparo profissional, desarticulação entre setores, 

cuidado uniprofissional, uma atenção à saúde , voltada para ações assistencialistas e 

medicalizantes’” ( Souza et al. 2005; Carneiro et al. 2006, apud Paiva et al., 2015, 

p.2603). Torna-se crucial descortinar as vivências desses sujeitos 

, saber quem são,os motivos de sua ida para as ruas , suas reais necessidades e 

entender a complexidade do seu processo de saúde-doença para construir um modelo 

de atenção universal, equânime e integral . (Paiva et al. 2015) 

Silva et al.(2018) discute como a falta de acesso ao esgotamento sanitário e a 

água potável agrava a exclusão social das pessoas em situação de rua, acarreta 

danos na saúde e qualidade de vida dessas pessoas - interfere na higienização, 

aumenta as chances de aparecimento de diversas doenças , a falta de privacidade 

afeta mais as mulheres que ficam expostas a situações de constrangimento e 

violência, dificulta a busca por assistência médica pelas condições de higiene. 

Apesar dessas barreiras nos caminhos de enfrentamento para acesso a política 

de saúde a essa população, “a existência de um sistema público de saúde com 

cobertura universal e oferta de serviços em todos os níveis de complexidade pode 

garantir o acesso mesmo de grupos com maior grau de exclusão social”(Barata et al. 

2015, p. 229). Desse modo não é necessário um novo Sistema Único de  Saúde 

(SUS), a integralidade, a universalidade e a equidade do atendimento foram 

garantidas com a Constituição de 88 e a criação do SUS, contudo é preciso haver um 

reconstrução do sistema de saúde, pautado hoje no modelo biomédico, distanciando- 

se das reais necessidades da população em situação de rua. (Bottil et al. 2009 apud 

Paiva et al. 2015). Segundo Barata et al. a integralidade em saúde deve ser o eixo 

norteador das ações para impulsionar uma maior inclusão a esses sujeitos. 

Maior risco de internação e permanência dessa população, 

independentemente de sua idade, é apontado por Hudson et al. e Baggett et al. (2010 

apud Barata et al. 2015) apontam maior risco de internação e permanência dessa 

população, independentemente de sua idade, dado este intimamente relacionado às 

suas precárias condições de vida. As pessoas em situação de rua 
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tem a maior probabilidade de apresentarem “diminuição da imunidade , menor acesso 

a ações de prevenção ,bem como maior probabilidade de contato com enfermos , visto 

que muitos dormem em albergues ou locais inapropriados”.( García, 2008 apud 

Halpern et al., 2017, p. 8 ) 

As barreiras que se colocam diante desse grupo para seu acesso a saúde 

são determinantes para a procura ou não desses sujeitos aos equipamentos de saúde 

, sem contar as suas reais condições de sobrevivência que os faz procurar os serviços 

apenas quando a questão de saúde interfere em suas atividades cotidianas. Alguns 

aspectos da organização desses serviços podem ser cruciais para desencorajar as 

pessoas em situação de rua a procurarem os equipamentos de saúde como salienta 

Aristides et al. (2009 apud Paiva et al. 2015): ter que chegar cedo esperar várias horas, 

não ter comida disponível no local e ter que sair para conseguir almoçar, não saber 

onde vai dormir ou comer, estar sujo , com mau cheiro o que faz com que essas 

pessoas sejam mal recebidas na sala de espera do serviço de saúde, exigência de 

documentação. Aguiar et al. (2012 apud Paiva et. al 2015) referência a concepção de 

saúde das pessoas em situação de rua a possibilidade de estar vivo e de suportar ao 

cotidiano de dificuldade nas ruas·Quanto a dimensão saúde e serviço é frequente 

pelas pessoas em situação de rua a utilização das unidades de pronto atendimento 

para sanar as questões de saúde. (Paiva et al. 2015; Barata et al. 2015; Halpern et al. 

2017). A característica de atendimento imediato faz com que essa população utilize o 

pronto atendimento como a principal porta de entrada para seu cuidado em saúde. 

 
1.1.3 Política Pública 

 
Ao refletir sobre as políticas públicas os artigos em questão as colocam como 

fundamentais na busca pela garantia de direitos voltados às pessoas em situação de 

rua devido a posição de fragilidade e marginalização ocupada por esse grupo. 

Essa população constitui um desafio para políticas públicas pela sua alta 

vulnerabilidade e privação extrema dos direitos mais básicos para sua  sobrevivência. 

Santos et . al (2010 apud Gomes) define as políticas como “princípios norteadores, 

são as diretrizes do sistema, apontando, as concepções que o embasam”. Demarcam 

o avanço ocorrido no campo institucional, pontuando a urgência de aproximação 

dessas políticas com o cotidiano e necessidades das pessoas em situação de rua. 

Portanto, é de primordial importância a aproximação e conhecimento da 

população a que se destina e exige do poder público : “observar e compreender essa 

diversidade; contemplar a participação , em sua concepção, dos vários 
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segmentos sociais interessados”. (Nakamura, 1996; Carneiro Junior; Silveira, 2003; 

Silveira et al., 2009, apud Barata , p.229 ) 

Nesse sentido Fiorati et. al (2014) lança mão de autores como Castells (2011), 

Sposati (2006) e Nascimento (2010) para refletir sobre o conceito de integralidade 

como estratégia a ser utilizada nas políticas públicas para articulação e resolubilidade 

das questões sociais apontando que ainda acontecem discussões sobre tal conceito 

e sua definição não acabada. 

Para Castells (2011 apud Fiorat et. al 2014) a intersetorialidade é entendida 

como uma forma de gestão que se faz urgente na contemporaneidade frente às 

questões socioculturais complexas, polissêmicas e multifacetadas surgidas nesta 

etapa da história humana. Já para Sposati (2006) e Nascimento (2010 apud Fiorati et. 

al 2014) tal conceito alcançaria a produção social e subjetiva de efeitos sobre os 

modos de ser e atuar dos diversos segmentos envolvidos nas políticas públicas sejam 

estes atores sociais, usuários e gestores de serviços e organizações por pressupor 

processos organizativos e coletivos e ações deliberadas com vistas às 

particularidades e diversidades desses atores, suscitando interação com intuito de 

criação de estratégias consensuais de ação social. Desse modo faz -se necessário o 

enfrentamento ao fenômeno população de rua por via da intersetorialidade no intuito 

de um cuidado integral a essa população alijada da sociedade e (re) definição das 

políticas públicas que sejam coerentes e inclusivas a esse segmento. 

É bem verdade que houveram avanços significativos direcionados a 

população em situação de rua com o acúmulo de debate, produção de  conhecimento 

, caracterização desse grupo e luta de segmentos religiosos e movimentos 

organizados como o de pessoas em situação de rua que resultaram na Política 

Nacional de Inclusão as Pessoas em Situação de Rua ( Paiva et al. 2015). Contudo, 

tais avanços ainda se mostram insuficientes no que concerne ao enfrentamento da 

exclusão social desse grupo e busca por sua cidadania. As políticas públicas tem se 

mostrado insuficientes, fragmentadas e setorizadas ao passo que o fenômeno 

população em situação de rua requer para seu enfrentamento integralidade das ações 

e serviços.( Lopes e col., 2008; Ferreira, 2011 apud Fiorat et. al , 2015). 

 
1.1.4 Direito 

 
A questão do direito aparece nos textos da revisão bibliográfica intimamente 

ligado às políticas públicas e a extrema vulnerabilidade da população em situação  de 

rua. Afinal de contas, as condições precárias de vida dessa população no Brasil põem 

em xeque a não garantia de direitos pelo Poder Público , apesar do Estado ter 
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realizado formalmente algumas políticas públicas voltadas a esse segmento, mas que 

não se demonstram suficientes para obter eficácia social. A inexistência de dados a 

respeito dessas pessoas até o início do século XXI coloca em voga a relação que o 

Estado tem estabelecido com esses sujeitos e o seu lugar na polis contemporânea. 

Não mais sendo possível a negação da existência desses sujeitos na paisagem 

urbana, recentemente nos deparamos com ações do poder público no sentido de 

mapear essa população. ( Castells, 1998 apud Kunz et al. 2014) 

Esse país carece da oferta de “direitos sociais elementares, gerando condição 

de miséria, pobreza extrema, falta de acesso à escolaridade e saúde, não sendo 

possível dissociar o comportamento individual do contexto em que ocorre” ( Siqueira, 

2007 apud Halperns et al.,p.8) É nesse cenário que as pessoas em situação de rua 

se inscrevem. 

Silva et al. (2018) ao falar sobre direitos pontua sua interdependência e 

indivisibilidade no sentido de que a violação de um afeta outros gerando iniquidades. 

De um modo geral, os autores explicitaram de uma maneira indireta o mesmo 

entendimento a respeito dos direitos ao discorrerem sobre o segmento populacional 

de rua e traçarem um paralelo entre a privação do direito à moradia incidir diretamente 

na negação de outros direitos sejam estes da ordem social, legal, ou de saúde. 

Em se tratando do direito à saúde o fenômeno população em situação de rua 

se apresenta como uma contradição mediante ao modelo de seguridade social do 

Brasil que se constitui como direito constitucional e assegura a saúde como direito de 

todos e dever do Estado. ( Paiva et. al 2015 ) 

 
1.1.5 Vulnerabilidade 

 
A vulnerabilidade apareceu nos escritos da revisão bibliográfica como um 

conceito construído dentro de um contexto. Isto é, um sujeito estará mais ou menos 

vulnerável dependendo das condições que se colocam à sua volta. Nessa perspectiva, 

o morar nas ruas está associado a inúmeras vulnerabilidades devido aos aspectos 

que se apresentam no cotidiano dessas pessoas. Os artigos trazem algumas dessas 

vulnerabilidades - negação do direito ao esgotamento sanitário e a água potável , a 

alimentação, a moradia, exposição à violência de diversas ordens, fatores esses que 

afetam a saúde física e mental dessa população. 

Paiva et al. (2015, p. 2596) chama atenção as violências cometidas pelo Estado 

através de práticas de limpeza que essa população é submetida, nas ações de 

fiscalização, no espaço urbano, leva “os poucos pertences desse público, seus filhos, 

documentos, desmonta seus barracos precários, dificultando a existência da 
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população em situação de rua e intensificando ainda mais a situação de 

vulnerabilidade”. 

Adger, Ayres Junior, Delor F.( apud Silva et al. 2018, p. 2) apontam que “ a 

situação de vulnerabilidade em que um grupo social se encontra é consequência da 

exposição a múltiplos fatores, sejam eles sociais, econômicos, políticos ou culturais”. 

Tendo menor recurso para enfrentamento das adversidades do cotidiano , sofrem 

discriminação e têm seus direitos violados. 

O investimento em políticas públicas voltadas a essa população pode 

possibilitar acesso aos direitos, modificando determinantes sociais e incidir na 

diminuição de vulnerabilidades. 
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2 METODOLOGIA 

 
O presente estudo se constitui como uma pesquisa qualitativa, de abordagem 

hermenêutica crítica e narrativa, na medida em que sua construção e caminhos 

percorridos objetivam conhecimentos sociais que não são processos quantificáveis - 

a realidade e as relações humanas. Não obstante, há uma relação entre  pesquisador 

e pesquisado - a vivência empírica no cotidiano de trabalho despertou o interesse em 

aprofundar o conhecimento a população adulta em situação de rua e a percepção 

acerca do atendimento a ela dirigida. Na dinâmica desses atendimentos e 

relacionamentos entre profissionais e essa população nascem as indagações, 

questionamentos, vazios, reflexões, marcas. Como aponta Minayo, “nada pode ser 

intelectualmente um problema, se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da 

vida prática. As questões da investigação estão, portanto, relacionadas a interesses e 

circunstâncias socialmente condicionadas” (MINAYO, 2001, p.18). 

No que tange à construção metodológica foi utilizada a abordagem qualitativa 

que busca a relação entre mundo do real e sujeito, o conhecimento de sua experiência 

e de significados atribuídos. Esse sujeito é parte integrante do processo de 

conhecimento, possui e produz significado. Segundo Minayo, a pesquisa qualitativa: 

[...] se preocupa, nas ciências sociais, com um nível de realidade que não 
pode ser quantificado. Ou seja, ela trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que corresponde a um 
espaço mais profundo das relações, dos processos e dos fenômenos que não 
podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. (MINAYO, 2001, p.21) 

A pesquisa qualitativa não visa um grande universo, ou seja, um grande 

número de sujeitos, mas sujeitos que aprofundem o diálogo e consequentemente 

deem subsídios para o conhecimento de seu modo de vida. Pauta-se numa 

metodologia para construir significados e deixa clara a inexistência da neutralidade 

axiológica, levando em consideração e explorando o sujeito pesquisador inserido em 

um processo sócio histórico, cultural e econômico que lhe imprime marcas, 

experiências e olhar sobre o mundo que consequentemente, o sensibiliza para 

determinada questão e determinada população de estudo. 

Construiremos um itinerário como proposto pelo referencial Hermenêutico 

crítico  e  narrativo  (ONOCKO-CAMPOS;  FURTADO,  2006;  ONOCKO-CAMPOS, 

2008), compreendendo que são nossos próprios limites históricos que acabam por 

promover o destaque do objeto, o que Gadamer (1997) define como história efeitual. 

Para o autor, nossas pressuposições devem ser colocadas em questão, remetendo 

ao passado, a partir do diálogo com as diferentes vozes que já refletiram sobre tal 

temática. Deste modo, explicitadas nossas preconcepções, procederemos um diálogo 

entre a vivência da pesquisadora e seus achados com a revisão realizada da 
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literatura científica acerca do cuidado em saúde da população adulta em situação de 

rua, a fim de articular presente e passado, numa fusão de horizontes (Gadamer, 1997), 

ressignificando as questões iniciais. 

Como também problematizado por este autor, a história, apesar de ser contada 

por múltiplas vozes, acaba por excluir as vozes mais frágeis, para as quais devemos 

estar atentos. Sob esta preocupação, assumimos o compromisso de dar voz a quem 

vivencia diretamente esta realidade, ou seja, a análise valorizará de forma prioritária 

a experiência das pessoas em situação de rua com relação ao acesso ao cuidado em 

saúde, promovendo mais uma revisitação às questões inicialmente levantadas, 

tomando o círculo hermenêutico da compreensão como caminho de pesquisa 

(Gadamer, 1997). 

 
Figura 2 - Círculo Hermenêutico 

 
 

 

Fonte: O autor (2019) 

 

O método inicialmente escolhido para acesso à população de interesse da 

pesquisa foi o método snowball (ou método bola de neve), tipo de amostragem não 

probabilística que trabalha com cadeias de referência. Desse modo não houve 

precisão prévia do número de participantes. Esse tipo de amostra se torna útil em 

estudos às populações de difícil acesso. Lança-se mão de contatos iniciais, 

nomeados de sementes, que indicarão outros contatos que integrem o perfil 



32 
 

 

estabelecido. Ao acessar esses novos possíveis participantes solicitam-se novos 

contatos e assim continuamente até o momento de saturação, ou por não haver mais 

indicações ou pelos nomes indicados não trazerem novas informações para a colheita 

de dados (VINUTO, 2014). 

Substituímos "coleta" de dados utilizada por Vinuto por "colheita" de dados. 

Optou-se, por um posicionamento metodológico que substitui a nomenclatura "coleta" 

de dados, a fim de evidenciar a dimensão de produção, e diferenciá-la de um mero 

levantamento de informações, ao entrar em contato com o campo de estudo. Na 

medida em que o posicionamento empregado na vida e disposto nesta dissertação vai 

ao encontro da perspectiva de que o pesquisador estará sempre implicado com o 

campo de conhecimento, entende-se que pesquisar não é representar e sim intervir 

na realidade. A entrevista "como procedimento de pesquisa-intervenção colhe dados 

porque cultiva a realidade no ato de conhecê-la" ( Sade. et al, 2013, p. 2814 ) 

Nesse sentido a forma de "colheita de dados" se deu através da gravação de 

áudio para registro das entrevistas semidirigidas. A técnica de saturação que prevê 

repetição de conteúdo e inexistência de novas categorias foi empregada para definir 

o número de entrevistados. Sendo a colheita interrompida a partir da observação de 

saturação das informações dadas pelos participantes. 

A interpretação das informações foi realizada como proposto por Onocko- 

Campos em dois movimentos: por meio da identificação dos principais núcleos 

argumentais que sustentaram a compreensão do fenômeno em discussão e por meio 

da produção de uma narrativa coletiva, por fim, construiu - se um diálogo entre os 

achados na literatura. A narrativa foi construída a partir do resgate das histórias de 

vida da população participante e percepção de seus processos de saúde – doença 

coletados por meio de entrevistas individuais, e foram analisadas sob inspiração dos 

achados científicos, da definição de eixos de análise. 

A narrativa foi tomada como modo de intervenção junto da população adulta 

em situação de rua no que tange a realidade da vida cotidiana, sentidos atribuídos 

esquemas interpretativos enfatizados pela pesquisadora, para ampliação da 

capacidade de reflexão e crítica de todos os envolvidos, com o enfoque nas 

estratégias de acesso à saúde. 

Através da narrativa, as pessoas lembram o que aconteceu, colocam a 

experiência em uma sequência, encontram possíveis explicações para isso, e jogam 

com a cadeia de acontecimentos que constroem a vida individual e social. Contar 

histórias implica estados intencionais que aliviam, ou ao menos tornam familiares, 

acontecimentos e sentimentos que confrontam a vida cotidiana normal. (Lira et al, 

2003, p.3). 
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Para realização da pesquisa foram considerados os aspectos éticos na 

conformidade das normas da resolução 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. 

Com vistas à garantia de sigilo e respeito à identidade, o direito de recusar a 

participação em qualquer etapa da pesquisa, o direito a solicitar informações sobre a 

pesquisa ou suspender consentimento dado através da assinatura do Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido. Comprometendo-se inclusive na devolutiva dos 

resultados da pesquisa em questão. 

Felizmente há acontecimentos na vida que escapam ao nosso controle e um 

novo campo de pesquisa atravessou meu caminho, mudando tanto os rumos desta 

pesquisa quanto os rumos da minha trajetória profissional, percurso esse que será 

devidamente compartilhado. 

 
2.1 CAMPO DE PESQUISA - REDE DE URGÊNCIA : HOSPITAL DE PEQUENO 

PORTE CENTRAL 

 
O antigo Pronto Socorro Central (PSC) é um órgão público do poder executivo. 

Atende desde 1979, no período de 24h a demandas de agravos agudos que ofereçam 

risco de vida. Contudo, desde sua criação observa-se uma grande sobrecarga no 

serviço acarretado por demandas não urgentes que poderiam ser atendidas no 

sistema ambulatorial, soma-se a este dado o fato da cidade de Santos ser município 

polo e atender a toda Baixada Santista. 

O equipamento situa-se na Rede de Atenção às Urgências e Emergências 

(RUE) instituída em 2011 pela portaria nº 1600 do Ministério da Saúde (MS). Mediante 

aos objetivos de ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção à saúde 

no SUS, o MS elencou dentre as Redes Temáticas prioritárias a Rede de Atenção às 

Urgências e Emergências (RUE) para o alcance desses objetivos. Esta é elencada 

como uma das Redes que se sobrepujam tendo em vista sua relevância, prontidão 

das situações clinicas envolvidas e o atual cenário de superlotação (Brasil, 2013). 

A RUE é composta por diferentes pontos de atenção, atende a diversas 

demandas clínicas, se constituindo como uma rede complexa. Desse modo torna-se 

necessário a interlocução, articulação e integração de seus componentes com vistas 

ao acolhimento, a qualificação profissional , a informação e a regulação de acesso. 
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Figura 3 - Componentes da RUE e suas interfaces 
 

 

 
 

Fonte: SAS/MS,2011 

 

Em 15/01/16 o PSC foi substituído pela Unidade de Pronto Atendimento – UPA 

Central com modelo de gestão terceirizada por meio da Organização Social Fundação 

ABC. O equipamento continuou em funcionamento como retaguarda para internações 

da rede municipal de pronto atendimento, com a seguinte nomenclatura Hospital de 

Pequeno Porte (HPP) Central. 

A sala de emergência no andar térreo do HPP Central permaneceu em 

funcionamento e presta apoio a UPA Central com cinco leitos de estabilização de 

pacientes graves levados pelo Samu. 

O equipamento conta com duas enfermarias, uma sala de emergência e uma 

semi-UTI, totalizando 50 leitos, em conjunto com o Hospital Santa Casa e 

Beneficência Portuguesa absorve as internações da cidade. Antes de seu fechamento 

parcial apresentava uma demanda excessiva, chegando muitas vezes, a 600/800 

atendimentos dia, com grandes problemas estruturais, quadro de funcionários 

reduzidos, absorção de pacientes maior do que sua capacidade – rotineiro encontrar 

macas nos corredores para dar conta da superlotação. 

Esse cenário tem gerado fragmentação nas ações das equipes, que passam 

a operar de modo individualizado, de forma isolada. Por se tratar de unidade de pronto 

atendimento, local onde o paciente não permanece por longo período, às situações 

vivenciadas caracterizam-se de forma pontual e acabava por se produzir uma visão 

imediatista do objeto da intervenção. O fato de os trabalhadores dividirem 
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o mesmo espaço e compartilharem a mesma situação de trabalho não é suficiente 

para torná-los uma equipe integrada, relações pessoais cordiais também não os 

fazem chegar até um atendimento integralizado em saúde. (PEDUZZI, 2007) 

O HPP Central abrange regiões de alta vulnerabilidade social, com grande 

índice de miserabilidade, como por exemplo, o bairro do Mercado, o Centro da Cidade 

e as áreas do porto. Regiões onde se concentram os equipamentos da Prefeitura para 

atendimento à população em situação de rua, sendo referência de saúde em urgência 

e emergência aos abrigos da cidade direcionados a esta população, assim como a 

equipe do consultório de rua grande parceira do Serviço Social e demais profissionais 

da unidade no que diz respeito ao atendimento á essa população. A grande procura 

por esse equipamento pela população em situação de rua aumenta a complexidade 

nos atendimentos, já que, trazem demandas latentes não só clínica, mas também 

sociais. Aliás, a condição de moradia no espaço da rua retroalimenta os 

condicionantes e/ou não condicionantes de saúde. 
A saúde da População em Situação de Rua é um fenômeno 
multidimensional e complexo. Essa população é composta por pessoas de 
todas as faixas etárias, com os mais diversos perfis. Há inúmeras 
especificidades no atendimento em saúde dirigido a pessoas em situação de 
rua: são mais vulneráveis a problemas de saúde, à violência e às variações 
climáticas, é comum que sua alimentação seja incerta, e que tenham relações 
sexuais desprotegidas. Muitas vezes têm dificuldades de acesso a água limpa 
e a locais adequados para higiene pessoal e necessidades fisiológicas, e 
também para dormir. Juntam-se a tanto, questões relativas ao estigma, ao 
olhar preconceituoso dos transeuntes, que pode ser de nojo, medo, raiva, ou 
mesmo um “não olhar”. Um sentimento de invisibilidade perpassa essa 
população. (Teixeira, 2015, p.31- 32) 

O perfil da unidade e o preparo dos profissionais interferem diretamente na 

qualidade do atendimento prestado a população, pode gerar distanciamento entre os 

usuários do serviço e a equipe, trabalho desarticulado e imediatista. Esse panorama 

se agrava no atendimento à população em situação de rua. Estas se apropriam de 

forma desigual dos serviços devido ao nível socioeconômico e posição social que 

ocupam. 
[…] pode-se dizer que o fenômeno população em situação de rua vincula-se 
à estrutura da sociedade capitalista e possui uma multiplicidade de fatores de 
natureza imediata que o determinam. Na contemporaneidade, constitui uma 
expressão radical da questão social, localiza-se nos grandes centros 
urbanos, sendo que as pessoas por ele atingidas são estigmatizadas e 
enfrentam o preconceito como marca do grau de dignidade e valor moral 
atribuído pela sociedade. (Silva, 2006, p.95) 

 

Dados epidemiológicos evidenciam um crescimento acelerado de mortes por 

causas externas, principalmente por violência e traumas, sendo a segunda causa de 

óbito no gênero masculino e a terceira no total. Outros problemas recorrentes na rede 

de urgência e emergência são doenças crônicas não transmissíveis, com relevância 

no número de óbitos por infarto agudo de miocárdio e por acidente 
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vascular cerebral. 

Portanto, o conjunto dos serviços que compõe a RUE são estratégicos para a 

reordenação da saúde em situações de urgências e emergências; se fazendo 

necessários nas ações de promoção da saúde e prevenção de doenças e agravos, de 

diagnóstico, tratamento, reabilitação e cuidados paliativos que vão para além do 

pronto atendimento. (Brasil, 2013) 

As evidências empíricas nos fazem reconhecer a insuficiência e pouca 

efetividade do modelo sanitário atual, que demanda ações em conformidade as 

necessidades de saúde da população, atendimento para além dos cuidados em saúde 

imediatos e com serviços articulados onde a rede de referência e contra referência 

seja efetiva de modo a promover a equidade do acesso, e assegurar a universalidade 

e integralidade da atenção em saúde. 

Mediante a este panorama, nosso grupo de interesse se restringiu, à população 

adulta em situação de rua que acessam ou já acessaram a unidade de urgência e 

emergência na cidade de Santos. 

 
2.2 DEFININDO O CAMPO E COMPONDO UMA REDE DE PARTICIPANTES DA 

PESQUISA 

 
Como comum nas pesquisas qualitativas, onde o caminho reinventa ao 

caminhar, tivemos a importante abertura de um programa de extensão universitária 

que, ao promover uma formação em Redução de Danos, onde entre os participantes 

como formadores e cursistas , haviam pessoas em situação de rua, essa se efetivou 

como uma grande plataforma de trocas e relações que favorecem não só o acesso a 

população em questão,como também o processo da pesquisa. 

Nesse sentido, antes da descrição do caminhar pelas "linhas" do projeto de 

extensão faz-se necessário conceituar, de forma breve, para um maior entendimento 

do leitor a Política de Redução de Danos. 

A primeira iniciativa formal de redução de danos no Brasil acontece no ano de 

1989 na cidade de Santos, com a iniciativa dos trabalhadores da HIV/ AIDS através 

da troca de seringas a usuários de drogas injetáveis, a fim do controle e prevenção da 

epidemia de HIV/AID´s que se alastra pela cidade. Desta forma, para além do ato 

clínico, era possível a estes trabalhadores se aproximarem dos usuários, 

estabelecerem laços afetivos com estes indivíduos, muitas das vezes, estigmatizados 

e "invisíveis" ao poder público, destituídos de seus direitos, sem acesso ao sistema 

de saúde, "corpos matáveis". Contudo, a ação foi frustrada por decisão judicial que 

interpretou tal prática de troca de seringas como incentivadora do consumo de drogas. 

Após a experiência de Santos , acontece na Bahia, em 
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1995, através do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD), 

atividade de Extensão da Faculdade de Medicina da Universidade Federal da Bahia: 

o Programa de Redução de Danos do CETAD/UFBA, e o primeiro Consultório de Rua, 

no Brasil. (Nery, 2019) 

Decorridos 30 anos da política de redução de danos seu caminhar ultrapassou 

o limiar apenas da troca de insumos, a RD se apresenta como uma proposta e aposta 

ético-política frente ao cuidado a usuários de substâncias. As práticas de cuidado a 

saúde visam abarcar o indivíduo na sua singularidade, dando opção de escolha para 

além da abstinência quando este não consegue naquele momento ou não quer parar 

seu uso. O norte é minimizar danos sociais e de saúde associados ao uso de 

substâncias psicoativas, buscando o protagonismo na cena política dos usuários de 

droga pela busca de seus direitos, seu auto-cuidado com a saúde numa perspectiva 

individual e coletiva através das discussões políticas governamentais e políticas de 

Estado5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Para saber mais sobre a Redução de Danos acesse o material: 
https://www.unifesp.br/campus/san7/images/E-book-Reducao-Danos-versao-final.pdf e 
https://www.unifesp.br/campus/san7/images/E-book-Drogas-Direitos-Humanos.pdf 

http://www.unifesp.br/campus/san7/images/E-book-Reducao-Danos-versao-final.pdf
http://www.unifesp.br/campus/san7/images/E-book-Drogas-Direitos-Humanos.pdf
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Figura 4 - Material elaborado no curso de atualização de danos 
 
 

 

Fonte: Mariana Lúcio de Oliveira (2019) 

 

Há dois anos quando encontrei o grupo de extensão Div3rso, do qual nasceu o 

curso de atualização em Redução de Danos (RD), não imaginaria a riqueza que essa 

trajetória me traria. Por vezes e não poucas, me pego tentando mensurar o 

conhecimento e o amadurecimento proporcionado por esse espaço – não consigo, 

falho nessa tarefa. Ouso registrar que a leitura de milhares de livros em anos de vida 

não abarcaria nem a metade de toda carga humanística, reflexões, atravessamentos, 

(des) construções, conhecimento popular emergidos na vivência com atores 

completamente distintos. Distintos em sua classe, sua cor, sua religião, sua profissão, 

em suas vulnerabilidades, em suas dores e suas experiências dentro dessa 

sociedade. Faço minhas as palavras de uma psicóloga participante do curso: nem 

Freud vivenciou um espaço como esse – nesse momento a sala foi tomada por risos 

em tom de afirmação, seguida da fala de outro participante “estamos fazendo história”. 

Daí pra frente o único som que se pode ouvir, foi o som dos nossos aplausos numa 

reação em polvorosa de um momento singular. 
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A emoção transborda ao tentar descrever esse processo, que nunca poderá 

ser mensurado ou sentido apenas com a escrita dessa narrativa da trabalhadora- 

pesquisadora, apesar de todo meu esforço para nesse papel deixar registrado minhas 

marcas e impressões. De início faz-se necessário apontar a mistura de sentimentos 

dessa escrita, a paixão nascida nesse caminho percorrido impede outra maneira de 

descrição dessa trajetória e impele todo esse jogar, esparramar de sentimentos. É 

justamente nesse campo inesperado que literalmente esbarro com alguns dos sujeitos 

dessa pesquisa e é através de um em especial que outros mais chegam até mim, 

aliás, o mais correto seria dizer que eu chego até eles. 

Esse encontro começa a se delinear com minha inserção no mestrado 

profissional da Unifesp em 2017 onde conheço Luciana Surjus, orientadora designada 

pela direção do mestrado profissional, coordenadora e idealizadora do grupo de 

estudos, pesquisa e extensão “Div3rso: Saúde Mental, Redução de Danos e Direitos 

Humanos”, que trazia no cerne dos encontros o desafio de composição entre 

estudantes, trabalhadores e usuários dos serviços públicos para a produção coletiva 

de conhecimento. A recusa da análise fatalista dos serviços públicos, de uma prática 

esvaziada, pautada na benesse tornou a busca por renovação e parceiros 

imprescindível para meu caminhar profissional. O espaço da Universidade era o único 

local possível de “fuga” para oxigenação que procurava como assistente social, 

trabalhadora da saúde, inserida numa unidade de urgência e emergência  com sérios 

problemas estruturais agravados pelo aglutinamento de profissionais que mal se 

conversam. 

Emergia a necessidade de entender o espaço em que estava inserida, os 

atendimentos de colegas de trabalho pautados em questões morais, as frases 

abomináveis – a exemplo: “Por mim pegaria todos esses moradores de rua colocava 

no paredão e metralhava” – declaradas por profissionais que a princípio estavam ali 

para cuidar das pessoas... precisava compreender o cotidiano dos usuários que 

atendia. Porque era tão difícil pra essa equipe prestar atendimento humanizado 

voltado às pessoas em situação de rua, vulnerabilidade e com questões de uso de 

álcool e outras drogas? Nessa busca, o curso de RD, mediante a trajetória construída, 

se colocou não só como um espaço de oxigenação, reflexão, mas essencialmente 

como um espaço de resistência e potência de transformação. 

O formato do curso Atualização em Redução de Danos, certamente 

proporcionaria uma vivência com novos contornos e tons. Voltado a profissionais e 

comunidade em geral, para a consolidação e fortalecimento das políticas públicas de 

Saúde Coletiva, Saúde Mental e uso de drogas. A primeira etapa do curso intitulada 

“Drogas e Direitos Humanos: protagonismo, educação entre pares e redução de 
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danos”6 se realiza a partir do financiamento da Fiocruz Brasília e a parceria com o 

Centro de convivência É de Lei no ano de 2017. Uma segunda etapa no ano de 2018, 

intitulada “Ações de ensino e extensão” no Estado de São Paulo em parceria com a 

Universidade Virtual do Estado de São Paulo (Univesp) nasce do desdobramento 

dessa formação de redutores de danos para toda a Região metropolitana da Baixada 

Santista. 

Desde seu início marca fortemente um direcionamento ético-político pautado 

nos direitos humanos e das minorias. A metodologia de formação foi pensada no 

âmbito da política sobre drogas sob a perspectiva da Educação Popular e Educação 

entre pares , nos nove municípios da Baixada Santista, visando o aumento do 

protagonismo, favorecendo a valorização dos saberes e experiências, o engajamento 

em ações de transformação social, a multiculturalidade e a inclusão produtiva. 

Prioritariamente foram selecionadas pessoas com problemas relacionados ao uso de 

drogas, inseridos nos serviços da saúde, assistência social, educação e/ou sistema 

socioeducativo; profissionais com formação em nível médio, na primeira etapa, e 

profissionais com formação superior na segunda etapa do projeto, atuantes nestes 

serviços, incluindo também trabalhadores da segurança pública, trabalho e governo; 

além de graduandos e pós graduando da Universidade Federal de São Paulo, campus 

Baixada Santista, prioritariamente beneficiários das políticas das ações afirmativas. 

Embora a metodologia, os referenciais teóricos e as estratégias das quais 

lançaríamos mão desde o início da construção do projeto estivessem claros, algo se 

mostrou essencial a todo o desenho propiciado e à experiência exitosa desse espaço 

- o entendimento de que acontecimentos nesse espaço coletivo escapariam a 

qualquer tentativa de “controle” e provocariam desassossego... reinvenções seriam 

necessárias, dúvidas emergiriam no processo de interação e organização humanas, 

não teríamos respostas para tudo, mas, tudo bem. A inquietação, a dúvida, o repensar 

processos fazia parte da trajetória e do “pisar” em caminhos ainda não percorridos. O 

compromisso foi o de criar consensos ainda que provisórios, capazes de sustentar 

essa diversidade de pessoas, para construir juntos e achar soluções dos problemas 

suscitados no coletivo em direção ao objetivo de não perder ninguém. Com a aposta 

ética de que a experiência coletiva do encontro pode proporcionar outras formas de 

cuidado e foi justamente isso que nos propusemos a fazer. 

Os grupos de atuação eram organizados a partir das funções de supervisores, 

tutores, facilitadores dentre esses graduandos dos cursos da Unifesp e usuários dos 

serviços – pessoas em situação de rua e pessoas que saíram recentemente das 
 

6 Para conhecer mais, ler Drogas & Direitos Humanos: Protagonismo,Educação entre pares e 
Redução de Danos (ebook). 
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ruas – além de docentes e coordenadores. 

O convênio junto a Fiocruz Brasília e posteriormente a Univesp proporcionou a 

possibilidade da inserção desses usuários através do trabalho – um dos primeiros 

alcances de transformação percebidos. Ter sua renda para gerir e decidir o que fazer, 

ou não fazer, poder alugar um quarto e sair das ruas, poder não sair das ruas, mas ter 

uma renda pra comprar o que achar necessário, ir ao cinema, a um show, garantir sua 

substância sem precisar ocupar todo o seu dia pra fazer o corre – esses são alguns 

dos exemplos de atividades feitas com a grana do trampo7 por esses usuários da rede 

de serviços. 

Alguns estavam tendo um vínculo formal de trabalho pela primeira vez em suas 

trajetórias. Com muito orgulho e lágrimas nos olhos levantaram suas carteiras de 

trabalho para posar para uma foto, carregados de um sentimento que abarca  todo o 

simbolismo que o objeto carteira de trabalho pode materializar nessa sociedade. Essa 

relação formal de trabalho possibilitou a manutenção desses usuários no espaço. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 trabalho 
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Fotografia 1 - Carteira de Trabalho 

Fonte: O autor (2019) 

 

Aceitei nas duas edições participar como tutora desse coletivo, mesmo 

experenciando de inicio uma sensação de insegurança pelo local que ocuparia. 

Contudo, não poderia deixar de vivenciar um espaço que se apresentava tão potente 

em um momento em que trabalhadores se perguntam como ter uma prática diferente 

da estabelecida por regras e protocolos tão esvaziados. Numa estrutura que fere 

direitos a todo o momento e solapada em cheio as aspirações daqueles que acreditam 

em uma escuta ética, pautada nos direitos humanos, na valorização e cuidado do 

outro. Sem contar as valorosas concretudes que esse espaço traria através da 

convivência semanal com pessoas em situação de rua, não de uma maneira 

hierarquizada atravessada por relações de poder mediante minha posição como 

assistente social da saúde e sim como colega de trabalho num ambiente ao qual se 

fitava relações horizontalizadas. 

Na segunda etapa do caminho o “assombramento” da primeira tutoria e do 



43 
 

 

tema Rd não era tão latente, para além de todo o arcabouço teórico apreendido, a 

experienciação e encontro com os atores do primeiro curso ensinou-me que a 

transformação de uma realidade só é possível através da construção conjunta e  para 

essa construção não existe uma fórmula pronta ou mágica. Talvez por isso a prática 

da Rd assuste de início e gere a pergunta do Como? Novas perspectivas e 

entendimentos se abrem quando se descortina o tema RD e percebe-se que essa 

prática não se reduz na distribuição de insumos. É o fazer juntos, é construir com o 

outro um cuidado que faça sentido, é um fazer pautado na ética não na moral, é um 

caminho que vai se costurando na escuta e no encontro. Com o direcionamento no 

avanço da garantia de direitos, políticas públicas, vínculos, laços e afetos no cotidiano 

da prática profissional. 

Sabíamos do imenso desafio à nossa frente ao recebermos trabalhadores 

com ensino superior, técnicos que possuem autonomia, relação não horizontal com 

as pessoas atendidas (na maior parte dos processos) e poder de decisão na ponta de 

suas canetas que podem mudar trajetórias, não necessariamente para melhor. Não 

seria fácil desmistificar os processos de atendimento às pessoas usuárias de álcool e 

outras drogas nos serviços e a forma de atendê-los, promover debate e movimento. A 

realidade traz contradições, contradições essas producentes de questões complexas 

que rodeiam a prática profissional e resvalam nos usuários atendidos pelo serviço. 

Esse desafio somou-se com outro ainda mais complexo, dialogar com  aqueles 

que nos ferem não só na alma, mas também na carne – os trabalhadores da área de 

segurança. Eles estão na ponta do atendimento das pessoas em situação de rua e 

pessoas usuárias de álcool e outras drogas. Afinal de contas essas  pessoas 

vivenciam um paradoxo – são visíveis para comoção e higienização e invisibilizados 

em seus direitos. O chamamento social para higienização de pessoas em situação de 

rua e / ou usuárias de álcool e outras drogas é direcionado a esses trabalhadores da 

segurança. 

Ouvi-los nos trouxe inquietação, afinal de contas a área da segurança se coloca 

como braço forte do Estado e nos traz a memória momentos de violência física e 

mental relatados por vários os usuários da rede e participantes do curso, mas também 

nos trouxe empatia. Suas falas revelaram dilemas e questões presentes no cotidiano 

de trabalhadores de distintas áreas, e nos fez pensar e repensar sobre a violência 

institucional cotidiana nos atendimentos da área de habitação, saúde, assistência 

social que ao negar direitos recrudesce e tenciona diretamente a relação dos 

profissionais da área de segurança com as pessoas em situação de rua e / ou pessoas 

que fazem uso de substâncias. 

O tensionamento das relações atravessadas por temas sobre RD, direitos 
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humanos, racismo, vulnerabilidade entre trabalhadores, usuários, estudantes, 

professores e coordenadores esteve posto em todos os momentos desse espaço. A 

riqueza, potência e singularidade desse lugar se deram justamente pela miscelânea 

de atores inseridos nesse espaço. Cada qual com seus valores, crenças, práticas e 

saberes. Não é tarefa fácil (des) construir o que já está posto, pensar para além do 

fenômeno aparente. 

A mediação feita pelos usuários da rede de serviços foi (é, e sempre será) 

primordial para avançarmos nessas discussões e ressignificar com potência o espaço 

do curso onde se primou por uma troca de conhecimento horizontalizado. Não há 

como sustentar um discurso quando o sujeito fala a partir de sua experiência e 

trajetória de vida. Existem discussões sobre autoridade intelectual de pessoas 

referências na área do conhecimento acadêmico. Pois, aqui eu falo da autoridade da 

experiência, da realidade latente, da sabedoria das ruas, do sujeito dono de sua 

história. 

Pactuações coletivas foram construídas, como a exemplo da intervenção em 

sala de aula no momento em que alguma palavra dita não fosse do conhecimento de 

alguém ou o termo falado fosse de difícil compreensão para aqueles não estão 

acostumados ao ambiente acadêmico, bem como leituras conjuntas e ajuda àqueles 

com dificuldade em leitura ou que não sabiam ler. Além de todos terem a clareza  que 

todas as vozes naquele lugar importavam e seriam ouvidas. Apesar de entendermos 

no final do processo que as vozes mais potentes e transformadoras vinham 

justamente daqueles silenciados ao longo do tempo – os usuários. 

No dia em que pude observar naquele espaço um usuário interromper a fala da 

coordenadora do projeto e dizer: Peraí eu estava falando primeiro e você me cortou8.. 

Ao passo que a coordenadora responde: Poxa, foi mal, te atravessei né. Oh falta de 

educação, pode continuar a sua fala. Nesse exato momento ficou exemplificada a 

horizontalidade dessa construção coletiva e o espaço de fala dos usuários. Dessa 

forma todos puderam construir o espaço e se sentir pertencentes àquele processo. 

Quem mora na rua precisa de afeto e não tem isso. Aqui [no grupo de formação] 

podemos acolher dar afeto. 

Esse movimento de escuta do posicionamento e perspectiva daqueles 

que sofrem as intervenções, imposições e sanções por meio das políticas públicas 

nos serviços do município, muitas vezes, se não em sua maioria, trazia-me e traz uma 

dimensão inquietante. Aproximar-se de territórios existenciais tão distanciados de 

minhas vivências e ouvir histórias de pessoas que tiveram seus corpos atravessados 

pelas mais diversas formas de violência e brutal negação de direitos é no mínimo 

agonizante. O simples girar de chaves na fechadura da porta de casa já 

8 Para a escrita do campo foram utilizadas falas (destacadas em itálico) que estão contidas no diário 
de campo dos encontros do Curso de Atualização em Redução de Danos. 
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se mostrava um movimento estranho, um movimento de dor, de reflexão, de alegria e 

revolta por ter abrigo. Aquelas pessoas, não tinham um teto pra onde voltar e na maior 

parte dos locais que acessaram e /ou acessam, eram tidas como desapropriadas de 

sua história, pessoas sem rosto. Pessoas que se travestem no olhar do outro e das 

instituições, de uma só característica – a rua. Não ia para o postinho. Eles não querem 

tocar, chegar perto, abraçar, quer pôr luva. As pessoas ficam ressabiadas de chegar. 

Elas nunca tiveram essa diferença. 

Muitas vezes, as instituições públicas utilizam-se das identidades forjadas 

no seio da sociedade para oprimir ou privilegiar pessoas que vivenciam 

cotidianamente um conjunto de violações dos direitos, que nós, profissionais, 

afirmamos garantir por meio das políticas públicas. Quem opera a política pública 

dentro dessas instituições é o ser humano. Somos nós, com nossos costumes, nossa 

cultura, nossa crença, nossa história. Reconhecer-se dentro dessa estrutura é 

essencial para a busca de novas possibilidades e reconhecimento das 

potencialidades. O Estado democrático de direitos criou as instituições para  defender 

as pessoas das ações arbitrárias do Estado; mas as instituições acabam por defender 

o Estado das pessoas. Daí o desafio dos trabalhadores em ter clareza dessa 

contradição para atuar de forma a produzir direitos. (Basaglia, 1979). Quando você 

chega e fala que usa droga, que está tendo crise renal porque usou droga a noite toda. 

Sua injeção vai ser a última, o seu atendimento vai ser o último. 

Esses sujeitos tiveram suas identidades forjadas dentro de contextos 

semelhantes, partilham processos de resistência e linguagem que correspondem a 

um modo de viver. Contudo, os elementos comuns não escamoteiam a individualidade 

e trajetória de vida. A beleza e a dureza desse processo deram-se no reconhecimento, 

não só dos aspectos generalizantes, mas, principalmente no reconhecimento das 

potencialidades, habilidades, diferenças, e apropriação que esses sujeitos têm ou 

tiveram de suas histórias e trajetórias. Efetuou-se a apologia ao cuidado – toda vida 

tem valor. 

Assim, ao longo do curso e em períodos de conversas e trabalho juntos, 

não podia ser diferente o transbordamento de relatos experienciados ao longo da vida 

de privações, de desabrigo, de descuidado, de vulnerabilidade, inclusive na área 

estudada por esse trabalho - a área da saúde. 

Olhar o outro não só pelo que lhe falta, mas, olhar primordialmente o que ele 

tem e visualizar além do estigma demanda tempo, empatia, despir-se de egos 

profissionais e pessoais, de saberes. No momento em que atravessamos essa 

fronteira nos afetamos e nos percebemos. Quando venho aqui eu fico três dias sem 

beber, eu fico alegre porque vim falar, vim ficar aqui com essa grande família. É uma 

redução de danos por isso que venho aqui. Prefiro ficar livre aqui que nem um jardim 
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florido. 

Como mensurar a riqueza, o amadurecimento como pesquisadora e a 

transformação dessa minha convivência com as pessoas em situação de rua no 

transbordamento da escrita deste trabalho? Como mensurar o rebatimento na prática 

cotidiana dos trabalhadores e futuros trabalhadores quando se escuta dos usuários: 

A Guarda Municipal me acordava com chutes e pontapés quando estava grávida. Por 

quê? Porque me tratavam feito lixo? Ou Lidar com morador de rua é como lidar com 

aquele cachorro que está machucado. Você vem pra ajudar, mas ele fica arredio, ele 

está com dor. Nós somos assim, já estamos machucados, levamos muito não na cara, 

estamos com dor. Quando alguém chega mesmo com boa intenção estamos arredios, 

a gente reage então à pessoa tem que estar preparada para lidar com essa população. 

Por último, Gente eu tô drogada de alegria, é maior barato ficar drogada de alegria 

sem precisar fumar nada, usar nada. Não existe  outro caminho a não ser o fazer com 

eles porque nossas ações profissionais são para eles. 

Nesse caminhar o curso possibilitou aproximação e vínculo para reunir dados 

e informações mais específicas em prol dos objetivos traçados nesta pesquisa. 

 
Fotografia 2 - Seminário Cadeia Velha 

Fonte: Grupo Redução de Danos (2018) 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
3.1 ENCONTROS E PROCESSOS 

 
Num primeiro momento do processo para colheita de dados foi perguntado em 

um dos encontros do curso de RD quais dos usuários do serviço já tinham passado 

por atendimento na unidade de pronto atendimento a ser pesquisada. Após foi 

explicitado sobre a pesquisa, à forma de colheita dos dados e perguntado sobre o 

desejo de participação. Destes, três pessoas se encaixavam no perfil procurado e 

também expressaram o desejo de participar da pesquisa. 

Um destes entrevistados acabou por sendo a pessoa chamada como  semente 

no método snowboll, a partir de sua indicação outras quatro pessoas participaram da 

pesquisa. Logo, não por acaso observa-se em meus achados um tema transversal à 

percepção do atendimento em saúde por parte dos entrevistados 

- o uso de álcool e outras drogas. Uma parte dos participantes são usuários do serviço 

do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS Ad) e outra parte, cursista 

do projeto da Redução de Danos (RD), compunham o espaço como formador ou 

cursista justamente pela sua relação com o uso de substâncias.Houve unanimidade 

nas falas dos participantes com relação ao contentamento em poder falar sobre sua 

história e experiências de vida. Até mesmo esse período em que estivemos juntos foi 

elencado como uma redução de danos, isto é, ao invés de estarem vagueando pelas 

ruas, utilizando alguma substância ou lutando contra a fissura estavam com alguém 

diferente, fora do seu cotidiano, criando uma nova vivência. 

Uma barreira para a colheita de dados - nos contactar para realizarmos as 

entrevistas. Então, previamente marcamos um horário e informamos a sala em que 

estaríamos na Unifesp com os entrevistados que avaliaram ser melhor participar 

dessa entrevista no espaço da universidade. Fato que não garantiu a vinda desses 

sem desencontros, buscas, espera e estranhamento por parte da instituição 

universidade da circulação de pessoas da comunidade nesse espaço. 

Era esperado uma certa dificuldade no encontro com pessoas que estão em 

situação de rua. Nas ruas há uma imprevisibilidade do que irá acontecer, não existe 

muita possibilidade de planejar ações futuras, pois, todos os dias é necessário fazer 

o corre para alimentação, banho, local de pernoite, a noção de espaço - tempo é 

vivenciada de outra maneira devido às condicionalidades que o viver nas ruas impõe. 

Contudo, avaliando o modo e o tempo de um mês demandado para a 
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colheita de entrevistas, o campo aberto pelo curso da RD facilitou demasiadamente o 

acesso e a relação de confiança para a realização das entrevistas. 

A fim de facilitar o encontro com os outros participantes marcamos com a 

pessoa que mediou à aproximação entre nós, na porta do equipamento do CAPS Ad. 

Como todos eram usuários do equipamento este território era um local de vinculação. 

Logo, as demais entrevistas foram realizadas na parte externa do equipamento. 

O TCLE foi lido com cada um dos entrevistados da pesquisa, enfatizando-se o 

anonimato dos participantes e sigilo da produção de dados. Seus nomes foram 

substituídos pelo de personagens do livro Capitães da Areia de autoria do escritor 

Jorge Amado, escrito em 1937. O livro descreve a trajetória de crianças abandonadas 

- passeando pelas suas aspirações, seus sonhos - que crescem nas ruas de Salvador, 

Bahia, vivendo em um trapiche, e roubando para sobreviver. 

Como que um presente, na semana de escrita da narrativa abaixo recebo o 

convite para assistir uma peça baseada em um romance de Jorge Amado chamada 

Capitães da Areia e rememoro a primeira experimentação de uma leitura prazerosa e 

apaixonante aos 18 anos de idade. Mediante a esse episódio faço a substituição dos 

entrevistados pelos nomes dos personagens do romance. 

Participaram da pesquisa homens e mulheres em situação de rua maiores de 

18 anos, que já haviam passado por atendimento no HPP Central em algum momento 

de suas trajetórias. Foram entrevistados individualmente, sete pessoas, sendo uma 

mulher e seis homens. Destes, seis se autodeclararam pardos ou pretos. Estavam 

numa faixa etária entre 29 a 53 anos , e o tempo em que viviam em situação de rua 

variou de 5 a 30 anos. Três entrevistados encontravam-se albergados e os outros 

quatro estavam pernoitando nas ruas .Os fatores que os levaram às ruas foram: 

desemprego, desavenças familiares, uso intenso de álcool e outras drogas, separação 

dos cônjuges. Principais fontes de renda : reciclagem de material , flanelinha, Bolsa 

Família, BPC, trabalhos esporádicos. 

As entrevistas foram transcritas (ANEXO D), e delas extraídas os núcleos 

argumentais ( a partir da tabela 2) num primeiro momento de análise, onde se 

destacariam os principais interesses da pesquisadora, e aspectos marcantes, não 

necessariamente de preocupação inicial. Estes núcleos argumentais serviram de base 

para a elaboração das narrativas pela pesquisadora, o que já comporta um certo 

agenciamento lógico das histórias contadas, com as devidas ênfases dadas pela 

população em questão, numa primeira contribuição direta da pesquisadora para 

ampliação da capacidade de análise de todo o coletivo envolvido com a temática. Este 

material áudio gravado também comporá o produto final desta pesquisa, com vistas a 

produzir efeitos sensibilizadores e formativos dos profissionais que atendem 
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a população em situação de rua, no HPP Central. 

 
Tabela 2 - Núcleos Argumentais 

EIXOS 

DE 

ANÁLISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR 

SOCIAL 

SUBEIXOS 

DE  

ANÁLISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O bom de 

viver na 

rua 

 

NÚCLEOS ARGUMENTAIS 

 
 

...a sensação di liberdade, di num te compromissu cum a sociedadi, di num 

paga imposto, num precisa se aquele cara qui pricisa declara nu final du 

ano tua renda, qui você sabi qui você num tem hora pra deita, hora pra 

acorda... (Pedro Bala) 

 
Você conhece muita gente solidária né. Conheci muito mais gente solidária 

na rua , do que fora da rua (Querido de Deus) 

 
De bom é o que a gente acha é que é uma liberdade, mas é uma liberdade 

falsa sabe. (Dora) 

 
Porque quando eu sai dissu tenho certeza qui eu nunca mais vo quere volta 

, intendeu. Eu vô dá o melho de mim pra sai dissu. Issu qui tem di bom, 

intendeu. (João Grande) 

 
U qui tem di bom é qui em Santus varia das cidades. Santus é uma cidade 

qui o pessoal é muitu generoso. Im Santus você tá nu bancu im meia hora 

tem uma duação pra você , um chocolate quenti, um lanche , uma oração , 

enfim u pessoal de Santus é mais pra essi ladu da generosidade tipu assim 

, intendeu. I a cidadi tem mais estrutura pra issu. (Pirulito) 

 
...bom é o que o pessoal faz. Traz roupa, outro traz agasalhu ne, traz 

coberto isso é o lado bom. Ta trazendo pelo meno uma alimentação, um 

agasalhu pa o pessoa durmi na época de frio o seja no calo tem umas 

roupinha pa usar. (Volta Seca) 

 

 
 
 
 

 
Fonte: O autor (2019) 

Eu só num acreditu nas pessoas que falam que a rua é boa , num é boa. 

Num é boa, num é boa cara, num é boa, num é. ....A rua... a rua eu conheci 

bastante gente boa, mas também cunheci uns sangue ruim na rua (Boa 

Vida) 
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Tabela 3 - Núcleos Argumentais 

EIXOS 

DE 

ANÁLISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LUGAR 

SOCIAL 

SUBEIXOS 

DE  

ANÁLISE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A dureza 

da rua 

 

NÚCLEOS ARGUMENTAIS 

 
 

... vive na rua é muitu triste, é muitu solitáriu, cê tá entendendo. Cê anda 

suju, você num pode entra dentru di uma padaria mesmu cum dinhero pra 

compra alguma coisa , qui as pessoa nem quere ti atende que ti atende. 

(Pedro Bala) 

 
... eu tinha muito medo, quando começava aquela penumbra das cinco e 

meia , seis horas fala pra tu que eu ficava apavorado, num sabia o que ia 

faze, sabe. (Querido de Deus) 

 
...de ruim é pelo lado da sociedade né que ti inxerga com outrus olhos. Tem 

gente que vem e conversa, tem gente que ti esnoba, que ti ignora, que ti 

maltrata, que sabe.(Dora) 

 
Ah, muitu degradanti di uma hora pra outra fica na rua ...amanhece é mitu 

complicadu né, pq pelo menus quando você tá sozinhu e tem um teto né , 

a solidão é sua companheira e o travesseiru é o seu confidenti, né, mas 

você tem um tetu né. ... Agora você abre u olhu, tá di madrugada ainda e 

você po, pra ondi eu vô,né (João Grande) 

 
... você é consideradu um lixu, tipu assim, a iscória da sociedade intendeu. 

você é tratadu qui nem bichu. Tipu assim, você nem pode fica na rua 

dependendu du horário. Pessoal ti pega e ti coloca dentru du carru e vai ti 

deixa numa estrada bem longi pra você num volta, intendeu (Pirulito) 

 
( a rua ) ...é boa e é ruim, pq uns mata o outro por causa de pinga , porque 

ta bebo, mata dormino. Se vc discuti com um cara ,se vai dormi, é capaz 

de você leva uma pedrada na cabeça que nem já vi morre (Volta Seca) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: O autor (2019) 

Rua é um bagulhu loco , você tem que aprende , se num aprende você num 

vive. Só qui é um bgulhu qui também num mi acustumu, não mi acustumu. 

Tem o perigo, tem a prostituição, tem doença,sabe. Você fica dependendu 

de tá ali , merma coisa você fica estendendo a mão pra alguém passa e tê 

qui ti dá uma cumida, pra você cumê nu chão. Pow, eu ficu olhandu ... eu , 

eu vivo essa situação, mas é muitu ruim cara, é muitu ruim. Você te que 

corre todo dia atrás de um papelão pra você si istica, durmi. (Boa Vida) 
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Tabela 4 - Núcleos Argumentais 

 
EIXOS 

DE 

ANÁLISE 

SUBEIXOS 

DE 

ANÁLISE 

 

 
NÚCLEOS ARGUMENTAIS 

 
 

Quandu eu fui vê eu tava na rua né. Foi uma coisa muito rápida né meu. 

Quandu eu vi , purque minha mãe pagava uma pousada pra mim adiantadu 

mas eu ficava 27 dia na rua i só ia pra pousada quandu eu tava memu na 

bagaceira qui u corpu já num aguentava mais fica im pé. Só qui chego uma 

hora qui ela falo: po meu tô jogando dinhero fora cuntigu cara, já qui é essa 

vida qui tu escolheu fica nela né (Pedro Bala) 

 
...vim aqui pra , pra tentar uma vaga no albergue, aí não consegui no 

albergue porque tem que ta lá seis horas e tal. E eu num conseguia né , i 

no albergue porque eu tava sempre envolvido cum droga e fiquei na rua, 

fiquei quase dois anos morando na rua.(Querido de Deus) 

 
... só que até eu discubri que ele(namorado) usava crack. Eu não sabia o 

que era crack. E... ele começo a usa iscondido de mim e até um dia que eu 

vi ele fumando e quis fuma também . Aí eu comecei a gostar mais do que 

dele. Ai meu pai foi aduecendo purque ele já tava duente pur causa da 

bebida e nisso foi prejudicando mais ainda, quandu meu pai faleceu eu me 

joguei pra rua mesmu tendo ainda casa aqui em Santos . (Dora) 

 

 
LUGAR 

SOCIAL 

 
A rua e as 

drogas 

É muitu ruim se discriminadu, é horrível po. Tudu aperta o start pra nós, é 

muitu ruim você fica depressivo e você já sabe qui você vai bebe i vai passa 

aquele momento intendeu. (João Grande) 

 
Sempre fui usuário de droga desde 18 anus, mas assim a droga veiu mi 

trazer danus depois qui eu já num tinha mais nada. Qui tipu , inquantu eu 

tinha eu fazia o que, eu tinha aquela redução de danus própria tipu assim, 

eu pegava meu salário usava droga final di semana. ...durante a semana 

eu tava trabalhandu. Quandu eu tive u AVC qui eu num tive mais como 

trabalha e demoro muito pra mim consegui esse LOAS qui é um salário 

minimu. Aí as coisas si complicarum, aí eu vi qui a droga já .era um 

problema, purque tipu assim, já num vivia sem ela, intendeu. (Pirulito) 

 
Oia o motivo maior é que o pessoal não gostava muito que eu usava droga, 

ai eu sai pra rua, na rua eu comecei a usar. Se eu usava todo mundo 

descobria que eu tinha usado , meus parentes então não era bem vindo , 

eu era tratado diferente e não fiquei também na casa do meu pai que era 

separado da minha mãe po causa de que não dava certo com a minha 

madrasta. (Volta Seca) 

 

 
 
 
 

Fonte: O autor (2019) 

Filhu, pai vai si internar purque vai leva você pra mora cum ele. Pai tá 

duente. A última coisa qui eu falei pra ele e fui. Quandu cheguei lá, eu tava 

2 mês lá e recebi a notícia. ...Interrei ele e voltei pra rua. (Boa Vida) 
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...você vê a sociedade progredindu, você vê vindu a era da tecnologia, os 

computado, os prédios bunitos sendo construiído, os carrão sendu lançadu 

e tu fala: Po i eu? To ficandu lá pra trás meu. (Pedro Bala) 

 
Duro , aí daqui a poco passou um poodle , um cachorrinho cum uma 

roupinha perto di mim, cheirosinhu, latindu. Aí eu olhei pra quele cachorro 

assim, cum dono puxando ele pela coleira, eu refleti: Quem qui é o animal 

aqui? Sou eu ou é esse bicho? Né! Quem qui é o animal aqui, sabe. ... A 

gente num... sabe , as vezes um cara tá tão desorientado com fome na rua 

qui a gente nem pensa , sabe, no qui vai faze e pra onde qui vai. toma um 

banho, não tenhu nem onde usa o banheiro, sabe, não tenhu. (Querido de 

Deus) 

 

 
 
 
 
 
 

LUGAR 

SOCIAL 

 
 
 
 

 
A vida na 

rua numa 

sociedade 

capitalista 

Se não é as casa de caridade como o Ismênia, Ismênia de Jesus e o 

pessoal que passa intregandu marmita a noite , a gente não teria cumida. 

(Dora). 

 
Local de permanência: São as ruas né. Quandu dá pra tê alguma vaga em 

algum abrigo,equantu não tive uma estabilidade né. Qui é muitu 

complicadu vive, como é que é? Como posso dize né? Como autônomo, 

vive de bico né, principalmente na crise qui o país tá não tem trabalhu pra 

ninguém , não importa qual seja ramu, principalmente nesse meio assimm 

né. Tá disempregadu a muitu tempu , tá disatualizadu i o mundu é muitu 

dinâmico. (João Grande) 

 
Tipu assim, você nem pode fica na rua dependendu du horário. Pessoal ti 

pega e ti coloca dentru du carru e vai ti deixa numa estrada bem longi pra 

você num volta, intendeu. (Pirulito) 

 
É reciclagem, mas faço algum bico também, de vez em quandu, por fora, 

quando não vou na reciclagem. ...Trabalho por conta, pra mim mesmo. Eu 

mermo saio com a carroça, pego o material e peso onde que eu quero. 

Quando eu não saio com a carroça eu saio com carrinho, com carrinho de 

mercado por causa que é poíbido. Eles tomam o carrinho na rua, não pode 

andar com o carrinho. (Volta Seca) 

 

 
 
 
 

Fonte: O autor (2019) 

Eu não sei robá, eu não sei mata, eu não sei trafica, eu sei trabalhá e vira 

lixo e corre atrás. Eu num sei tira nada de ninguém, nunca fiz isso, nunca 

fui preso. (Boa Vida) 
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Trabalhei muitus anus na feira, até antes da minha esposa morre né, sou 

viúvo ne. Ela faleceu de um AVC né, depois qui ela faleceu eu fiquei um 

poco meio disandadu né. Comecei a bebê , a usa muita droga. (Pedro Bala) 

 
Problema né com a mulher, eu vivia uma vida .... depois que eu abandonei 

o seminário eu casei né. ...a gente brigava muito , tinha criança pequena 

né... Comecei a ter uma vida toda desregrada, comecei a usar droga, 

comecei a ter mulher na rua né, de repente eu abandonei minha família, eu 

abandonei no sentido de não tá presente né. Aí pra acaba essa brigalhada 

vamu para porque não da certo, mas quem tomo a atitude de se separa foi 

ela. ...E fui pra rua né, fui pra rua tinha dois reais no bolso, umas poucas 

roupas na mochila né . (Querido de Deus) 

 

 
 
 
 
 
 

LUGAR 

SOCIAL 

 
 
 
 
 
 

Trajetória 

de rua 

..depois que meu pai faleceu fico mais complicadu purque a família do meu 

pai queria o apartamentu pra vende. Então, minha mãe teve que i pra SP 

cuida da mãe dela que também tava duente, e... acabo que eles num me 

aceitaram lá em Sp e eu acabei ficandu na rua... Não me aceitaram. Aí só 

pudia leva minha mãe e minha filha, então, elas foram eu acabei ficandu. 

Purque eu aprontei muito , então era um disaforo eu i pra lá e passa como 

se tivesse tudu bem. Eu tava numa dependência química muito forte 

(Dora). 

 
Derrepente minha casa caiu, caiu literalmente, dismorono a casa, 

dismorono minha casa e eu perdi tudu, tudu. Aí aquela como eu já tava 

desempregadu num tinha um, eu num sabia mora na rua , na vdd num sei 

mora na rua entendeu, num sei mesmu, num sei. (João Grande) 

 
Depois que aconteceu o AVC cumigu em 2015, minha vida teve uma 

mudança assim trágica, pur exemplu, eu era soldador ...Quandu eu tive 

essa AVC eu cunheci otra realidade, na verdade eu num sabia que existia 

esse negociu de doação di cumida, albergue, tipo assim, Senat essas 

coisas assim (Pirulito) 

 
Comecei a sai (de casa) com 17 ano já. Desde os 17 anos já estou com 

48. ...Oia o motivo maior é que o pessoal não gostava muito que eu usava 

droga, ai eu sai pra rua, na rua eu comecei a usar. Se eu usava todo mundo 

descobria que eu tinha usado , meus parentes então não era bem vindo , 

eu era tratado diferente e não fiquei também na casa do meu pai que era 

separado da minha mãe po causa de que não dava certo com a minha 

madrasta. A minha madrasta quandu minha irmã saia ou meu pai 
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saía vinha aquelas conversinhas, aquelas conversinhas . Aí quando eu 

peguei eu falei pro meu pai e pra minha irmã que eu ia embora, mas purque 

que você vai embora. Não, eu vou embora purque ... eu não disse o motivo 

purque eu tava indo embora , meu pai era muito ignorante. 

...Preferi saí, e não conta nada pro meu pai, meu pai morreu sem saber e 

não contar nada pra minha mãe senão ela contava pra minha irmã; purque 

se contasse po meu pai ele ia bater nela (Volta Seca) 

 

 
 
 
 
 

 
Fonte: O autor (2019) 

Eu me separei foi mais culpa minha, pur causa do álcool, da droga. Ela 

num guento a bola, foi 7 anos. E, mais eu também num guentei, num sabia. 

Sabe quando você gosta tanto da pessoa e aí quandu você perde aí que 

você sabe. Aí já era, que cagada que eu fiz. Aí fui pra rua (Boa Vida) 
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Os meus filhus né, eu tenhu dois meninus. Eles tão cum a minha cunhada 

aqui nu canal 5 né... Então, vai faze um tempu qui eu num tenhu contato 

cum eles , mais ou menus um anu qui eu num tenhu contatu cum eles , 

assim di vê né. Di vê , sentá e cunversá qui nem eu tô cunversandu cuntigo 

já vai fazê um anu né.(Pedro Bala) 

 
Minha mulhe deixa pouco contato, também porque eu não tava pagando 

pensão ela me ameaçava. Qui se eu quisesse vê minha filha qui eu fosse 

na justiça, falava qui eu não tô pagando pensão ia me botar na justiça. Não 

dá o telefone, não passa aqui pra eu fala cum elas e a gente vai perdendo 

um pouco a referência né. (Querido de Deus) 

 
Minha primeira filha eu tive cum 15 anus. Tive 5 no total. Estão com os 

pais . Cada um de um pai , então tão com a família dos pais... Contato só 

com a mais velha , com os outros eu não tenho contato. Ainda to me 

estabilizandu pra pode criar um contato um vinculu , pra mim pode volta a 

procura eles (Dora) 

 

 
 

 
LUGAR 

SOCIAL 

 

 
Nossos 

laços, 

laços 

nossos 

Tenhu contatu cum os meus filhus, mas eu vivo sozinho, entendeu. Eu 

tenhu contatu total , mas assim diretamente mesmu a minha família era 

minha mãe, depois qui minha mãe morreu. Assim, comu possu dize , assim, 

maio familiar minha mãe, pq eu sinto muita falta dela , tá entendendo (João 

Grande) 

 
...cum 17 eu voltei pra cá e tô aqui até hoje, mas eles continuarum lá 

(Piauí) eu vim sozinhu, já nessa hora. . Tive uma esposa qui a gente si 

separo, eu tenhu dois filhus cum ela. Olha, tem mais ou menus 1 ano e 

meio qui eu num vejo (os filhos). Depois que aconteceu o AVC cumigu em 

2015, minha vida teve uma mudança assim trágica (Pirulito) 

 
...mas a família que tem bem dize só a esposa que to co ela. Conheci ela 

agora aos 4 ano, foi quando eu tirei ela do lixo. (Miguel sussurra- pode falar 

drogas?) Que eu tirei ela do lixo e das droga. Aí ao mesmo tempo que ela 

fez, que eu tirei ela do lixo , ela fez eu saí também. Eu concordei com ela 

se ela parasse, eu pararia também. Então eu parei, ela conseguiu também. 

...Tudo SP, só apenas nasci no Paraná, mas todo mundo mudou do Paraná 

pra SP . Durante esses 27 anos (que está em Santos), ainda fui vê minhas 

irmãs, meu pai (Volta Seca) 

 
Quandu eu cheguei aqui no caps meu filho morreu né. Quando meu filhu 

morreu eu falei cum a minha irmã, liguei lá pra minha mãe, minha mãe num 

atendeu , aí falei cum a minha irmã. Minha irmã falo assim : pow Vitor, 

minha mãe falo assim , você nunca ligo pru seu filhu, você nunca 
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ligo pra ela, nunca ligo pra ninguém . Agora tá ligandu pra ela purquê? Aí 

num liguei mais. Aí minha irmã que vem aqui pra busca uma ropa pra lava 

na casa dela né (Boa Vida) 

 
 

Fonte: Colheita de dados 
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- URGÊNCIA E 
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Compreender a 

percepção  da 

população 

adulta em 

situação de rua 

acerca  do 

atendimento em 

Unidade  de 

Urgência e 

Emergência do 

Sistema Único 

de Saúde 

 
NÚCLEOS ARGUMENTAIS 

 
O ruim é aquelis qui fazem a ficha , é nu, é nu guichê. Aqueli 

qui é só funcionário, qui num intendi nada , qui só tá ali pra faze 

tua ficha e encaminhá pru médicu. Esse é o perigosu , purque 

ele já vem di casa cum problema, purque o país dá problema 

pra eli, o país dá um salário ruim pra eli, o país impedi qui eli 

tenha uma vida boa i ele num tendu uma vida boa comu ele vai 

faze bem pra alguém si tá cheiu di problema né meu.(Pedro 

Bala) 

 
...é uma, uma peregrinação né . Primeiro a fila da triagem, 

depois a fila do medicu, depois a fila do medicamentu ou raio 

x ou outra coisa qui você tenha qui faze, mas você consegue, 

é... se atendidu. Uma vez eu entrei ás nove da noite, achu qui 

sai ás nove da manhã de lá ,sabe, e num derum nenhuma 

bolachinha pra comer... (Querido de Deus) 

 
No UPA eu procuru não, porque sempre que eu vo com uma 

dor no juelho eu voltu gripada ou eu voltu com a minha 

bronquite atacada. Num tá servindu pra nada aquele UPA de 

verdade. É ...eu vo lá cum problema no pulmão volto cum a 

perna operada, tá um serviçu precário (Dora) 

 
...só esse anu eu tive 2 princípios de infarto, e a mulher me 

medicando , a médica me medicandu e eu cum uma dor no 

peito ficandu cada vez pior. Chego um hora qui ela mi deu mais 

um tipo de medicação, aí eu falei: e agora, o qui faremus? A 

médica olho pra minha cara e falou: Eu num sei. Mi perguntei: 

o que eu tô fazendu aqui. Muita genti despreparada, vi a 

enfermeira agredindu uma senhora pq era tipo, uma moradora 

de rua, entendeu. ...Eles não respeitam, ali é horrível, mas é a 

única coisa qui nós temus né. (João Grande) 

 
Eu fui internadu lá (P.S) e fui internadu no Guilherme Álvaro, 

eu num sei qual a diferença si um é do Governo otru é do 

Estadu, si um é de Deus e o otru é do diabu, eu só sei qui 

lá(P.S) é du diabu. Eu tivi lá, eu quasi fugi, mas eu precisava, 

eu tinha qui tá ali intendeu, mas nossa senhora. Até o 

atendimentu das pessoas , u istressi qui o profissional chegava 

pra trabalhá tu já senti ali sabia. ...A cama horrível, caí nu 

banhero, eu num pudia anda num tinha uma pessoa pra mi 

auxiliar, tipu assim. (Pirulito) 

 
Só que ali , desse de trata ali mesmu, se você não tem consulta 

marcada, eles vão marcar pa 10 , 15, 20 dias. Aí 
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então, é melho já i direto pa Santa Casa (Confundem P.S com 

Santa Casa), mesmu não sendo grave né . .. lá você vai se, se 

sentinu ,já vai faze a ficha e vai passa pelo medico no mesmo 

dia. (Volta Seca) 

 
Achu qui, assim cara, dependi da gravidade né. Eu achu qui 

pur isso eles me atendero tão bem. Purque eu tivi um surtu lá, 

eu podia tantu sei lá. Sái correndo lá di dentru i mi joga na frenti 

di um ônibus , di um carro (Boa Vida) 

 
 

Fonte: Colheita de dados 
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"Pela porta 

da     

emergência" 
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Peguei tuberculose na rua , ai fui lá naquele pronto socorro du ladu 

da Santa Casa né meu. Issu i quandu eu cheguei lá, eu lembru qui 

o rapaz mi deixo por ultimo né. Eu tive qui disca 190, vi uma viatura 

do choqui lá pra ele pode mi atende né i eu cuspi no chão, o cara 

viu qui eu tava cuspindu sangue. .. o cara pego uma raiva di mim 

purque eu cheguei lá debilitadu cum presa di se atendidu purque 

eu tava passando mal i ele mandavam eu espera, mandavam 

espera. Purque, purque eu tava cum aparência di drogadu, né. Tava 

barbudu, né.(Pedro Bala) 

 
..teve uma vez qui eu caí di moto e a mulhe mando eu i na pia lava 

o ferimentu, sabe, e eu raladu não conseguia mi mexer direito. ...Aí 

ela – mas onde o senho mora? Eu falei to morando na rua, so 

morado de rua né, num tinha endereço pra fala. Ah, si lava ali nu, 

nu, tem uma pia grande lá de inox. Mando eu mi lava ali. Aí pra 

termina di lasca, eu escorreguei, caí. Aí eu comecei a grita lá, xinga 

, fui um pouco mal educadu né. Aí chamarum um cara lá, qui achu 

qui era polícia civil né. Eu tava cum o pé, qui eu abri assim, o pé 

abriu um buraco sabe e sangrando né. Poxa!! Sabe, num tô 

pedindu qui ninguém dê banhu em mim não, pra limpa o 

machucadu só, pra faze um curativu só isso qui eu queru moça, 

num queru nada , num queru, sabe. (Querido de Deus) 

 
Fui muito mal atendida. A situação lá era precária na época que eu 

era atendida lá. As mulheres eram totalmentis ignorantes pra dá 

uma injeção , é... pra ti dá uma inalação você ficava na salinha elas 

falavam : peraí que eu já volto , quando você ia vê elas tavam 

tomando café. Elas não viam te atender, é... outros , outros lá . O 

médico também saía ia come e... o único pessoal que te dava 

atenção ali eram os faxineiros do PS Central .(Dora) 

 
Sabe , as pessoas um senhô ficou do meu ladu por dois dias sem 

comer nada , eu qui tive qui pedi pra coopera arrrumá alguma coisa 

pra ele. Um otru infermero pedi pra traze um lençol, purque tava 

frio , ele num troxe, teve qui mudá o plantão pra traze um lençol, 

intendeu. Então, num tem um... os cara num tão sendu muitu 

humanus. (João Grande) 

 
Você já chega lá precisando daquele apoiu. Aí você chega 10 horas 

da manhâ vai se atendidu ás 6 da tarde , aí dá tempu di morrer um 

montão di vez. Poxa vida, num tem condição di tu fica ali, tu fica ali 

já morrendo, já passando mal. (Pirulito) 

 
Trinco o tornozelo, eu fui lá (P.S) , aí colocaro a tala. Colocaro a 

 
 



60 
 

 

Tabela 9 - Núcleos Argumentais (conclusão) 

 
EIXOS DE 

ANÁLISE 

SUBEIXOS 

DE 

ANÁLISE 

 

NÚCLEOS ARGUMENTAIS 

 
 

tala, tava iscrito que é só uma vez que coloca só que eu num vi 

aquilo ali. Aí como ela fico, meia suja a tala, eu voltei lá. E a menina 

me respondeu cum ignorança. Ela pego falo assim – Oh, se num ta 

venu que é só uma vez que coloca que depos num coloca mais. 

Moça, eu num li , eu num sabia. Não, mais, você é cego? Ela falo 

isso , eu num gostei. Ela me trato bem mal. ...Ela que devia te me 

explicado. (Volta Seca) 

 
Eu achu qui eles pensa qui tem qui abri espaçu pra otrus , faze a 

fila anda. Achu qui num dão tanta importância pru... pra essas 

pessoas qui chegam cum a ficha verde. Já fiquei 3h lá também, 

cum ficha verde, cum dor de cabeça, pá. Uma tremedeira, purque 

meu braçu cumeço a senti câimbra, sei lá. É isvaziar, é chega e 

tenta esvazia logo. Agora casu de urgência num tem jeito mermo. 

Tem que atender, senão a pessoa morre! (Boa Vida) 

 
 

Fonte: Colheita de dados 
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Então , quando eu mi sintu duenti eu vô no hospital, né . I eu vejo qui 

muitas das vezes o profissional da área ele que trabalha , mas ele não 

tem ferramenta, ele tá sobrecarregadu purque ele num tá sendu pagu 

direitu, ele tem problema im casa também comu eu tenhu problema né 

(Pedro Bala) 

 
Eu cumecei a ficar assim na rua né, porque na rua você não tem muita 

assistência então. Em Fevereiro, marcaram oftalmologista pro mês de 

Setembro. Quando cheguei em Setembro no oftalmologista já estava 

cego do olho direito, tava perdendo o olho esquerdo né,cum glaucoma 

hemorrágico num grau adiantado... O termo que o médico uso foi que 

meu nervo ótico já tinha ido pro saco (Querido de Deus) 

 
...Quando eu precisu assim de ajuda eu, sei lá eu corro , corro pra 

algum lugar, meio difícil porque eu num saio muito aqui do Caps porque 

eles me dão mais apoio...Quandu eu to duente né. Quandu eu to mal 

, a minha bronquite ataca principalmente no frio. Tem o Secraids que 

eu tenhu minha médica, minha infecto que ela me ajuda bastante. Ou 

é lá no Secraids ou é aqui no Caps Ad." (Dora) 

 
Eu so cardiopata também né, e to sempre nu médicu , sempre nu 

médicu ...Oh, eu tive lá cum arritmia, qui eu tava todo... passei muito 

mal...Porque até agora eu num sei. Tô cum um monti di exame pra 

faze já faz um mês e meio, qui a policlínica mandô faze i até hoje num 

mi ligaram. Só tá marcadu e num mi ligaram , num marcaram nada . 

Já faz um mês e meio, se fosse pra morre eu teria morridu (João 

Grande) 

 
Procura o serviço de saúde é mais é, é coisas da rua mesmu. É gripe, 

é..., é quandu eu achu qui num tô legal, tipu assim, tem horas qui eu 

tenhu umas crise. Eu, geralmenti, so tendidu pur neurologista, mas as 

vezes eu sintu do nu peito , tô zonzo, tô gripadu, as vezes é mais gripe 

mesmu assim, num é uma coisa pesada não.É, urgência e emergência 

mesmu, coisa básica. (Pirulito) 

 
Ah , o serviçu de saúde que nem eu pocurei, pocurei mais pa faze 

meus exame de ...é que eu andei sainu cum umas muié aí na rua aí. 

Que eu usava droga, num tinha preservativo nem nada, aí fiz meus 

exame tudinhu. Que nem eu f.. Eu só prucuru quando to me sentino 

alguma coisa. Eu num vo num lugar se eu não tive sentino nada. Só 

vo quando eu sintu alguma coisa, quando num to me sentino bem aí 

eu procuru. (Volta Seca) 

 
...não vo toma remédio. Purque eu tenhu essa coisa cumigo, não vo 
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toma remédio, só mermo tomei na leptospirose qui foi o soro e o 

antibiótico; qui tinha qui, realmente tinha qui toma mermo, senão eu ia 

pru sacu (Boa Vida) 

 
 
 

 

Fonte: Colheita de dados 
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I eu vejo qui muitas das vezes o profissional da área ele que trabalha 

, mas ele não tem ferramenta, ele tá sobrecarregadu. ...Então, é difícil 

você , você tem qui tá muito bem preparado psicologicamenti pa você 

sabe separa o seu trabalhu da sua vida partícula, purque sinão você 

confundi tudo. E isso tudu vem da situação qui tá o país, então num 

adianta procura um profissional da saúde si ele tive mais duenti do que 

eu pow, né. (Pedro Bala) 

 
E aí fiquei na dependência dos colírios, pra tentar protelar essa, essa 

questão da visão só qui eu me tratava em São Vicente na EBV. Só que 

eu não tinha como ir até a EBV, eu tava desempregado,  morando em 

abrigo não tinha dinheiro. Algumas vezes eu peguei vale transporte de 

Santos pq aqui num tem de Santos pra São Vicente , eu ia até a divisa 

e lá eu ia a pé mas como eu comecei a perder a visão já não tinha 

mais condição de ir a pé e a prefeitura algumas vezes alegou pra mim 

que num tinha gasolina no carro pra i ate São Vicente pra me levar no 

oftalmologista. ...aí eu fui perdendo a visão. (Querido de Deus) 

 
Se eu vo no Upa eu não so atendido do jeito que eu gosto , se eu vo 

pro Secraids, que é como se fosse um postinhu, eu sou atendida bem 

melhor do que se eu tivesse ido pra Upa. Eu acho que eu sou melhor 

atendida num postinhu do que no Upa Central, numa emergência, dá 

pra vê que eles trabalham cum amor. Porque se você ta passando mal 

eles vão lá ,vão te atender. No Upa você pode tá morrendo, no PS 

Central antigamente você podia tá morrendu, o pessoal queria que 

você morresse. Esperava você morrer pa levar pra sala de 

emergência.(Dora) 

 
Dá outra vez que eu parei de beber... Parei de vez e deu convusão. 

Eu tava dentru dum bar bebendo uma itubaina , eu tava cum oito dias 

sem beber. ...fui no postinho Central lá na santa Casa. Eu tava sentinu 

cambria na barriga que torcia assim , nas batata das pernas . Era 

fraqueza num tava se alimentanu , mas tinha oito dia que num bebia 

num cunseguia come nada , cumeço a da cambria. Aí comu eles me 

pegaram dentru dum bar falo que o meu mal era a cachaça. É mais 

um ,mais um bêbadu qual que é seu nome? . Aí uma pergunto: Qual 

que é o pobrema dele ? É alcoolismo. Num tinha nada a vê (João 

Grande) 

 
Além dos equipamentus... as camas tudu sucateada. Você vê tipu 

assim, o atendimentu das pessoas,...os profissionais di lá parecia qui 

num trabalhava contente intendeu, você via qui faltava alguma coisa.. 

. E atendimento, atenção... tá faltandu na hora di você toma os 
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DE  
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NÚCLEOS ARGUMENTAIS 

 
 

medicamentos, tem hora qui era o horariu certinhu tem hora qui num 

era, num é a mesma coisa. ... Aí tu chega lá pergunta o qui tá 

acontecendo, não é qui o medicu qui num sei que lá, aí começa explica 

as coisas igual pulitico, igual o Lula , explica, explica, você num intendi 

nada i concorda , beleza, legal , tá bom , vô espera, i continua.(Pirulito) 

Quandu é meia grave que nem já aconteceu eu vo diretu ali (postinho), 

dali mermo e já chamu o Samu. É mais rápido o samu vi com eles. E 

se a ligação fala que mora no 21 da Silva Jardim, amanhã eles vem. 

... É onde que eles aluga quarto. Ali é muita gente que ligo e dá tudu o 

endereço do 21, alguns ia alguns não ia 15 

era um bar, que morador de rua frequentava. Então ali, eles passava 

mal ali, quando falava que era numero 15 eles vinha né , no começu. 

Depois que já fico tudu gravadu no computador , era mais de 3 horas 

pa chega. Quando chegava já tava morto (Volta Seca) 

Se fo morado de rua, o serviçu de saúde ele não vem. Tem qui fala qui 

é um senho qui caiu , qui bateu a cabeça, qui você tá du ladu, qui está 

precisandu de emergência . Si você fala qui é morado de rua, a primera 

coisa qui vão pensa : ou tá drogadu ou tá alcoolizadu, então, eles não 

vem .Si vim é só depois de duas horas. (Boa Vida) 

Fonte: Colheita de dados 
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Vamos 

falar sobre 

saúde 

 

NÚCLEOS ARGUMENTAIS 

 
 

Ah, quando você fala assim di saúdi o qui vem na minha cabeça é 

uma qualidade di vida né. É, purque eu tenhu certeza qui um corpu 

bem alimentadu a bactéria vem, mas ela num mi venci, tá 

intendendu. . Eu achu qui pra fala di saudi você tinha qui mi dá 

condições pra tê uma saúdi, ne, purque hoje im dia assim, né, as 

vezes pensa até qui sô meiu loco. Hoji im dia assim, eu vejo qui é 

muitu melhô pru governu fabricá doença e mantê os hospitais i 

manipulá os roubos dentru dos hospitais , du que mi vê saudável, 

cê tá intendendu; purque si eu tive saudável num vô precisa di 

hospital i si eu num precisa di hospital num tem como eles desviar 

verba di hospital. (Pedro Bala) 

 
Saúde é bem estar. ...tem a saúde mental, saúde física né, saúde 

orgânica né. Porque às vezes por falta de saúde mental purque 

você não tem , as vezes você num tem, é... um escape né, você 

acaba então, com todo estresse qui é a doença da década, do 

século sei lá e acaba ti ocasionando né , é... por causa da, da é... 

psicossomática né, vários fatores qui você acaba adoecendo né, 

sem saber purque você ta doente né (Querido de Deus) 

 
Saúde é um bem estar né. Você se senti bem (silêncio). Não sei 

dizer, saúde é... você acorda bem disposto de manhã, é... ser feliz. 

Ter saúde é ser feliz (Dora) 

 
Queru que tenha mais praças, qui nem , tem uma praça ajuda a 

melhorá a qualidade de vida das pessoas, melhora a saúde pq vai 

te um espaço abertu pra você anda, pra você corre cum seus filhus 

, vai ti faze bem. Lá nu mercado ao invés di abri um otru espaço, 

faze um poliespertivu , não . A praça qui meus filhus brincaram, qui 

a minha mãe me levo pra brinca , poxa , acabaram cum a praça 

pra faze poliesportivo. Cadê a praça qui eu queru entra a qualquer 

hora!? Entendeu . Agora é maior burucracia pra entra, po, a praça 

tinha qui continuar lá...Issu é só um ladu, tantu psicológicamenti , 

como fisicamente pra qualquer pessoa . É uma praça , a genti já 

num tem tantus espaçus lindus por aqui , era um espaço verde aqui 

em Santus tá sumindo, intendeu (João Grande) 

 
Eu achu qui quando eu pensu na saúde, eu pensu im sofrimentu 

assim, que às vezes , você num podi nem morre purque num dá, 

é complicadu fala essas coisa do Brasil , é muitu rolu sabe. Uns 

ganham mais , otros ganham menus . Tudu bem qui, us qui 

ganham menus às vezes num fez tantu pra ganha mais, tão meio 

atrasadinhus , mas, mas , sei lá , pudia se mais igual né. (Pirulito) 
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Ah , o que eu penso de saúde coisa boa né . Acho que só isso. É 

o que penso. A pessoa pergunta - Como é que cê tá de saúde? Eu 

vo fala – to bem. Se eu tive ruim eu vo fala – não to legal, to sentino 

uma febre, uma do de cabeça,sei lá uma gripe. Saúde pa mim é 

eu tá bem (Volta Seca) 

 

 
 
 
 

 
Fonte: Colheita de dados 

Olha o corpo humano ele dá vários sinais né qui o negócio não tá 

bom, então eu quando sinto alguns desses sinais assim, eu sinto 

qui eu precisu i pru médico pra vê o qui ta pegando. Só qui às 

vezes o sistema de emergência trata sintomas né (Boa Vida) 
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Direito na 

rua? 

 

NÚCLEOS ARGUMENTAIS 

 
 

Os direitu de saúdi qui eu achu qui eu tenhu, num é qui eu achu qui eu 

tenhu, eu tenhu certeza qui eu tenhu , né. Eu tenhu direitu a fica duenti 

chega nu hospital e se bem atendidu, é esse o direitu qui eu tenhu né. I qui 

nem esses remédio qui u governu federal cobram um, um absurdu , é, eles 

tinham qui dá di graça pra nois. Elis tinham qui dá di graça, cê sabe purque? 

Derrepenti eu num trabalhei pra merece ele, mas meu pai, minha mãe, meu 

avô trabalho, então é um direitu meu comu brasilero. Purque tudu qui eu 

produzu nessa nação, é, vai pru cofre da União. Eu pagu impostu caramba, 

i quem paga impostu tem direito né. (Pedro Bala) 

 
Olha, morador de rua em geral, pobre ou necessitado é gente, é ser 

humano. ...porque ás vezes você tá em situação de rua e você é perde a 

sua característica de humano. Se é mendingo, você é maloqueiro, você é 

psico, você é isso, você é aquilo. Na verdade o humano você não deixa de 

ser, No silêncio ninguém te ouve, ninguém te enxerga você é o famoso 

invisível, né. Todo mundo cita-se ah o invisível, o invisível, mas ai eu 

pergunto prus governantes, eu perguntu pru, pra outra classe - se enxerga 

porque eu já vi na,na UPA ali chega gente de rua e eles distrata sabe. Ah! 

Esse cara tá aqui de novo bêbedo e não sei o que. (Querido de Deus) 

 

 
...tem várias campanhas aí da Prefeitura, que nem a campanha do 

agasalhu, que eu achu isso uma patifaria, desculpa a palavra purque eles 

falam que dão agasalhu para os que necessitam mas num é verdade. Eles 

dão agasalhu pra quem está albergadu e pra quem tá em uma situação de 

acolhimento. Sendu que quem tá mesmu dormindo na calçada se num 

fosse o pesssual é... que faz caridade a gente não teria um cuberto , a 

gente num teria um manta Purque se dependesse du pessoal da Prefeitura, 

dos governantes mesmo os moradores de rua estaria morrendo um por um 

e congeladus purque agora tá friu né (Dora) 

 
Nós tamu chapadus aí di médicu qui mata us outrus e num dá em nada pur 

causa dissu. As escolas di medicina viraram fábricas di dinhero, não uma 

indústria de doutores né. As pessoas estão dispreperadas e eles ainda 

querem cortar o dinheiro da educação, cortar dinhero da saúde . Em muitos 

estados você vai nu hospital , você tem que compra medicamentu pra cuida 

do teu corpo, comu é qui alguém podi passa um mês pra coloca uma platina 

, uma matilha ,entendeu . Issu aí e inaceitável, a genti paga muito caro por 

isso, um trabalhado aqui nu Brasil qui ganha dois salários minímus , cinco 

meses são só di imposto. Eu tô esperando um mês e meio pra faze um 

eletrocardiograma, uma ressonância magnética do meu rim , do meu 

figadu, um ultrassom do meu abdômen e um raio x cum laudo. Tô a base 

di remedius, então , oh, cadê 
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o meu dinhero? Sô morado de rua agora, mas na minha cartera eu fui 

registradu cum 13 anus, entendeu po. (João Grande) 

 

 
Cê chega lá e fala : so Izabel e tal , tal, é...so dotora ou so psicóloga, so 

num sei o que , você tem um tratamento diferente, mas chega lá e diz - oh, 

eu tô vindu da maloca fulano de tal , to preciandu di uma ajuda. Liga pru 

Samu pra você vê, fala qui você tá pur aí jogadu e elis discubri qui você é 

morado de rua . Vai lá pru mercado municipal e liga pru Samu pra você vê 

quantas horas elis demoram pra chega (Pirulito) 

 
Centro pop, aí ia pu Centro Pop (tomar banho) . Só que nos dia que eu ia 

não pudia i todo dia . Só o dia que pudia i era na segunda, e na quinta e na 

sexta. É porque lá eu tinha as ficha pa pude i esses dias, mas não é ficha 

de banhu. É ficha de... po exemplu, faze umas pergunta, assisti o cinema, 

a palestra . Entao que dize que era só esses dia que eu tinha. Era o dia 

que pudia tumá o banho. E qual os dia que num tinha , eu não podia i lá. 

Eu ia lá faze o que, num tinha nada marcado Volta Seca 

 
Sabe o que a técnica falo pra mim? Que você num tava preparado. Caralho, 

tava fazendu computação , tava estudandu, tava nu Comad, tava na oficina 

aqui, tava vindu pru Caps . O que mais ? Tava andandu cum muchila na 

rua, fazendu trabalhu di iscola na praça. Que mais mano que eu tinha qui 

faze? Aí chego uma hora que ... eu joguei tudu pru alto, abandonei. Falei : 

ah... (silêncio ) (Boa Vida) 

 
 

Fonte: Colheita de dados 
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Escuta aí 

profissional 

 

NÚCLEOS ARGUMENTAIS 

 
 

Eu gostaria qui eles soubessem qui é muito bom quandu a genti é honestu 

né, quandu a genti faz a nossa profissão cum amo , cum honestidade, cum 

sinceridadi Purque pur mais qui a parte governamental num cumpra a parti 

dela né , Qui ele olhasse mais pra nós assim né, você mais honestu cum a 

gente né, só issu. (Pedro Bala) 

 
...elis tem qui se mais dedicados, num tem que se robotizadu. A saúde 

agora tá robotizada... . Tu pedi um copo d,agua – só um minuto qui eu to 

ocupada.Tá ocupada , mas po é um paciente qui ta pedindo água, 

entendeu. Ele também tá aqui, poxa, parece qui ta fazendu algum favo, 

num tá sendu nada di graça. Sabe, tê mais atenção, dá mais atenção 

praquelis qui fica debilitadu. (Querido de Deus) 

 
Que a saúde melhorasse né, que os nossos companheiros aí de saúde 

pública pudesse trata a gente melhor. (Dora) 

 
Eles dão atendimentu muitu horrível pra morado de rua, quando você fala 

qui é morado de rua já muda tudu. É tipu assim, sabe qui não vai tê ninguém 

olhandu por ti , sabe qui ninguém vai ti visita. Então, du jeitu qui tá , tá bom. 

Só faz a prescrição , chama o medicu e já era , acabo. (João Grande) 

 
Quero o direitu di se atendidu, tipu assim, di tê um atendimento digno cum 

respeitu. Tipu assim, você chega lá, você em busca di algo purque tá 

sentindu, você chega lá te direitu a um raiox, te direitu, chegá numa UPA tá 

lá nu UPA um remédiu pra você toma dignu. Purque a genti pga o impostu, 

pago imposto doze anus da minha vida, registradu im cartera e pagu até 

hoje, tudo qui você faz se paga né. I tipu assim, as vezes você vai lá, você 

é menosprezado, você é tratadu qui nem bichu, si você fala qui e situação 

di rua então, as coisas já mudam pra você automático (Pirulito) 

 
Os direitos de chega e eles me trata bem né. Acho que é isso . Pergunta o 

que to sentino,o que eu tenho , pergunta por qual motivo eu to lá (Volta 

Seca) 

 
...que nem você te que anda cum a sua muchila de material na rua , você 

num tem a permanência pra faze um trabalhu de iscola , você tem que faze 

um trabalhu de iscola numa praça , na rua , você tem que pedi um sacu de 

lixu no Centru Pop ou aqui pa você pô sua mochila , seu material num 

molha purque você tem seu material tudinhu na rua . Vai lá só pa tomá um 

café , só pa almoça e tem que saí , você tem que chega só a 
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noite depois da escola . ...você não participo da oficina você não vai tomá 

café . (Boa Vida) 

 
 
 

 

Fonte: Colheita de dados 
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E o 
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...tratando da área da assistência social pode se na saúde ou em qualque 

luga ou parti jurídica eu num tenhu o qui reclama, purque elis tratam a gente 

muito bem. Tantu é qui hoji quandu eu sei qui precisu resolve algum 

problema qui eu num tô conseguindu si eu chega numa assistente social i 

se sincero e verdadeiro cum ela. ...si você chega lá dentru di um respeito, 

respeitando as pessoa, elis vão ti atende cum o maio carinhu, vão ti dá o 

qui você precisa pra você tira seus documentus,vão ti incaminha prum 

albergui i si dentru desse albergui você tive uma postura di uma pessoa qui 

que muda di vida, elis ti põe num projeto Fênix né, então dentru da área 

social falandu di assistenti social eu só tenhu a agradece. (Pedro Bala) 

 
Aqui da UPA aqui, do hospital aqui. Pra pedi um café purque  num queriam 

mi dá. Eu já tava lá desde nove da manhã já era otru dia , cum fomes sabe, 

sem dinheiro. ... Aí ela foi ligo lá e mandaram o café. A merma mulhé, da,da, 

da , da copa , sei lá si é da copa qui falo qui eu num tinha direito , qui eu 

num ia se internadu mi deu o café cum maio raiva. … o nome já diz, 

assistente social. Tá ali pra ti assistir né, no casu social né, às vezes você 

tem qui i num luga né, num tem dinheiro pra volta, tá di madrugada. Pra é, 

uma remoção sabe, pra um sei lá, pra um café mermo comu eu pedi sabe. 

Pra liga pra uma família né, eu achu qui é isso. (Querido de Deus) 

 
A assistente social, sempre que ela me vê lá ela procura dá um jeitinho. 

Não um jeitinho, mas me acalma e procura vê qual é a minha emergência 

pra se caso se precisá pra se passada na frente. Porque geralmente eu vo 

lá por causa da minha bronquite e quandu eu tenho ataque de bronquite eu 

passu mal de verdade. (Dora) 

 
A assistente social muitu legal, ele sabia qui eu gostava muitu de lê né. 

Então, toda vez qui ela chegava, ela levava uns dois livros pra mim, muitu 

da hora , ela mi atendeu muitu bem. E , lá nu PS Central , a assistente 

social ficava preocupada pq eu já tava uns dias lá né, mais di uma semana 

e ninguém ia mi visita, entendeu. Eu, aí eu pedi pra ela liga prum amigu 

meu, a única pessoa qui foi mi visita , u Aguinaldu. Ela fez u contatu cum 

esse amigo (João Grande) 

 
Porque existe um momentu na vida da genti , qui a genti fica meio 

perdidão,tipu assim, dependendu du problema si é psicologico , si é di 

droga , si é qui a mulhé num quis mais o cara , enfim você fica meio 

dislocadu e essa pessoa, assim, é um suporti , chega ti orienta, tipu assim 

, si você iscurrrega na pista eles pegam e coloca você na pista de volta, vai 

pur aqui, entendeu. (Pirulito) 
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Eu machuquei o tornozelo que eu num conseguia vim de lá pra cá. Num 

tinha ninguém pra mi traze, aí eu falei pra ela si se n pudia arruma pra mim 

um carro que me troxesse purque eu num cunseguia vi cum uma perna só 

pulando de lá aqui. Ela disse: isso num posso, eu num tenho como. Aí eu 

falei, lembrei. Ah!! tem como sim, que eu trabaiava cum... aqui na Silva 

Jardim tinha um ferro velho , hoje ele num tem mais o Reinaldo. Aí eu falei: 

Então a senhora pudia faze um favo pa mim? Só pa liga pa esse numero 

aqui. É do meu patrão, ex patrão. Aí ligo, ele mando um taxi. ...Só que ela 

num me ajudô. Que dize me ajudô nu telefone. Pelo menus no telefone ela 

me ajudô, mas o direito da assistência social é ela arruma um jeito , como 

eu ia faze? Eu ia dormi lá dentru? Ela tinha que tê arrumadu. (Volta Seca) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fonte: Colheita de dados 

Eu achu necessáriu te acompanhamentu social , até pra familia i lá.Vai, 

chega uma pessoa , você num sabe da onde ela é . I a família dessa 

pessoa? Da ondi qui ela é? Comu é qui a nós vai entra im contatu si ela 

falece? Só depois qui morre a genti entra im contatu? Não. Achu qui tem 

qui se bem antes, achu qui é importante o serviçu social dentru du hospital 

pra conversa cum as pessoas. Eu achu qui até, até pu paciente issu é bom 

pra ele, pra recuperação dele (Boa Vida) 

 

A validação da narrativa pelos participantes desse processo se deu em três 

encontros pela complexidade de reunir todos em um só momento, o que era 

inicialmente proposto como grupo hermenêutico (Onocko; Furtado 2006). Isto é, 

reuniríamos todos em um único dia e em um só momento para conversarmos sobre a 

narrativa, para então, estes acrescentarem ou retirarem algum trecho ou mesmo não 

validá-la caso achassem que esta não os representava. 

Como exposto em diversos locais deste texto a vida nas ruas é muito 

dinâmica, se vive um dia de cada vez , sem muitas condições de prospecções 

futuras. As interações e organizações humanas perpassam por toda a 

condicionalidade do viver nas ruas, se hoje estes participantes estavam pelas ruas 

de Santos, amanhã poderiam estar pelas ruas de Curitiba, caso houvesse essa 

necessidade. Outra dificuldade no momento de reuni-los se deu pelo fato de alguns 

dos entrevistados não mais estarem referenciados no serviço do CAPS Ad, local  

que tínhamos certa facilidade para contactá-los. Ademais, três dos participantes que 

na ocasião da entrevista estavam albergados , posteriormente na ocasião de ser 

feita a validação da narrativa já haviam deixado o abrigo passando a pernoitar nas 

ruas. Esses acontecimentos acabaram por dificultar a realização da validação da 
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narrativa em grupo, com o rearranjo acabamos por ter três encontros. 

No espaço da rua reinvenções são necessárias cotidianamente, o pão se 

ganha a cada dia e as vivências vão se delineando nas circunstâncias do caminho, há 

um movimento constante dessa população entre albergue- rua - quartinho - rua, 

demonstrando a alta vulnerabilidade dessa população e ineficiência de políticas de 

habitação desse país. Com o número cada vez maior de pessoas em situação de rua, 

caso todas essas resolvessem solicitar abrigamento não haveria vaga para atender 

essa demanda. Logo, para conseguir acessar a maior parte dos entrevistados, que já 

estavam andando por outros territórios, foi necessário a mediação com a “semente” 

que intermediou o encontro para as entrevistas. 

No primeiro encontro marcado em uma sala da Unifesp dois dos participantes 

compareceram. Não há garantias de que outras pessoas tenham tentado acessar o 

prédio da faculdade sem sucesso. Fui avisada que um dos participantes , Boa Vida, 

havia sido impedido de entrar na universidade e imediatamente fui mediar a situação 

com os funcionários da portaria. Informaram que somente poderiam adentrar no prédio 

pessoas identificadas com crachá ou que o nome estivesse na portaria. 

Cotidianamente, tal regra é aplicada somente em relação a pessoas em 

vulnerabilidade e pessoas em situação de rua.Todas as demais pessoas ingressam 

normalmente no espaço da universidade que é pública. Não tendo outra maneira, 

passei os nomes das pessoas que poderiam tentar acessar a faculdade, felizmente  o 

entrevistado que havia tentado acessar o prédio voltou e conseguiu entrar. O outro 

participante, João de Deus, acessou o prédio, pois seu nome estava na listagem que 

acabara de ser deixada na portaria, contudo o segurança o seguiu até o momento que 

adentrou na sala para nos encontrar. 

João Grande e Boa Vida optaram que eu lesse em voz alta a narrativa ao 

invés de lerem individualmente. Esse primeiro encontro foi tomado por grande 

comoção de ambos ao ouvirem as palavras contidas na narrativa, Boa Vida não 

conseguiu refrear as lágrimas - chorou. A maior parte do tempo escutaram a narrativa 

com um olhar bem distante, como se tivessem penetrando dentro das páginas 

escritas. Boa Vida sinalizou na escuta - esse aí sou eu. E repetia diversas vezes, a 

gíria santista, que da hora, que da hora9. Muito da hora, você transformou tudo em 

história. Logo após a leitura, entusiasmado, perguntou para João Grande : Você se 

reconheceu na história? Que de pronto respondeu: lógico, eu sou o João Grande. 

Ambos reconheceram suas trajetórias de vida e saúde contidas naquelas 

páginas, validando positivamente a narrativa. Boa Vida quis saber se havia a 

possibilidade de levar consigo a narrativa impressa. João grande estranhou não 

identificar registros das concepções da pesquisadora sobre o assunto e perguntou 
 

9 Significado : muito bom , excelente, legal. Algo que agrada. 
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se não iria falar sobre minhas impressões e somente registraria a história deles. O 

questionamento encheu-me de contentamento pelo objetivo alcançado, afinal de 

contas quando colho as entrevistas, transcrevo e organizo os achados na feitura da 

narrativa, minhas impressões e afetamentos certamente estão contidos na escrita. 

Contudo, a voz das pessoas em situação de rua entrevistadas ressoou tão alto 

tornando-me mera coadjuvante nesse processo. 

No segundo encontro também no espaço da universidade estavam Boa Vida o 

mediador de todo esse processo chamado semente e Pedro Bala levado por este para 

o encontro. Preferiu-se que eu fizesse a leitura. Pedro Bala ia interrompendo a medida 

que ia rememorando sua história, reafirmando-a e relatando-a novamente a nós dois. 

Ao final, ao ser perguntado sobre suas sensações ao escutar a narrativa respondeu 

que achou muito legal e que a narrativa o representa e expressa tudo o que 

conversamos no dia da entrevista . 

A última participante a validar a narrativa foi Dora , ao qual mantenho contato 

pela sua permanência na terceira etapa do curso de RD. Dora escolheu ler a narrativa 

, sendo a única mulher do grupo de entrevistados não teve dificuldades em se 

reconhecer na história. Pausou sua leitura, por vezes, para criticar a precariedade do 

atendimento de urgência e emergência , referindo o descaso e violações de direitos 

que vem sofrendo ao procurar o pronto atendimento. Mencionou ao final da leitura: 

essa é nossa vida na rua, é assim mesmo que acontece, está tudo aí que falei. 

Pirulito e Volta Seca não tem andado pelos mesmos caminhos das ruas que 

Boa Vida , não mais estão referenciados no equipamento do CAPS AD, por isso não 

conseguimos contactá-los para a validação da narrativa. 

Fatalmente, durante esse processo, Querido de Deus após sofrer uma queda 

na rua e ser levado e em seguida liberado por duas vezes, ao pronto atendimento de 

Santos, segundo comentários gerais, sem a realização mais cuidadosa de exames, 

deu entrada na UTI da Santa Casa de Misericórdia, tendo diagnóstico de traumatismo 

craniano vindo a falecer no dia 14 de março de 2019. 

 
3.2 NARRATIVA - O FAMOSO INVISÍVEL 

 
“Rua, segundo o dicionário online de português , via pública urbana, ladeada 

de casas, prédios, muros ou jardins”. 

Peraí e onde está nós, é, nós, onde cabemos nessa definição? E se essa rua, 

se essa rua fosse minha... E se nós pensássemos nessa rua como nossa, não essa 

rua pública descrita na definição do dicionário, mas uma rua viva, esse espaço público 

que usamos como privado, onde andamos, sentimos, trabalhamos, nos relacionamos, 

(sobre) vivemos. 
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Somos muitos, cada um com sua história e sua individualidade, mas todos nós 

temos a rua como elo que nos une e nos atravessa. Somos Dora, Pedro Bala, Querido 

de Deus, Volta Seca, Boa Vida, Pirulito e João Grande, todos somos pretos ou pardos 

menos o Pirulito que é branquicelo. Temos idade entre vinte e nove anos  e cinquenta 

e três anos. Apenas um de nós é do gênero feminino. O único que conseguiu fazer 

uma faculdade foi o Querido de Deus, ele estava lá pelas bandas do convento onde 

ele iria se tornar padre, a maioria de nós não tem nem o segundo grau completo, 

coisas da vida né, nem sempre todos têm a mesma oportunidade. Que nem o Volta 

Seca, que contou pra nós que quando ele tinha nove anos, o pai dele disse a ele e a 

seu irmão: Vô tira vocês da escola, vocês vão trabaiá. Vocês estão estudando pra 

que? Se vai estuda pra burro? Porque o pai dele não tinha estudo. 

Família é coisa complicada né, quase todos nós tivemos problemas com a 

família. Quem num tem né!? A gente vem de família pobre que luta pra sobreviver, às 

vezes é difícil, a gente briga, se separa da mulher, ela leva nossos filhos embora, 

alguns de nós veio pra rua por causa disso. O João Grande perdeu a casa dele e com 

a casa a família, a casa caiu, caiu literalmente, desmoronou a casa, desmoronou 

minha casa e eu perdi tudo, tudo. Ainda tava desempregado, o coitado, aí teve que vir 

morar na rua. Já o Pirulito teve um tal de AVC e num conseguiu mais trabalhar, aí foi 

que desandou tudo; e num é que a mulher do Pedro Bala também teve esse tal de 

AVC, mas ela num teve a mesma sorte e faleceu. Pedro Bala depois que ela faleceu 

ficou um pouco meio desandado né, e começou a beber, a usar muita droga. Ah, essas 

coisas do coração! Foi assim que Dora conheceu o crack, daí lascou pro sujeito 

namorado dela. Ela quis fumar também, aí passou a gostar mais do que dele, pra 

piorar o pai dela tava doente por causa da bebida e nisso foi prejudicando mais ainda. 

Quando ele faleceu ela se jogou no mundão da rua. 

Querido de Deus e Boa Vida se separaram da mulher, eles disseram que elas 

num guentaram o ritmo de álcool e droga. Eles dois sofre do mesmo mal - o 

arrependimento. O Boa Vida ainda tentou ficar na casa da mãe, mas num deu certo, 

o Querido de Deus saiu de casa e foi logo pra rua tomar o rumo dele, deixou tudinho 

que conquistou lá com a mulher e com as filhas. E num é que a história é igualzinha, 

igualzinha, os dois falaram a mesma coisa. Sabe quando você gosta tanto da pessoa 

e aí quando você perde, aí que você sabe. ... Aí já era, que cagada que eu fiz. Vai 

tender. 

Essas coisas de separação mexe tudo com a cabeça de nós, os pais do Volta 

Seca também eram separados, o pai dele era muito ignorante, primeiro batia na mãe 

dele e depois passou a bater na madrasta. Ele não dava certo com a madrasta, dizia 

que quando o pai e a irmã saía ela vinha com aquelas conversinhas, aquelas 
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conversinhas. Ficou com medo de contar pro pai, que era um homem violento, e pra 

irmã o que acontecia. Volta Seca era só um moleque, tinha dezessete anos quando 

foi pra rua, ele já não podia se refugiar na casa da mãe. O pessoal não gostava muito 

que usava droga, aí ...saiu pra rua, na rua começou a usar. Se usava todo mundo 

descobria que tinha usado... os parentes, então, não era bem vindo, era tratado 

diferente. 

Depois desses acontecidos saímos por esse mundão afora, nesse momento a 

rua foi boa, ela abraçou nós sem nem perguntar e sem cobrar nada. Eita sensação de 

liberdade, de num ter compromisso com a sociedade, de num pagar imposto, ... que 

você sabe que você num tem hora pra deitar, hora pra acordar, compromisso com 

ninguém. Mas aí, o tempo vai passando e nós vê que não é bem assim. A Dora falou 

isso uma vez e nós tudo concordamos, falou sobre a liberdade da rua que nós acha 

que é uma liberdade, mas é uma liberdade falsa, sabe. Às vezes, às vezes, você acha 

que você tá bem, mas você não tá. Que você tá se ajudando, mas você não tá. 

A maioria de nós acha a rua um pouco boa, por causa dessa liberdade, mesmo 

que depois de algum tempo ela pareça um pouco falsa. João Grande e Boa Vida vivem 

brigando com nós porque eles não entendem esse nosso pensamento, eles falam que 

a rua num tem nada de bom. Boa Vida até gritou com nós lá na maloca, ficava 

repetindo: num acredito nas pessoas que falam que a rua é boa, num é boa. Num é 

boa, num é boa cara, num é boa, num é. ... A rua... na rua eu conheci bastante gente 

boa, mas também conheci uns sangue ruim. 

Pirulito nessa hora num ficou calado e gritou mais alto: tá vendo aí como tem 

alguma coisa boa? Tem um pessoal que ajuda nós sempre, traz roupa, outro traz 

agasalho né. Traz cobertor, isso é o lado bom. Tá trazendo pelo menos uma 

alimentação, um agasalho pra pessoa dormir na época de frio, ou seja, no calor, tem 

umas roupinhas pra usar. Dora completou: é verdade mesmo, tem várias campanhas 

aí da Prefeitura, que nem a campanha do agasalho, que eu acho isso uma patifaria,... 

porque eles falam que dão agasalho para os que necessitam, mas num é verdade. 

Eles dão agasalho pra quem está albergado e pra quem tá em uma situação de 

acolhimento. Sendo que quem tá mesmo dormindo na calçada... se num fosse o 

pessoal que faz caridade, a gente não teria um cobertor, a gente num teria um manta. 

A gente num teria nada pra dormir, a gente num teria roupa, se num fosse o pessoal 

que faz a caridade. Porque se dependesse do pessoal da Prefeitura, dos governantes 

mesmo, os moradores de rua estariam morrendo um por um, e congelados. Porque 

agora tá frio, né! 

Aí virou aquele alvoroço, todo mundo na maloca queria falar sobre o que era 

bom na rua. O Querido de Deus já foi logo dando o recado dele, ele sempre fala 
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umas coisas que faz nós ficar matutando aqui dentro da cachola. Ele pôs a mão no 

ombro do Boa Vida e disse: rapaz, também conheci muita gente na rua que divide 

metade de um pão contigo. Dividir um pão inteiro, dividir dois pães é mó fácil, quero 

ver dividir metade de um pão, quando você tá com fome sabe? 

Aí João Grande e Boa Vida tiveram que dar o braço a torcer, pelo menos em 

relação a algumas pessoas que encontramos aí por essas ruas. Quando a  discussão 

já tava ficando calma Volta Seca me solta: ruim é lugar pra tomar banho. Que banho!? 

Eu tinha ficha no Centro Pop de, por exemplo, fazer umas perguntas, assistir o cinema, 

a palestra. Só o dia que podia ir era na segunda, e na quinta e na sexta. Então, quer 

dizer, era só esses dias que podia tomar o banho. E nos dias que não tinha ficha, eu 

não podia ir lá. Eu ia lá fazer o que, se num tinha nada marcado.... Maior dificuldade 

achar um banheiro nessa cidade pra usar. E vai você tomar banho no chuveirinho lá 

da praia pra vê o que te acontece!!! Eles tão até desligando depois de uma certa hora 

pro povo da rua não usar. 

Da dureza da rua, nem tinha a discordar. É tanta coisa ruim que acontece e 

aconteceu com nós. Pirulito falou: acho que o pior da rua é ser considerado um lixo, 

tipo assim, a escória da sociedade. Você é tratado que nem bicho. Volta Seca 

emendou, a rua é violenta se você discute com um cara, se vai dormir, é capaz de 

você levar uma pedrada na cabeça. Nem vê e já morre. Por essas e outras que 

Querido de Deus nos primeiros dias que ficou na rua tinha muito medo, quando 

começava aquela penumbra das cinco e meia , seis horas. ... ficava apavorado, num 

sabia o que ia fazer. 

Pra mandar esse apavoro embora, Boa Vida não dorme sozinho, quando tá na 

rua dorme sempre do lado de alguém. Afinal de contas, tem o perigo, tem a 

prostituição, tem doença. Nós fica dependendo de tá ali,... ficar estendendo a mão pra 

alguém passar e te dá uma comida, pra você comer no chão. E mesmo quando nós 

não pedimos comida é uma dificuldade. Pedro Bala bem lembrou - você anda sujo, 

você num pode entrar em uma padaria mesmo com dinheiro pra comprar alguma 

coisa, que as pessoas nem querem te atender. Se nós pede o povo reclama, se nós 

vamos comprar o povo num quer vender e ainda olha torto. Ah, muito degradante!!! 

Se você for mais escurinho, assim com o pé, os braços, o corpo todo lá na 

senzala como eles dizem né, aí que lascou tudo meu irmão. Complica ainda mais o 

meio de campo. Raciocina com nós, aí você vai ser pobre, preto e de rua. Você irá 

carregar três características não aceitáveis nessa sociedade. Vai sofrer mais que o 

pobre, branco e de rua. O preto pode estar vestindo Armani, entende, as pessoas 

atravessam a rua, seguram a bolsa. Sendo morador de rua então, tem pessoas que 

evita, vai de carro em carro, tira a chave disfarça achando que a gente vai roubar. 
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Não é porque sou negro que eu vou ser ladrão. Quem é que taxou o negro de ladrão 

po? Isso é em tudo quanto é lugar, até no atendimento médico, até dentro do banco, 

você entra em um supermercado sempre é perseguido pelo segurança. Isso é em 

tudo, em tudo. Se tiver um de nós negro e o Pirulito que é branquicelo como já 

aconteceu, nós os negros vamos ser perseguido pelos seguranças e o Pirulito não. 

Todos nós sabe que quando o morador de rua é branco é melhor tratado que os de 

rua negros, têm mais chances , são escolhidos pros projetos pelos técnicos que 

atendem nós primeiro. Deve ser porque acham que branco tem melhor aparência  né! 

Que nem o Boa Vida tava fazendo tudo certinho, certinho . Tava estudando, 

participando do Comad, fazendo computação, tava participando de oficina, indo pro 

Caps Ad como solicitaram. Andava com a mochila na rua, fazia o trabalho da escola 

na praça, pedia saco de lixo no Centro Pop pra pôr a mochila pro material não molhar 

porque o material estava todinho na rua. Esse perrengue todo devido à técnica não 

ter dado a permissão pra permanência durante o dia no Albergue, pra poder fazer os 

trabalhos da escola. Saía de manhã e só podia voltar pra dormir depois do colégio. 

Ele ficou um ano dentro do abrigo e não o colocaram no projeto de geração de 

renda, cara com quatro, três meses foi inserido no projeto. Ele ficou com isso 

encasquetado - pow, caraca será que é porque não sou branco e num tenho olho azul? 

Porque os caras entraram todos na minha frente? O que mais? O que mais querem 

de mim? O que mais? Os técnicos falaram que ele não tava preparado. Aí chegou 

uma hora que ele jogou tudo pro alto e abandonou a escola, o Comad, a computação, 

ele abandonou tudo. Uma coisa nós sabemos sobre essa questão aí de discriminação 

dos negros – nós pode deixar de ser de rua, de ser pobre, mas nunca vamos deixar 

de ser negro, não dá, nascemos assim. 

Então, a gente acaba vivendo cada dia, e outro. A gente acaba vivendo cada 

dia, mas nesse dia quando amanhece já morreu o que passou né. E a gente não 

aproveitou pra nada e quando vê já tá todo atrapalhado. A gente morre todo dia um 

pouco. Não vou viver no hoje, o que eu vivi ontem né, não corresponde àquela manhã. 

E sozinho é muito complicado. Por isso, nós procura uns apoio nos serviços da cidade 

aqui de Santos que atende nós, os moradores de rua. Pra tentar não se sentir tão 

sozinho, ter uma ajuda, sair dessa situação, ir se estabilizando. Pra poder criar um 

contato, um vínculo, que nos ajude e nos fortaleça pra poder voltar à procurar nossa 

família, nossos filhos e pelo menos ter algo a oferecer. 

Nós tudo se esbarrou por esses serviços aí. Pelo Centro Pop, albergue, Caps 

Ad e também pelo Mercado né, nós sempre estamos por ali. Nós vive por ali porque 

tá cada dia mais caro viver nessa cidade. Pra morar no Centro, no Mercado que são 
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as áreas mais pobres dentro de Santos, nos paga 400, 450 reais. Num quarto que não 

tem nem uma pia pra lavar o rosto, não tem janela, pra usar o banheiro coletivo com 

várias famílias, então é muito caro. Aqui em Santos ganhando apenas um salário-

mínimo você num vive, você sobrevive. 

Alguns de nós até tem profissão, tem de tudo - pedreiro, soldador, estivador, 

feirante, balconista de medicamentos. Quase nunca dá pra trabalhar em nossas 

profissões, mas a gente se vira - recicla papelão, olha os carros, faz um bico de pintor, 

de ajudante de pedreiro, o que tiver a gente faz pra arranjar um trocado, tem que viver 

né. Tem semana que explode, mas também passa duas semanas, três semanas sem 

ganhar nada, ganhando o da sobrevivência mesmo, só o da sobrevivência. Às vezes, 

passa o mês só vivendo de migalhas, carregando entulho, pagando qualquer coisa 

porque não é toda hora né. A concorrência tá muito grande, em qualquer ramo, tá 

muito grande, não importa no que seja. Isso quando não tiram de nós o material da 

sobrevivência né, acontece direto com o Volta Seca que trabalha na reciclagem. Ele 

aluga a carroça por 10 conto no dia, mas tem vez que não tem como sair com a 

carroça, aí saí com carrinho de mercado. É proibido por isso eles tomam o carrinho 

na rua. Não tem jeito, nós tem que se arrisca pra ganhar o pão de cada dia. 

Nós vai fazendo nosso corre né, nosso local de permanência são as 

ruas.Quando dá pra ter alguma vaga em algum abrigo beleza, enquanto não tiver uma 

estabilidade né, às vezes dá até pra alugar um quartinho, mas não é sempre que nós 

consegue manter um teto né. Nós fica nessa peregrinação entre albergue, rua, 

quartinho, rua, cada dia é um dia, num dá pra fazer plano, o que nós tem é o presente 

e o passado (esse ás vezes nos assombra e dói), o futuro a Deus pertence. É 

complicado viu, a gente vai se debilitando porque realmente quando a gente tá ali 

louco isso tudo aí não importa muito. Entende? 

Nessa vida de morador de rua nós não tem nem direito de se debilitar, se for 

parar pra pensar. Mesmo com esse sofrimento todo, ainda dá pra ficar pior. O pior 

vem quando a gente fica tão debilitado que não consegue mais fazer nosso corre, aí 

só tem um jeito – ir no hospital. Só que parece que nós num tem direito nem de passar 

mal. É bem como nós ouve por aí – todo castigo pra pobre é pouco. 

Nós procura o serviço de Urgência e Emergência, quando as coisas num tão 

boas, menos a Dora. Ela prefere ir lá no Caps Ad e no Senat, fala que lá tem mais 

vínculo com os profissionais. A Dora é fogo, ela disse que não gosta de ir ao Pronto 

Socorro porque vai lá com problema no pulmão volta com a perna operada. Tá um 

serviço precário e quando precisa assim de ajuda, corre pra algum outro lugar. É meio 

difícil porque não sai muito do Caps porque dão mais apoio a ela. Tem hora que não 

tem escapatória, a bronquite ataca de um jeito que mesmo contrariada ela 
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tem que ir ao pronto atendimento né, certos problemas de saúde não dá pra resolver 

no Caps. 

Pior do que ter que ir ao Pronto Socorro é não conseguir chegar sozinho até 

ele. Aí que lasca tudo porque o Samu tem que ser chamado. Nós já tá até esperto, 

sabemos que se for morador de rua o serviço de saúde não vem. Tem que falar que é 

um senhor que caiu, bateu a cabeça, que você tá do lado, que está precisando de 

emergência. Se falar que é morador de rua, a primeira coisa que vão pensar - ou tá 

drogado ou tá alcoolizado, então eles não vem. Se vier será só depois de duas horas. 

Na prática do dia a dia do Samu, sujeito alcoolizado e drogado não tem direito a saúde 

e pra eles todo morador de rua ou é drogado ou é alcoólatra. Por isso, é desse jeito 

que o Boa Vida faz quando precisa chamar a ambulância. 

Volta Seca também desenvolveu uma estratégia quando precisa chamar o 

Samu. Ele contou que quando é meio grave que nem já aconteceu, vai direto ali, dali 

mesmo e já chama o Samu. É mais rápido o Samu vir com eles. E deu o alerta de que 

se na ligação falar que mora no 21 da Silva Jardim, amanhã eles vem. O número 21 

é o ponto onde alugam quartos. Ali muita gente liga e dá esse endereço, algumas 

ambulâncias demoram, mas vão outras nem vão. O número 15 era um bar, que 

morador de rua frequentava, então quando passavam mal e falavam que estavam no 

número 15 no começo eles vinham. Depois de um tempo que já ficou tudo gravado no 

computador, eram mais de 3 horas pra chegar. Quando chegava já tava morto. Nós 

perguntamos vai ali onde? Com quem é mais rápido o Samu vir? Ele não explicou 

nada direito, nós não tava entendendo nada. Aí ele esclareceu que tava falando ali do 

postinho da Luiza Macuco, só ir lá e pedir pros enfermeiros ou alguém de lá chamar o 

Samu, senão eles não vêm. Mas tem hora que essa estratégia falha né, porque nem 

sempre estamos perto do postinho, aí a gente tenta ver se a estratégia do Boa Vida 

dá certo. 

Num tem jeito nós precisa muito do serviço de Urgência e Emergência, essa é 

a primeira porta quando a gente percebe que num tá legal. A coisa tá feia pra nós – o 

Pirulito teve sequela do AVC, o Querido de Deus perdeu a visão na rua, depois de 

esperar sete meses pela consulta com o médico do olho, o tal de oftalmologista, o 

João Grande é cardiopata, a Dora tem bronquite, os outros, às vezes, adquirem umas 

doenças aí na rua. Que nem o Pedro Bala esse teve tuberculose e o Boa Vida 

leptospirose. Parece até que a gente é do bloco balança, mas num cai. 

Já passamos por cada uma nesses Prontos Socorros. O Pedro Bala teve até 

que chama a polícia pra se atendido quando teve tuberculose, ele foi ali naquele 

Pronto Socorro do lado da Santa Casa, nós sempre esquece o nome. Falou que 

quando chegou lá, ele lembra que o rapaz deixou ele por último né. E teve que discar 

190, a viatura de choque teve que chegar lá pra ele poder ser atendido. Eu 
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cheguei a cuspir no chão, o cara viu que eu tava cuspindo sangue e eu falei assim - 

Oh, quando eu cheguei aqui era de manhã e eu estou até agora ás 4h da tarde ainda 

aqui. O cara chamou todo mundo e não me chamou. Mas porque, porque? O cara 

pegou uma raiva de mim porque eu cheguei lá debilitado, com pressa de ser atendido, 

porque eu estava passando mal, e eles mandavam eu esperar e mandavam eu 

esperar. Porque tava com aparência de drogado, né, tava barbudo. Porque 

infelizmente tem profissional que não está preparado pra fazer o trabalho dele sem 

julgar quem está pedindo o trabalho, julga pela aparência. Pedro Bala só conseguiu 

atendimento depois que a polícia chegou. Agora sempre que precisa ir até lá, chama 

o pessoal do serviço do Consultório na Rua, ficou com aquele trauma. Sabe que vai 

chegar lá na unidade vão dá maior canseira e ainda vai ser humilhado. É melhor evitar 

né. 

Esses prontos socorros são uma, uma peregrinação né. Primeiro a fila da 

triagem, depois a fila do médico, depois a fila do medicamento ou raios-X, ou outra 

coisa que você tenha que fazer, mas você consegue ser atendido. Querido de Deus e 

Pirulito já chegaram lá de manhã e saíram à noite, passaram mais de 12 horas 

esperando pra serem atendidos e num deram nenhuma bolachinha pra comer. Se 

você num tá tão mal quando entrou vai ficar, dá tempo de morrer um montão de vezes. 

Na vez que João Grande teve dois princípios de infarto e foi pra urgência ele 

viu a enfermeira agredindo uma senhora porque era moradora de rua. Um outro 

senhor ficou do lado dele dois dias sem comer nada, ele teve que pedir para a coopera 

arranjar algo pro senhor comer. Pediu a um enfermeiro pra trazer um lençol, porque 

tava frio , ele num trouxe, teve que mudar o plantão pra trazerem um lençol. Os cara 

num tão sendo muito humanos. Ele terminou o relato pra nós com muito pesar: O 

serviço que eu procuro sempre é o pronto atendimento, a gente num tem plano de 

saúde pra procurar um hospital, a gente tem que se sujeitar aí ao governo, porque se 

eu tivesse condições eu não usaria aquilo, chega a ser irritante. Eles não respeitam, 

ali é horrível, mas é a única coisa que nós temos né. 

Por isso que Pirulito sempre fala que lá é o inferno, ele foi internado lá duas 

vezes. Ele contando nós até rir de algumas partes, porque ele é muito engraçado. 

Imagina! Nós ri da nossa desgraça. Tem que rir pra num chorar né. Ele falou assim ó: 

Eu fui internado lá (P.S Central) e fui internado no Guilherme Álvaro, eu num sei qual 

a diferença se um é do Governo outro é do Estado, se um é de Deus e o outro  é do 

diabo. Eu só sei que lá é do diabo e o Guilherme Álvaro é de Deus, entendeu. Eu tive 

lá, eu quase fugi, mas eu precisava, estava muito baqueado. Até o atendimento das 

pessoas, o estresse que o profissional chegava pra trabalhar, tu já senti ali sabia. A 

cama horrível, caí no banheiro, eu não podia andar, não tinha uma 
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pessoa pra me auxiliar. Meu maior erro foi ter ido pra lá, entendeu, mas até aí tudo 

bem. Deus me abençoou e eu consegui sair vivo, minha melhor conquista foi sair vivo 

de lá. 

Dificultoso é não ter alguma coisa de ruim pra contar dos nossos atendimentos. 

Eles dão atendimento muito horrível pra morador de rua, é só falar que é morador de 

rua já muda tudo. É tipo assim, sabe que não vai ter ninguém olhando por ti, sabe que 

ninguém vai te visitar então do jeito que tá, tá bom. 

O Querido de Deus já estava cego do olho direito, estava perdendo o olho 

esquerdo né, com glaucoma hemorrágico num grau adiantado. E depois de esperar 

sete meses na rua pela consulta com o oftalmologista teve que escutar do médico que 

o nervo óptico já tinha ido pro saco. 

A Dora das vezes que não conseguiu escapar de ir à emergência, fala coisas 

terríveis. Contou que foi muito mal atendida. A situação lá era precária. As mulheres 

eram totalmente ignorantes pra dá uma injeção, e pra dá uma inalação elas punham 

a gente na salinha e falavam: peraí que eu já volto. Quando você ia ver elas estavam 

tomando café. Elas não vinham te atender. O médico também saía ia comer e 

abandonava o posto dele. O único pessoal que te dava atenção ali eram os faxineiros 

do PS Central. 

Depois as pessoas não entendem porque às vezes somos agressivos ou nos 

refugiamos na bebida ou não queremos ver e falar com ninguém. Cada um tem uma 

válvula de escape, um lugar escuro pra se esconder dessa humilhação toda. É muito 

duro ser pisado todo dia e aí nós ainda tem que ser pisado sorrindo. É como o João 

Grande mesmo diz: é muito ruim ser discriminado, é horrível poxa. Tudo aperta o start 

pra nós, é muito ruim você ficar depressivo e você já saber que vai beber e vai passar 

aquele momento, entendeu. Aí você num tá nem ligando se a pessoa tá te 

discriminando ou não, se você tá sujo, tá limpo. Esquece da saudade, esquece de 

tudo, só vai pensar no próximo gole e vamos ver o que vai ser amanhã. 

A gente reza pra Deus todos os dias, pra dá saúde pra nós, assim a gente não 

vai precisa do favor de ninguém, não vai perder o nosso canto na rua de dormir porque 

teve que ficar no hospital. Quem não quer ter saúde? Ter saúde é ter qualidade de 

vida né. Um corpo bem alimentado, a bactéria vem, mas ela não vence. Saúde é bem 

estar. É brincar com seu filho na pracinha. É acordar bem disposto de manhã, é ser 

feliz. Ter saúde é ser feliz. Quem não quer ser feliz né mesmo!? 

Engraçado que o Pirulito num pensa em felicidade quando se fala de saúde. 

Quando pensa em saúde ele pensa em sofrimento, assim, que às vezes você num 

pode nem morrer porque não dá, é complicado falar essas coisas no Brasil. Nós 

somos muito diferentes mesmo, cada um pensa uma coisa na cachola, mas todos 
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nó nos trancamos um pouco dentro de nós cada vez que uma porta é fechada na 

nossa cara . Parece que nem direito de morrer nós tem. Dizem que num papel 

chamado Constituição está escrito que tem direito a moradia, saúde e educação. 

Cadê? Se nem no abrigo a gente consegue entrar, muitos não querem mesmo, é 

opção, mas vários aí querem poxa, querem sair, ter uma oportunidade. 

O Querido de Deus ficou bravo quando vieram falar sobre direito à saúde com 

ele: eu entrei quase cego pra fazer um exame, passei pelo oftalmologista depois de 

quase sete meses e vem falar que eu tenho direito. Eu tenho direito a que? A Dora 

também foi logo falando umas verdades: aqui a gente não tem direito nenhum. Assim, 

eu vejo muitos, muitas unidades que você vai recorrer a esse direito e você acaba se 

lascando com a porta batendo na cara. Eu sei que é um direito meu, mas parece que 

o funcionário público ele tem mais direito que o próprio cidadão com a saúde dele. 

Porque se eles gritam com você tudo bem, mas se a gente grita com eles a gente leva 

um desacato. 

O que nós que é o direito de ser atendido, tipo assim, de ter um atendimento 

digno com respeito, porque somos seres humanos como todos os outros. Como o 

Pedro Bala mesmo diz: Eu tenho direito a ficar doente chegar ao hospital e ser bem 

atendido, é esse o direito que eu tenho né. De repente eu num trabalhei pra merecer, 

mas meu pai, minha mãe, meu avô trabalhou, então é um direito meu como brasileiro. 

Porque tudo que eu produzo nessa nação, é, vai pro cofre da União. Eu pago imposto 

caramba e quem paga imposto tem direito né. 

Nós sabe que tem profissional que até num tem culpa né, num tem estrutura 

pra fazer as coisas, às vezes tá com o salário atrasado, ele tenta. De repente você 

quer fazer, você tem uma boa intenção é o que você gosta de fazer, mas você não 

tem armas pra fazer aquilo. Você tem que arrumar um jeito de enrolar. Assim, tenho 

que dá um jeito de deixar ele contente aqui, entendeu. Porque o seguinte, não tem 

nada pra fazer por ele, então vou dar um sorriso aqui, vou falar pra ele tá tudo bem , 

dá um remedinho e falar pra ele que tá tudo certo. 

Às vezes o cara também não tá com o psicológico bom pra atender né. É difícil 

você, você tem que tá muito bem preparado psicologicamente, pra saber separar o 

seu trabalho da sua vida particular, porque senão você confunde tudo. Então, num 

adianta procurar um profissional da saúde se ele estiver mais doente do que eu poxa. 

Aparentemente ele tá bem, mas ele tá doente espiritualmente né, na alma. Ele tá 

sobrecarregado, com contas atrasadas, ele tem que pagar num sei o que, ele comprou 

um carro que ele não pagou ainda, né. 

Nós compreende o lado do trabalhador, lá é o sustento dele, ele tá fazendo o 

que mandam. Mas quem entende o nosso lado? Quem vê? Quem sente a dor do 

morador de rua? Então, por mais que você seja ignorante, que não tenha um estudo, 
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dá pra ver mesmo assim, sendo tolo que aquilo ali tá errado. Quer dizer que uns valem 

mais e outros valem menos? É uma injustiça, quando o morador de rua fica doente 

sofre o dobro. 

Vamos dizer uma coisa pra vocês tudo, isso aí só vai mudar quando a 

sociedade, o governo, ver nós como humano, porque nós somos humanos. Não é 

porque nós tá fedido, com uma roupa surrada, com o rosto castigado, barbudo que 

não merecemos ser tratados com dignidade. Somos tratados pior que bicho, porque 

hoje em dia o bicho é tratado melhor que muita gente nesse país. Que nem o Querido 

de Deus tava na calçada, no papelão, ao léu, disse que passou um poodle, um 

cachorrinho com uma roupinha perto, cheirosinho, latindo. Aí olhei pra aquele cachorro 

assim, com o dono puxando ele pela coleira, e refleti: Quem é o animal aqui? Sou eu 

ou é esse bicho? Né! Quem que é o animal aqui? Sabe. Quantos de nós da rua já num 

teve esse pensamento? Não por estar na rua, mas pelo tratamento que a maioria das 

pessoas dá pra nós. A maioria das vezes, elas passam e fingem que não tão vendo 

nós, mas em outras vezes elas enxergam nós e quando isso acontece elas querem 

tirar a gente das vistas delas porque a pobreza é feia. 

Olha, morador de rua, pobre ou necessitado é gente, é ser humano. Somos 

todos do mesmo planeta chamado Terra e todos nós somos humanos. Porque é isso 

que Deus quer de nós, é isso que a gente enquanto humano tem que ser. Achar no 

outro a sua humanidade ou fazer com que o outro perceba a sua humanidade, porque 

às vezes você tá em situação de rua e parece que perde a sua característica de 

humano. Você é o mendigo, você é o maloqueiro, você é o psico, você é isso, você é 

aquilo. Na verdade você não deixa de ser humano, ou seja, o tratamento das outras 

pessoas faz com que você questione e se sinta um bicho, um não humano né. Sabe 

não te olham como humano, te olham como... Rotula né, estigmatiza, fala que você é 

isso, você é aquilo. Na verdade independente de tudo isso, você é HUMANO. 

Você às vezes, no silêncio tá gritando socorro. No silêncio ninguém te ouve, 

ninguém te enxerga você é o famoso invisível!! 
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4 A COR DA RUA 
 

 
NÃO CAÇAMOS PRETOS, NO MEIO DA RUA, A PAULADAS, COMO NOS ESTADOS 

UNIDOS. MAS FAZEMOS O QUE TALVEZ SEJA PIOR. A VIDA DO PRETO BRASILEIRO 

É TODA TECIDA DE HUMILHAÇÕES. NÓS O TRATAMOS COM UMA CORDIALIDADE 

QUE É O DISFARCE PUSILÂNIME DE UM DESPREZO QUE FERMENTA EM NÓS, DIA E 

NOITE (NELSON RODRIGUES). 

 
 

 

Naquela tarde na sala 212 estávamos esperando alguma atividade do grupo de 

extensão Diverso, conversávamos sobre a vida e seus enfrentamentos cotidianos. 

Quando eu vou ao supermercado o segurança sempre me segue, mas quando eu vou 

com o Sem-Pernas (pessoa em situação de rua, branca), eu sou seguido, ele não. 

Deve ser porque ele é branco de olho claro. Se você é morador de rua e negro você 

sofre mais. 

Na colheita de dados alguns sujeitos negros ao discorrerem sobre suas 

vivências na rua também expuseram fatos relacionados ao racismo: 

"Porque se investi tanto em presídio e não na educação? Porque tem tanta 

população negra lá dentro? Nordestino? Não se investe cara. Sabe o que aconteceu 

no Rio? Se empurrou , foi empurrando o povo pra periferia, pro morro. Aí foi 

empurrando, foi empurrando, empurrando. E agora ? E agora que a polícia num 

consegue nem subir lá em cima? Se empurrou , num se investiu em porra nenhuma. 

Não! Vamos empurrando o povo pra lá, vamos construí aqui nosso condomínio 

fechado com muro bem alto e vamos empurrando o povo pra lá. Já era!" (Boa Vida). 

"O preto pode estar vestindo Armani, entende, as pessoas atravessam a rua, 

seguram a bolsa. Sendo morador de rua então, tem pessoas que evita, vai de carro 

em carro, tira a chave disfarça achando que a gente vai roubar... 

As pessoas num sabem como a vida é sofrida, num é porque a gente num tem 

uma boa aparência , num é porque eu sou negro que eu vou ser ladrão, quem é que 

taxou o negro de ladrão pow, entendeu. A maior parte nem é racista, mas são  as 

pessoas de pele clara que faz a maior parte do mal pra população... Só queria 

entender porque então, a discriminação? Entendeu. Em tudo que é lugar, até no 

atendimento médico, até dentro do banco, você entra dentro de um supermercado , 

em tudo, em tudo".(Pedro Bala) 

"Projeto Fênix eu fiquei um ano dentro do abrigo num me colocaram. Cara com 

quatro, três mês já foi pro projeto eu não. Falei : Pow! Caraca será que é porque num 

sou branco e num tenho olho azul? Porque os cara entra tudo na minha frente? " (Boa 

Vida) 

O contato com esses relatos me fez refletir sobre o grau de complexidade  das 

múltiplas construções nas estruturas sociais onde se intercruzam raça- classe- 
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sociedade. Em termos práticos significa que uma pessoa em situação de rua negra 

terá experiências distintas de uma pessoa em situação de rua branca, apesar de se 

encontrarem na mesma localização social e partilhar experiências similares de grupo. 

Isso porque as bases do pensamento racista alicerçado em esteriótipos, 

estigmas e preconceitos estruturam e estruturaram a nossa sociedade, interferindo 

ferozmente e explicitamente na sociabilidade dos negros brasileiros. 

Apesar de os artigos revisados constatarem e fazerem menção de dados 

estatísticos onde a população de rua é constituída majoritariamente por negros, como 

já explicitado também nessa dissertação, em nenhum desses é traçado um paralelo 

entre raça e constituição da população em situação de rua e /ou elaborado algum 

esboço sobre a problematização desses dados. Fato esse que pode acarretar na 

naturalização de ideias preconceituosas, contribuindo para a manutenção das 

desigualdades raciais - à exemplo : os negros não se esforçam o suficientemente para 

alcançarem melhores patamares sócio-econômicos, logo é natural ocuparem  as 

piores posições nas esferas da vida social. 

 
4.1 BREVES CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESCRAVIDÃO 

 
Na Idade Antiga já se registrava o uso de escravos, em grandes civilizações, 

como Grécia e Roma, o modo de produção escravista predominava. Esses escravos 

em sua maioria eram prisioneiros de guerra, condição estendida a seus descendentes. 

O sistema escravocrata era amplamente legitimado, como mostra o filósofo 

Aristóteles: “uns nascem para ser escravos para que os homens livres possam gozar 

de um modo mais nobre de vida". (ANTONIL, apud COTRIM, 2000). 

Na Idade Média não foi diferente. A formação do sistema feudal se deu a partir 

da desagregação do Império Romano e da ocupação pelos povos bárbaros na Europa 

Ocidental. Praticamente inexistia a mobilidade na sociedade feudal, pois  esta se 

dividia em estamentos: Nobreza - proprietários de terra, dedicados basicamente às 

atividades militares; Clero - membros da Igreja Católica; e Servos - maioria da 

população camponesa, que estava presa à terra do senhor feudal. Os trabalhos 

necessários à subsistência da sociedade eram realizados por eles. Além destes existia 

também um pequeno número de escravos. 

Como podemos observar a utilização de escravos não decorre da Idade 

Moderna. Advém do aspecto puramente econômico, tendo sido praticada durante 

séculos e justificada através de discursos ideológicos fundamentados e difundidos por 

grandes filósofos e teóricos, homens letrados a serviço da elite de cada época. Essa 

influência ideológica serve aos ideais da economia e influenciam diretamente a 
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política e a vida social das comunidades. A escravidão dos africanos não se deu de 

forma diferente, à categorização das raças foi o grande instrumento utilizado para 

justificar a exploração dos negros. 

A raça, como a classe e a nação, foi um conceito desenvolvido 
primeiramente na Europa para ajudar a interpretação de novas relações 
sociais. (...) um crescente número de pessoas ultramarinas que pareciam ser 
diferentes deles. E porque o seu continente atravessou em primeiro lugar o 
processo de industrialização [e urbanização] e era muito mais poderoso que 
os outros, os europeus impuseram inconscientemente as suas categorias 
sociais aos povos que em muitos casos agora as adotam como suas. (...) o 
interesse material dos europeus (...) influenciou provavelmente essas 
categorias (BANTON 1979, p.24, apud VINAGRE, 1999). 

 

De acordo com a autora, no estudo histórico realizado por Banton, por volta de 

1500, a categoria “raça” fora utilizada com o intuito de designar “um grupo ou categoria 

de pessoas conectadas por sua origem comum”. Neste momento a categoria “raça” 

se aproximava ao sentido cultural e geo-histórico atribuído atualmente à etnia. 

No século XIX, o termo raça “passou a ser usado no sentido de tipo, designando 

espécies de seres humanos diferentes tanto física quanto em termos de capacidade 

mental” (BANTON, 1994, p.264, apud, VINAGRE,1999). Darwin, Lamarck e Spencer 

foram os teóricos que forneceram os elementos naturalistas, de padrão biológico, às 

teorias raciais no sentido de tipo. O significado de tipos atribuído ao termo raça 

embasou a lógica classificatória hierárquica, servindo assim, de sustentáculo à 

escravização negra no Brasil. 

Uma imensa população negra já se encontrava livre antes de 1888, por leis 

promulgadas em decorrência da campanha abolicionista: lei do Ventre Livre (1871) – 

declarava livres os filhos de escravos nascidos no Brasil; lei dos Sexagenários (1885) 

– declarava livres os escravos com mais de 65 anos. Com a abolição legal da 

escravidão em 13 de maio de 1888 a população negra passa a ficar a margem da 

sociedade. O negro se viu livre, porém destituído de qualquer bem além de sua força 

de trabalho “desqualificada” e confinado à base da hierarquia sócio-econômica. 

A maioria da população negra passou a viver relações de trabalho arcaicas nas 

regiões agrárias do país. Na região sudeste estes são desalojados de seu local de 

trabalho e jogados à periferia da economia capitalista em expansão. 

Esse contingente vai ocupar principalmente "os cortiços, as vilas operárias10, 

e mais recentemente, as favelas, os loteamentos, os alagados e as invasões, 

constituindo a imensa massa de espoliados e semi-cidadãos destituídos de direitos" 

(VINAGRE, 2009, p. 108). 

Essa marginalização é agravada pela vinda de imigrantes europeus. 

10 Sabe-se que algumas vilas operárias foram também ocupadas, em grande parte, por operários 
brancos, de origem italiana e espanhola – como as do Brás e da Móoca, na cidade de São Paulo – e 
também alemã – como a de Bangu, na cidade do Rio de Janeiro. 
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Estimulou-se a imigração européia, buscando-se suprir novas necessidades devido à 

ampliação do capitalismo industrial; e concomitantemente através de uma política 

eugênica buscou-se atingir um embranquecimento da população brasileira, 

considerado o padrão ideal superior, com a gradual desaparição do negro. Este 

projeto pode ser observado na instância jurídica no artº 2 do Decreto-lei nº. 7.967, de 

18 de Setembro de 1945, onde foi disposto o ingresso de imigrantes tendo em vista 

“a necessidade de preservar e desenvolver na composição étnica da população as 

características mais convenientes da sua ascendência européia". ( Brasil, 1945) 

A ideia de inferioridade dos africanos vista até então em termos de seu 
“paganismo” e “barbarismo” cultural, começou a ser revestida por sofisticadas 
teorias raciais, impressas com o selo prestigioso das ciências. Em 
decorrência, ao assumirem a ideia de inferioridade racial de grande parte da 
população brasileira, estes autores inclinaram-se a tratar da transição para o 
trabalho livre quase que exclusivamente do ângulo do imigrante, já que 
consideravam negros ou mestiços incapazes de interiorizar sentimentos 
civilizados sem que antes virtudes étnicas dos trabalhadores brancos, os 
impregnassem, quer por seu exemplo moralizador, quer pelos cruzamentos 
inter-raciais”. (AZEVEDO, 2005, apud RÚBIA p. 61 – 62) 

 

Poucos dos ex-escravos conseguiam viver melhor do que em seu cativeiro - na 

condição de liberto , sem instrução e recurso material sobravam-lhes os mais baixos 

salários e atividades braçais. Crescia, desde o século XVI, o número de pessoas 

desocupadas e ou com ocupações transitórias. Essa fração era a maior 

´parte da população livre da Colônia e se constituía principalmente de "pretos e 

mulatos forros ou fugidos da escravidão;índios destacados de seu habitat nativo; 

mestiços de todas os matizes e categorias [...] até brancos e brancos puros"( Lobo 

apud Prado Júnior, 2008, p. 223) 

O peso da herança escravista resultou em desvantagens socioeconômicas e 

de representação em espaço de poder e decisão. Anos após a abolição era nítida em 

alguns dispositivos de leis a perpetuação das condições precárias que relegaram aos 

negros no Brasil. 

Á exemplo o decreto lei 3.688/41, sancionado em 1941, a norma tratava de 

condutas. Esta tem raízes no Código Criminal do Império, o primeiro a tratar como 

contravenção a vadiagem (art. 295) e a mendicância (art. 296), previstos em capítulo 

próprio, denominado “Vadios e Mendigos”. Com o mesmo intento, o Código Penal de 

1890, reservava dois capítulos sobre o assunto intitulados “Dos mendigos e ebrios” e 

“Dos vadios e capoeiras”. Em 1941, existiam as Delegacias da Vadiagem e o 

Delegados de Costumes e Diversões, responsáveis por fiscalizar a aplicação da lei, 

"de todos os desclassificados os mais temidos eram os vadios, os desocupados 

permanentes, também considerados os mais nocivos" (LOBO, 2008, p. 223). A 

vinculação do conceito de vadiagem , após a Abolição, estava literalmente assujeitado 

à valorização moral do trabalho, ato que necessitava ser corrigido e 
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prevenido. 

Segundo a referida lei era considerado ato infracional viver de forma “ociosa” 

– quando a pessoa em plenas condições de trabalho não o faz. 

Art. 59. Entregar-se alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o 

trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência,  ou prover 

à própria subsistência mediante ocupação ilícita: 

Pena – prisão simples, de quinze dias a três meses. 

O parágrafo único do dispositivo prevê que: "a aquisição superveniente de 

renda, que assegure ao condenado meios bastantes de subsistência, extingue a 

pena”. Também estão descritas as condutas de embriaguez (art. 62), mendicância e 

de ato ofensivo ao pudor (art. 61), entre outras.(Oliveira Júnior, 2019) 

 
Figura 5 - Lei de 1941 considera ociosidade crime e pune "vadiagem" com prisão de 3 meses 

Fonte: Acervo O Globo (19 de março de 1943) 
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Figura 6 - Mendigar deixou de ser contravenção penal há apenas dez anos 
 

Fonte: Migalhas (2019) 

 

Até 1950 , era explicito a prática discriminatória em empregos , sancionada pela 

lei consuetudinária11. Anúncios eram publicados com a explícita advertência " não se 

aceitam pessoas de cor ". Com o advento da lei Afonso Arinos proibindo a 

discriminação racial os anúncios passaram a ser mais "aprimorados" - agora 

solicitavam "pessoas de boa aparência". Esta lei não passou de algo simbólico já que 

não era cumprida nem executada (Nascimento, 2016). Não por acaso ainda 

observamos inúmeros casos de seleção para empregos em que uma das exigências 

é ter "boa aparência ".Assim, como à época da Lei Afonso Arinos, tal exigência é 

inexistente em bases legais, contudo continua a nortear o ideário social. "As pessoas 

simplesmente vira a cara e se você vai pedir uma oportunidade de emprego, 

discriminam porque num tem uma boa aparência. Então,a sociedade em si não soma". 

( Pedro Bala , um dos entrevistados) 

 
Segundo o censo de 1950 a população do país somava 51.944.397, com a 

 

11 Direito que surge dos costumes de uma certa sociedade, não passando por um processo formal de 
criação de leis, no qual um poder legislativo cria leis, emendas constitucionais, medidas provisórias etc. 
No direito consuetudinário, as leis não precisam necessariamente estar num papel ou serem 
sancionadas ou promulgadas. Os costumes transformam-se nas leis (Dicionário Online ) 
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seguinte distribuição (Nascimento , 2016): 
 
 

Brancos 32.027.661 61,6% 

Negros e Mulatos 19.479.399 37,6% 

Distribuição Ocupacional: 
  

Empregadores 
  

Brancos 82,66%  

Negros e Mulatos 15.58%  

(de quase nenhuma significação econômica12 ) 

Distribuição educacional: 
   

 Elementar Secundária Universitária 

Brancos 90,2% 9,3% 97,8% 

Negros e Mulatos 6,1% 0,6% 0,6% 
 

O autor faz algumas ressalvas em relação a esses dados: 1) há uma  ausência 

de informação sobre a condição racial nos censos efetuados depois de 1950, o fator 

raça foi omitido após 1950, o que prejudicaria a configuração real da situação 

vivenciada; 2)Num país onde a população está condicionada pela preocupação de ser 

branca, alguns indivíduos da raça negra poderiam ter se autodeclarados brancos. 

Entretanto, baseando -se no critério fenotípico poderia -se estimar que 50% da 

população brasileira pertenceria a raça negra. 

Os censos de 1900,1920 e 1970 se eximiram de perguntar sobre o quesito cor 

da população. Devido a pressões de cientistas sociais e do movimento negro em 1980, 

época de grande efervescência dos movimentos sociais, o quesito cor é reincorporado 

ao censo. Documentos cruciais para estudo da escravidão no Brasil foram queimados 

a mando de Rui Barbosa. Ações como estas caracterizam a tentativa de eliminação 

do negro em registros históricos e dificultam pesquisas em relação à discriminação 

racial e real situação dos negros no Brasil. (HASENBALG,1992) 

A posição social histórica herdada pelo negro acarreta consequências 

desastrosas a seus descendentes - nos aspectos econômico, político e social; 

impactando também o processo saúde-doença dessa população. Atualmente a 

pobreza ainda cerca a maioria dos descendentes dos escravos trazidos da África, uma 

vez que as condições de vida subumanas do período de escravidão se 

12 Pequenos "negócios' em geral não vão além da atividade de modestos vendedores de rua, nos 
quais os negros participam como empregadores. 
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perpetuaram através da produção e reprodução do discurso racista . 

Contraditoriamente a realidade sentida, vivida, carregada em corpos de 

descendência africana, desenvolveu-se no Brasil, com o apoio das ciências históricas 

a falsa ideia do negro integrado a sociedade brasileira. Ideário sustentado pelo que se 

denomina mito da democracia racial, elemento principal de  diferenciação das práticas 

raciais brasileira pretos e brancos conviveriam " harmoniosamente, desfrutando iguais 

oportunidades de existência, sem nenhuma interferência , nesse jogo de paridade 

social das respectivas origens raciais" (NASCIMENTO, 2016, p.47). Em determinados 

contextos e relações as categorias são acionadas. Certas regras de classificação 

deixam descortinar um complexo jogo de relações de poder. Negro, mulato, preto, 

moreno , etc. tornam-se domínios que podem variar de acordo com quem fala, como 

fala e de que posição fala. (MAGGIE;REZENDE , 2001) 

Velho ditado popular: 

Branca para casar 

Negra para trabalhar 

Mulata para fornicar 

Desse modo, fica claro a conexão e convergência do trinômio raça-classe- 

sociedade, círculo difícil de ser rompido. Os elementos discriminatórios ainda estão 

entranhados em nosso cotidiano, nossa sociedade e, consequentemente, em  nossas 

instituições; enfim fazem parte das nossas vidas. É de suma importância a 

participação das instituições de ensino na construção do debate sobre a questão do 

negro no Brasil, de suas particularidades; suscitando discussões, pesquisas, dando 

visibilidade ao tema tanto dentro como fora de seus espaços. 

 
4.2 SUJEITOS, CONTEXTOS E PRODUÇÃO DE SAÚDE: UMA ESTRADA A SER 

PERCORRIDA 

 
É preciso compreender a sociedade para interpretar as formas simbólicas que 

esta produz. As imagens são produzidas pelo trabalho humano, são produto deste 

que está inserido em determinado contexto social, em uma sociedade específica, 

referem-se ao modo de produção e relações de classe onde estes homens estão 

inseridos. 

A premissa a partir das dimensões do racismo e percepções históricas nos 

proporciona um mergulho em questões fundamentais para entendermos a construção 

da imagem social do negro no Brasil e das desigualdades que foram se constituindo. 

Existe uma construção da imagem social do negro , assim como existe a construção 

de uma imagem social do pobre e das pessoas em situação de rua. É 
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nessa complexa teia onde as categorias se intercruzam , se embolam e por vezes 

passam pelo mesmo fio que se desdobram três categorias que somadas aumentam a 

vulnerabilidade de alguns indivíduos: pobre, negro e de rua. Partindo dessa premissa 

pode-se começar a entender a complexidade dos ideários que fazem girar a mola 

motriz da naturalização da quebra de direitos, do sofrimento e do genocídio de corpos 

negros. 

Em 2012, o levantamento do IBGE trouxe o seguinte dado - do total de 16 

milhões de brasileiros na extrema pobreza, cerca de 65% são negros (pretos+pardos). 

Além disso,o percentual de negros assassinados no Brasil é 132% maior que o de 

brancos, mesmo quando se compara indivíduos com escolaridade e características 

socioeconômicas semelhantes, de acordo com Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada (Ipea). Segundo Rodrigo Leandro de Moura, um dos autores deste estudo 

realizado pelo Ipea, o resultado poderia ser explicado por características 

socioeconômicas como - as diferenças de educação, diferenças demográficas, 

diferença nas condições do mercado de trabalho, como taxa de desemprego, renda 

do trabalhador, diferenças de tipo de moradia, densidade domiciliar, etc (CRESS, 

2014 ). 

Com  base  em  dados  coletados  no  final  de  2013  pela  ONU, que gerou 

relatório em 2014 constatou-se que: os negros no Brasil são os com menor 

escolaridade , menores salários, menor acesso ao sistema de saúde, os que são mais 

assassinados, e os que morrem mais cedo. É o grupo que mais está presente no 

sistema prisional e o que menos ocupa postos nos governos. As taxas de 

analfabetismo são duas vezes superiores ao registrado pelo restante da população. A 

renda dos afro- brasileiros é a metade da registrada entre o população de brancos, 

enquanto o desemprego é 50% superior ao restante da sociedade. A entidade faz um 

grande alerta e se preocupa em relação a violência policial direcionada aos negros 

com seu perfil de suspeitos baseado em cor da pele - "A polícia é a responsável por 

manter a segurança pública. Mas o racismo institucional, discriminação e uma cultura 

da violência levam a práticas de um perfil racial, tortura, chantagem, extorsão e 

humilhação em especial contra afro-brasileiros" (UOL, 2014). Na conclusão do 

relatório sobre discriminação racial no país a ONU destaca um racismo estrutural e 

institucionalizado. 

As instituições públicas lidam de modo diferenciado com o negro, seja de 

forma passiva, oferecendo oferta mais precária de segurança pública seja de forma 

ativa, geralmente são os que mais sofrem nas mãos da polícia e instituições 

judiciárias, sendo a sua cor fator influenciável para se reconhecer um “marginal”. Há 

um contraste entre os investimentos nos serviços públicos (coleta de lixo, rede 

hospitalar e escolar, rede de água e esgoto) em relação a localidades que moram 
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negros e localidades em que moram brancos. O segmento negro alcança os maiores 

níveis de desemprego no país (Paixão , 2006). Esta prática é qualificada por autores 

como racismo institucional, ultrapassando comportamentos individuais, é "tratado 

como resultado do funcionamento das instituições, que passam a atuar numa 

dinâmica que confere,ainda que indiretamente, desvantagens e privilégios a partir da 

raça"(ALMEIDA,2018,p.29). 

O racismo expressado no âmbito institucional está condicionado a uma 

estrutura   social,   espelha   a sociedade  - as instituições são racistas porque 

sociedade é racista. No Brasil o racismo estrutural se descortina por meio de 

indicadores sociais, sendo possível visualizar as desigualdades vivenciadas pelo 

negro no Brasil. Há um verdadeiro hiato entre às condições de vida destes em 

relação ao contingente da população branca. Também é possível vislumbrar em 

nossa legislação vestígios de um sistema constituído para alicerçar a classe 

dominante e punir as classes chamadas perigosas. A contravenção penal por 

vadiagem permanece em vigor no Decreto-Lei nº 3.688, de 3 de Outubro de 1941, a 

penalização por mendicância foi abolida do código penal há apenas dez anos. 

Entende-se que essas contravenções teriam o intuito de mobilizar os indivíduos à 

necessidade de ser um cidadão "produtivo" e "contribuir" com o crescimento do  

país, não o onerando. 

Por classes perigosas lê-se pobres e miseráveis, estabelece-se uma relação 

muito tênue entre ociosidade e pobreza e entre pobreza e criminalidade. A miséria 

produziria "um estado de degradação física e moral". A essas "classes perigosas" 

restaria a repressão, a violência , e a polícia, tal pensamento teve grande acolhida no 

Brasil desde o século XIX (LOBO, 2008). Neste país fica bastante evidente quem são 

os indivíduos que fazem parte das classes perigosas, eles são identificados pela cor 

da sua pele, pela cor-de-preto. 

Em breve pesquisa no diário da cidade de Santos é possível identificar 

reportagens, não são poucas, onde as pessoas em situação de rua são tratadas como 

caso de "polícia" e de limpeza urbana. À exemplo: 

O prefeito Paulo Alexandre Barbosa se pronunciou em sua rede social sobre 

a operação do dia 10 de novembro expondo as fotos que se encontram nesta 

dissertação com o seguinte texto: “Sábado também é dia de força-tarefa para limpeza 

da Cidade! Hoje, realizamos uma grande ação na orla da praia com a Guarda 

Municipal. Durante a semana, também intensificamos a atuação retirando materiais 

abandonados por pessoas em situação de rua para manter a ordem e dar mais 

segurança à população. Com a união de esforços das equipes de limpeza, de 

abordagem social, consultório na rua, Ouvidoria e o apoio da GM e CET, já foram 

recolhidas mais de 7 toneladas de materiais das ruas até esta semana”. 
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Figura 7 - Reportagens 
 

 

 
 

Fonte: Diário Oficial de Santos 
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Escorre sangue destes dados e este sangue é do povo negro que jorra no Brasil 

desde a época da escravidão. Estes demonstram a magnitude do impacto da 

desigualdade de raça que é estruturante da desigualdade social brasileira. É fato que 

a área da saúde não ficaria de fora desse entranhamento racista nas estruturas 

societárias brasileiras. As práticas do racismo se reafirmam nos atendimentos ou no 

não acesso da população negra a saúde. Estudiosos denunciam a relação entre 

cuidado em saúde e determinantes sociais por meio do cruzamento de indicadores de 

saúde e características sócio econômicas. 

Mulheres negras grávidas morrem mais de causas maternas, tendo em vista a 

hipertensão própria da gravidez, que as brancas; crianças negras morrem mais por 

doenças infecciosas e desnutrição; e, nas faixas etárias mais jovens, os negros 

morrem mais que os brancos. O risco de uma pessoa negra morrer por causa externa 

é 56% maior que o de uma pessoa branca; no caso de um homem negro, o risco é 

70% maior que o de um homem branco.(BRASIL, 2005) 

Entre população negra há precocidade dos óbitos, altas taxas de mortalidade 

materna e infantil, maior prevalência de doenças crônicas e infecciosas e altos índices 

de violência. Há o reconhecimento por parte do Ministério da Saúde de barreiras no 

acesso aos cuidados em saúde da população negra seja por via institucional , seja por 

meio de comportamentos interpessoais, deixando-os em extrema vulnerabilidade. O 

racismo vivenciado pelo povo negro é o principal determinante que incide 

negativamente nos fatores que compõe o conceito de saúde: habitação , ambiente, 

lazer, educação, modos de vida, trabalho, cultura, acesso a bens e serviços 

essenciais, dentre outros. (Brasil, 2005) 

No cotidiano de trabalho na Urgência e Emergência, em muitos momentos, 

estes elementos se materializaram nas falas e cuidados em saúde prestados as 

pessoas em situação de rua. A "indignação" de alguns membros da equipe de saúde 

do HPP ( antigo PSC) por ter que atender uma pessoa em situação de rua perpassa 

pela imagem social estigmatizada de que estes são vagabundos que não querem 

trabalhar, boa coisa não fizeram para estar nessa situação, por isso estão nas ruas 

vivendo da assistência social ( que aliás teria contribuído para o crescimento dessa 

população já que dão comida, roupa e dinheiro para usarem drogas). Ainda segundo 

estes, não seria justo gastar os recursos do SUS e o tempo que poderiam estar 

atendendo "cidadãos" com pessoas desse tipo. 

Certa vez, um técnico de enfermagem chamou-me e disparou a frase:  Chegou 

uma mulher de boa aparência na sala de emergência, branca, de olhos azuis, não 

contactante e sem identificação. Não a tirei da sala de emergência para pôr no 

repouso porque não quero misturá-la com aquele povo lá né. Veja bem, o fato da 

mulher não identificada ser branca, de olhos azuis já a colocou num patamar 
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mais elevado que todos os outros pacientes que estavam sendo atendidos. Aquele 

povo lá eram as pessoas consideradas de péssima aparência. O povo "feio", 

expressão utilizada por muitos profissionais da saúde do HPP para designar a 

população que é atendida na unidade, geralmente pessoas mais pobres , negras ou 

em situação de rua. Já as pessoas de "boa aparência", que sabem se expressar 

melhor e tem ciência de seus direitos são chamados de pessoas "diferenciadas". 

A Política Nacional de Saúde Integral da População Negra (PNSIPN) é 

firmada, por meio da Portaria GM/MS nº 992, de 13 de maio de 2009 pelo Ministério 

da Saúde com o compromisso no combate às desigualdades no Sistema Único de 

Saúde (SUS) e na promoção da saúde da população negra de forma integral, 

"considerando que as iniquidades em saúde são resultados de injustos processos 

socioeconômicos e culturais – em destaque, o vigente racismo – que corroboram com 

a morbimortalidade das populações negras brasileira"(Brasil , 2013).p.15 

E o que o povo da rua tem a ver com todas essas questões? Eles constituem 

em sua maioria corpos negros, violados, violentados, naturalizados, matáveis que 

fazem da rua seu território subjetivo, habitado de uma outra forma que não a habitual. 

Carregam características rechaçadas pela maior parte da população - eles são os 

pretos, os pobres , eles são os de rua. 

De modo algum houve a pretensão de esgotar ou aprofundar o tema nessa 

dissertação, muitos autores discorreram e discorrem sobre os rebatimentos do 

racismo no Brasil, contudo não poderia deixar de "escrevinhar" sobre um tema que 

me é tão caro. Atravessando-me,  corre , escorre, transborda, arrepia no corpo  como 

parte constitutiva do que descobri que sou ; pois, nesse país nos tornamos negros à 

medida que vamos nos apropriando e tomando pé da nossa história, da história tirada 

de nós. Eu sou o resultado da tentativa de eliminação do povo negro - uma pessoa 

parda. Nessas linhas deixo meu pesar, minha perplexidade mediante a esse processo, 

minha apreensão por membros de minha família que circulam diariamente pelas 

periferias e favelas do Rio de Janeiro.Deixo também registrado a denúncia, a 

resistência e resiliência do povo negro desde que foram colocados em navios 

negreiros até os dias atuais. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O desenvolvimento do presente estudo procurou compreender a percepção da 

população adulta em situação de rua acerca do atendimento em Urgência e 

Emergência no Sistema Único de Saúde. Para tal intento, buscou-se por meio da 

colheita de dados reconstruir a trajetória de cuidado em saúde das pessoas em 

situação de rua, identificar as principais estratégias e entraves ao acesso à saúde e 

compreender a concepção de saúde desse grupo no intuito de contribuir para a 

reflexão crítica acerca do lugar social desses indivíduos nas sociedades capitalistas e 

seus rebatimentos no cuidado à saúde destes. Considerando o percurso metodológico 

da pesquisa, a revisão da literatura, o debate com o campo, a discussão acerca do 

racismo e a evidenciação da voz das pessoas em situação de rua por meio da 

narrativa, traçou-se alguns delineamentos que se vislumbra poderem contribuir para 

fazer avançar o campo da interface Saúde e População em Situação de Rua. 

A Política Nacional de Inclusão de Pessoas em Situação de Rua tem se 

consolidado como o principal documento a nortear a categorização dessa população 

e a orientar a construção e execução de políticas públicas voltadas a este grupo, 

historicamente à margem das prioridades dos poderes públicos. Esta população é 

composta majoritariamente por homens, de cor negra, com baixa escolaridade, em 

idade economicamente ativa. Sua ida às ruas são associadas ao desemprego, 

divergência familiar, uso de álcool e/ou outras drogas (esses fatores na maior parte 

das vezes são indissociáveis), a maioria exerce atividade econômica informal. Apesar 

de haver similaridades entre as pessoas em situação de rua e ser possível observar 

um perfil majoritário, é importante destacar que essa população é heterogênea assim 

como nossa sociedade, sua ida as ruas advém de circunstâncias distintas e variadas. 

A produção de conhecimento voltada a essa população é escassa, girando 

em torno do debate acerca de sua caracterização, politicas públicas, direitos, modo  e 

estratégias de vida.Tanto a revisão da literatura quanto os resultados obtidos pela 

colheita de dados no campo da pesquisa constataram em relação a temática da saúde 

que os equipamentos de urgência e emergência por sua característica de pronto 

atendimento são a principal porta de entrada para o cuidado em saúde da população 

em situação de rua.Também revelaram que para além das reais condições de 

sobrevivência e vulnerabilidade destes sujeitos, fazendo com que procurem 

tardiamente os serviços de saúde, alguns aspectos da organização dos serviços 

podem ser determinantes para desestimular a procura das pessoas em situação de 

rua aos equipamentos de saúde: ter que esperar por várias horas, não 
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ter alimentação disponível no local, poder perder seu espaço de dormir, estar sujo, 

com mau cheiro, exigência de documentação, se identificar como pessoa que faz das 

ruas sua morada. 

Soma-se a estes dados o fato da maior parte da população em situação de rua 

constituir-se de pessoas negras que sofrem cotidianamente os rebatimentos do 

racismo que se manifesta de diversas formas, desde comportamentos no âmbito das 

relações individuais, a relações estruturais e institucionalizadas;contribuindo, 

portanto, para a manutenção de desigualdades sociais, étnico-raciais e incidindo 

negativamento nos indicadores de saúde desse grupo racial. 

Essa população constitui um desafio para políticas públicas pela sua alta 

vulnerabilidade e privação extrema dos direitos mais básicos para sua  sobrevivência, 

faz-se urgente a aproximação dessas políticas, inclusive a de saúde, com  o  cotidiano  

e  necessidades  das  pessoas  em  situação  de  rua  através     da aproximação e 

conhecimento desta população a que se destina os serviços públicos. O grande 

desafio a ser enfrentado por gestores, trabalhadores e usuários do SUS se encontra 

na transposição dos princípios, diretrizes, e aspectos éticos- políticos assegurados e 

problematizados nas leis para o modus operandi do trabalho e cuidado em saúde. 

Nesse sentido, é possível vislumbrar contribuições da Política Nacional para 

Inclusão da População em Situação de Rua à Rede de Urgência e Emergência do 

SUS no tocante a explanação dos fatores que propiciam a reprodução do fenômeno 

população em situação de rua, sua caracterização, princípios e diretrizes norteadores 

da ação pública para este grupo; visto que umas das barreiras ao acesso desta 

população vai para além da organização e aparato dos serviços de saúde passando 

igualmente pelo âmbito individual dos trabalhadores da RUE que atendem a esta 

população. Trabalhadores estes que carregam suas crenças, (pré) conceitos, sua 

cultura, seus valores e aspectos éticos-políticos construídos na sociedade vigente. 

É imprescindível e célere para a efetividade do cuidado em saúde a 

desconstrução do fenômeno aparente população em situação de rua, que salta 

nossos olhos nos espaços públicos e na complexidade do atendimento e 

enfrentamento cotidiano dos serviços pela expropriação de todos os direitos básicos 

de sobrevivência, deixando transparecer a ida para às ruas dos sujeitos apenas e 

somente pela esfera individual, relegando aspectos políticos-econômicos, étnico- 

raciais e históricos da constituição e construção da nossa sociedade que incidem 

diretamente na produção, reprodução e exacerbação de tal fenômeno. Dentro da RUE 

mesmo em seus protocolos rígidos já existem estabelecido normas e procedimentos 

que ultrapassam aspectos patologizantes, estes propõem outras 
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perspectivas de análise e intervenções, quebram a dureza do corpo biológico - à 

exemplo protocolos como o de Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços de 

Urgência e o Protocolo de Suporte Básico e Avançado de Vida do Samu. 

Pode-se observar problematizações que ponderam: contexto, negociações, 

acolhimento, escuta, conflitos e/ou rupturas de vínculos sociais,desorganização da 

vida cotidiana, dificuldades de comunicação, estabelecimento de consensos, 

avaliação de ambiente, sujeitos e segurança,definição de um mediador, 

disponibilização de um bom encontro, ou seja, estar aberto ao contato e trocas de 

forma respeitosa e acolhedora; identificação da emoção na cena, acolher e ajudar a 

expressão da emoção, validando-a procurando estabelecer uma relação de confiança, 

conciliação, acionar a rede de cuidados da pessoa que está sendo atendida, 

observação e avaliação de cena em que a pessoa está em situação de sofrimento, 

desespero e angústia, identificar e legitimar a emoção presente na cena. 

Todas  essas   expressões   e   cuidados   estão   descritos   em   condutas   do 

Protocolo de Suporte Básico e Avançado de Vida do Samu, apresentada passo a 

passo nos critérios de inclusão e na conduta no manejo da crise em saúde mental, 

autoagressão e risco de suicídio e agitação e situação de violência; subsidiando uma 

assistência baseada nos princípios do SUS de universalidade, equidade e 

integralidade, extrapolando o marco biologicista. Os protocolos foram construídos 

levando em consideração o impacto na morbimortalidade, sua frequência como motivo 

de solicitação ou sua importância para a estruturação dos serviços ou da Rede como 

primazia a uma gestão eficiente, boa estruturação , edução permanente para auxiliar 

as ações de natureza variável e imprevisível que necessitam de uma resposta pronta 

e imediata na RUE (Brasil, 2014). 

Já no protocolo de Acolhimento e Classificação de Risco nos Serviços de 

Urgência há uma ponderação constante sobre o acolhimento como parte da produção 

de saúde, seu significado, aspectos e rebatimentos nos processos de trabalho  e  

gestão  dos  serviços  na   RUE,   inclusive   na   classificação   de   risco. Expressões 

e frases como avaliar riscos e vulnerabilidade,estar atento tanto ao grau de sofrimento 

físico quanto psíquico, produção de possibilidades de vínculo e 

responsabilização,acesso qualificado,interação,diálogo,escuta, respeito, ambiência 

estão postos. Vislumbra- se o acolhimento como diretriz e dispositivo de interferência 

nos processos de trabalho funcionando como uma ferramenta tecno-assistencial. 

(Brasil,2009) 

Os protocolos exemplificados mostram a possibilidade de nortear a 

organização dos serviços e profissionais da RUE para o acolhimento e olhar a 

demandas singulares, partindo da vivência de grupos vulnerabilizados, onde pode- se 

incluir as pessoas em situação de rua. Tais ações vão ao encontro de princípios e 
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diretrizes da Política Nacional para Inclusão da População em Situação de Rua que 

prevê esforços dos diferentes setores do Poder Público em articulação com a 

sociedade civil no sentido de imprimir ações efetivas de prevenção e resgate social, 

inclusive para a área da saúde destacando a equidade e o acesso universal no âmbito 

do Sistema Único de Saúde, com dispositivos de cuidados interdisciplinares  e 

multiprofissionais que garantem a integralidade do cuidado em saúde a este 

segmento. 

Não existe uma resposta fácil e pré-moldada para o sofrimento complexo 

desses sujeitos, já dizia uma colega da RD - para problemas complexos, soluções 

complexas.Contudo, acredito que atendimento humanizado, direito à saúde, 

elementos estes pautados nas preconizações do Sus e nos documentos voltados às 

políticas públicas a população em situação de rua passam pela ativação da escuta, 

ativação do olhar para o outro e fazer com o outro, de olhar para o racismo na 

vivência brasileira (que atravessa e afeta todos os âmbitos da estrutura social), 

passa pelo desafio concreto de criar diálogos entre nós. Nesse sentido, essa 

dissertação foi orientada desde seu início pelas questões: Para quem quero falar? 

Que vozes quero ouvir? 

As discrepâncias e vulnerabilidades sobre a população em situação de rua 

restringem direitos, liberdade de escolhas e opções. Incidem no processo de viver e 

morrer desse grupo, nos rebatimentos da doença, prevenção ou proteção de seus 

agravos.Estas constatações estão descritas em cada palavra na colheita de dados 

feita com o povo da rua, a denúncia parte deles, dessas vozes geralmente e 

recorrentemente veladas. Trancafiadas por detrás de roupas esfarrapadas, odores 

fortes, barba, cabelos a fazer, sujeira que parece, muitas das vezes, recobrir o eu; 

mas não se preocupe porque eles falam e não se calam; mesmo que pelo 

enfrentamento, pelo sofrimento, pela resistência num primeiro encontro. De um jeito 

ou de outro, de outro ou de jeito e nesse caminhar vão ressignificando a vida, amando, 

chorando, sofrendo, sorrindo aí por essas ruas. Porque isso é sobre viver, isso é 

sobreviver. 
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ANEXO A — APROVAÇÃO COFORM 
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ANEXO B — APROVAÇÃO PLATAFORMA BRASIL 
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ANEXO C — ROTEIRO DA ENTREVISTA 

 
Eixo 1: Identificação 

a. Iniciais: 

b. Identidade de Gênero: 

c. Idade 

d. Naturalidade: 

e. Local de permanência de dia e de noite: 

f. Escolaridade: 

g. Exerce atividade laboral (qual, onde, renda mínima)? 

h. Rede de apoio social (situação de vínculos familiares): 

 
Eixo 2 : Trajetória na Rua 

a. Resumo história da situação de rua: 

b. Motivos da “saída de casa”: 

c. Percepções acerca do “estar” em situação de rua: O que tem de bom? O 

que tem de ruim? 

d. Teria algo que você gostaria de falar para os governantes, profissionais de 

saúde ou pessoas em geral? 

 
Eixo 3: Percepção do acesso e relação com serviços de atenção à saúde 

a. O que leva você a procurar serviços de saúde? O que está 

sentindo/acontecendo quando acha que deve procurar um serviço de saúde? 

Quais serviços você procura quando se sente doente? 

b. Quando falamos de saúde o que vem a sua cabeça e quando é necessário 

procurar um serviço de saúde? 

c. Quando digo que saúde é um direito garantido pela Constituição o que 

você pensa? Que direitos acredita que tem? 

d. Como foi seu atendimento nos serviços de saúde? Como foi recebido e 

cuidado? O que foi bom e o que foi ruim? Como você gostaria de ser recebido 

e cuidado? 

e. Quais profissionais você identifica como sendo da área da saúde? 

f. Como foram os atendimentos de saúde que já recebeu na unidade de 

urgência e emergência? Há alguma diferença de outras unidades? 

 
Eixo 4: O Serviço Social na área da saúde 

a. Quando procurou atendimento em saúde você recebeu atendimento do 

Serviço Social (assistente social)? 
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b. Por que acha que foi atendido por este profissional? O que ele fez? 

c. Você procurou diretamente por este profissional, ou outro encaminhou? 

d. Acha necessária presença desse profissional? Por quê? 
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ANEXO D — TRANSCRIÇÃO 
 

 
 
 
 
 

pardo. 

Eixo 1: Identificação 

a) Iniciais: A.O. J. 

b) Identidade de Gênero: hétero 

c) Cor: Na minha certidão de nascimento tá branco né, mas eu acho que sou 

 
d) Idade: 53 

e) Naturalidade: Santos 

f) Local de permanência de dia e de noite: Olha, eu, eu á noite fico num 

quartinho e de dia eu fico no lar das moças cegas né. Agora tá de férias. Fico das 8h 

até ás 5h. 

Eu: Tá. Esse quartinho fica aonde? 

Ele: Perto da Upa, na Joaquim Távora. 

g) Escolaridade: superior. 

Eu: Qual o curso que o senhor fez: 

Ele: Filosofia e teologia incompleto. 

h) Exerce atividade laboral (qual, onde, renda mínima)? Não. Por conta da 

visão né. Tô recebendo agora um benefício previdenciário né. 

Eu: Já tem tempo que o senhor tá recebendo? 

Ele: Não, vai fazer três meses. Dois ,três meses. 

Eu: Quando aconteceu a perda da visão do senhor? 

Ele: Vem acontecendo já tem mais de um ano né. Porque começou com uma 

é... embasando. Só que embasava melhorava, embasava melhorava. Eu achei que 

era alguma coisa que tinha caído no meu olho porque, é... geralmente era a noite né 

e durante o dia de vez em quando só que embasava , então eu não me preocupei 

muito porque voltava né. Conseguia enxergar bem, e ... eu sou tapeceiro né. Trabalho 

com reforma de sofá, eu ainda conseguia fazer algum trabalho e aí fui orientado a ir 

na, na policlínica né. O médico me falou que meu problema era na, na oftalmologista 

não era com ele. Aí fui em fevereiro, marcaram oftalmologista pro mês de setembro. 

Quando cheguei em setembro no oftalmologista já estava cego do olho direito, tava 

perdendo o olho esquerdo né ,cum glaucoma hemorrágico num grau adiantado e sem 

, sem ... Cuma que se fala mesmo? Sem um prognóstico de melhora né. Que era, era. 

Eu: era crônico né. 

Ele: É. E o olho direito já tinha é. O termo que o médico uso foi que meu  nervo 

ótico já tinha ido pro saco. E aí fiquei na dependência dos colírios, pra tentar protelar 

essa, essa questão da visão só qui eu me tratava em São Vicente na EBV. 
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Só que eu não tinha como ir até a EBV, eu tava desempregado, morando em abrigo 

não tinha dinheiro. Algumas vezes eu peguei vale transporte de Santos porque aqui 

num tem de Santos pra São Vicente, eu ia até a divisa e lá eu ia a pé, mas como eu 

comecei a perder a visão já não tinha mais condição de ir a pé e a prefeitura algumas 

vezes alegou pra mim que num tinha gasolina no carro pra i ate São Vicente pra me 

levar no oftalmologista. Passar pela consulta ou pegar o colírio e aí eu fui perdendo a 

visão. 

Eu: Essa renda mínima é de quanto? 

Ele: Um salario mínimo, né. 

i) Rede de apoio social (situação de vínculos familiares): Eu tenho uma irmã 

minha que agora que ela começô a mi, mi visitar; mas também coitada ela não tem 

nada e mora no Humaitá área continental de São Vicente né e só. Minha ex mulher 

me visitou ontem lá em casa né, trouxe uma marmita de comida mas cuida das minhas 

filhas também e eu to numa condição que não pago pensão ainda né, começar a pagar 

esse mês; e tem uma irmã minha de Sorocaba que com aperto da assistente social 

disse que ela ia ter que pagar na justiça pq ela tem umas propriedades , ela tem 

restaurante , e tal. Ela veio trouxe dois pacotes de bisnaguinha, uma lata de leite 

integral e um tablete de margarina pra mim passar até o final do mês. Fora só tem 

mesmo é ... algumas casas, instituição especiais né 

,espiritas aí, que é o Ismênia de Jesus. A Toca de Assis que é Católica, uma que  tem 

ali na Joao Guerra, todo mundo vai né tomar café, come. Só que eu até tenho um 

pouco de dificuldade porque não enxergo mais nada né, hoje é breu. Eu, eu comecei 

faze mobilidade agora tem dois meses, fiz duas aulas de mobilidade pra aprender a 

andar com a bengala, andar sozinho. Eu tenho desorientação né, eu penso que to 

indo prum lado to indo pro outro, tenho dificuldade pra atravessar a rua, então às vezes 

eu não vo. E...e...é complicadu. 

Eu: Como está sendo pro senhor em casa sozinho? 

Olha, eu falo né: a escuridão tá ao meu redor , ela não entrou pra dentro de 

mim, nem pretendo deixar ela entra né. Porque eu sei que tá escuro, mas assim que 

o chão tá ali, que a parede tá ali. De vez em quando meto a cara na parede, não 

consigo ir até o banheiro, tem um corredor enorme pra i até o banheiro né, fica pedindo 

ajuda pros outros sabe; mas é um breu que é... é... uma coisa , como é que eu vô dize 

pra você. Um breu tenebroso né, sei que é há três meses atrás eu enxergava né as 

coisas depois não enxerga mais nada. Não sei se tá de noite, se tá de dia. Outro dia 

eu levantei, eu dei uma durmida de tarde que eu tomo remédio né, dei uma durmida 

de tarde. Eu tinha uma aula no outro dia as 10h da manhã porque eu , o lar por causa 

do combustível que tava tendo aí não ia te, não ia abrir as 8,  eles ia começar a da 

aula depois das 10 . Eu num me informei direito se a condução 
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do lar ia passar né, eu fiquei perdido ali eu falei. Aí eu acordei, aí o relógio, é... o rádio 

falou 7h , daí fui tomei banho rapidinhu. A perua passa 7:30 né ,aí lavei a cara , acho 

qui nem tomei banho , lavei a cara , troquei de ropa , fiquei lá no portão esperando. 

7:30, 8 h e o carro num passava. Achu que perdi o carro! Vo entra toma banho já qui 

a aula é as 10 eu vô batendo bengala pela parede até lá o lar. Aí fui lá tomei banho 

coloquei a ropa, peguei a bengala e saí. Aí fui até a Ana Costa, me ajudaram na Ana 

Costa fui até o lar na Carvalho. Aí cheguei no lar falei pro guarda : já começo ? já é , 

já começo: Aí ele falo : moço mas agora é 10h. Falo que a aula começava 10h. Ele 

falo peraí, ele foi lá. Eu achei estranho pq o portão tava fechado. To tocando, to 

tocando, não tem ninguém, todo mundo já foi embora, mas marcaram a aula pra 10h. 

Que horas são agora? Aí ele falo assim: Agora são 10h, da noite. Acredita que eu 

achei que era 10h da manhã pq eu não tenho noção se tá de dia, se tá de noite. E 

agora ! Comu é qui eu vo voltar, porque a noite tem poca gente pra auxiliar o cego na 

rua sabe. As calçadas são esburacada, não tem guia pra gente pode anda, mas eu 

falei eu tenho que chegar lá eu vim , agora tenho que volta não vô durmi aqui no meio 

da rua. Demorei pra caramba mas cheguei, então as vezes é... fica em casa é... às 

vezes é melhor sabe pq sei que a minha cama tá ali, eu sei que o rádio tá ligadu , eu 

vo tomo aguá , volto pra cama sabe. Vô até a porta da frente, fico ali, olhu um pouco 

mas tá sempre comu tá agora, tudo escuro pra mim. O dia, a noite pra mim é tudo 

igual sabe, então... Eu cumecei a fia assim na rua né, pq na rua você não tem muita 

assistência então... eu tinha que tê tratadu minha diabete melho, eu tinha que tê me 

envolvido menos com droga, eu tinha que tê cuidado melho das minhas vista, que eu 

num tinha né , que eu achava que as coisas só dava nos otros , ni mim num dava né. 

Só qui eu, eu tinha certas ... certas... cumia comida de bichu, pegava cumida assim 

sabe em qualquer lugar. Só no centro espirita eu tinha uns, eu tinha uns paradigmas 

que eu me recusava né. Derrepente eu me vi na rua né, na calçada né comendu 

comida de espirita, de maçom de tudo que era gente, Hare Krishna, sabe. Uma coisa 

assim , uma experiência meio ruim de te ficadu na rua, mas por outru lado pela forma 

como foi quebradu esse paradigma foi, foi bom pq eu deixei de ter esse preconceito 

né. Comecei até percebe o ser humano né, quem ele é de verdade, mas mesmu assim 

eu vô te qui ti dize que eu ainda tenho um pouco de medo de ser humano. 

Eixo 2 : Trajetória na Rua 

 
a) Resumo história da situação de rua: 

Eu, eu, eu . Problema né com a mulher, eu vivia uma vida .... depois que eu 

abandonei o seminário eu casei né. Primeiro eu num tava preparado pra casa né e às 

vezes, eu, eu tentava levar uma vida secular né sabe, mas eu ia muito pra igreja. 
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Ela começo você só vive na igreja, na igreja e a gente começo a brigar por causa disso 

e falei pra ela assim: filha, o dia que eu para de ir pra igreja e ir pro bar que nem teu 

pai e teu irmão vai você vai gostar mais de mim talvez por que vou pra igreja num 

bebo, num fumo você acha que tá ruim né. Aí, todo dia,eu trabalhava na prefeitura 

todo dia eu chegava do traballho ela tava na mãe dela . Aí eu tomava banho, fazia a 

janta e tem que busca ela na casa da mãe dela vendo novela depois das dez. Aí 

comecei a me revolta cum isso, a gente brigava muito cum isso, tinha criança pequena 

né. Aí fazia o que: descia do ônibus na porta da padaria aí já começava a beber ali, 

pá, pá,pá. Aí cunheci uns camarada né, aí começamos, padaria fechava dez horas 

nós ia pra outros cantos né beber. Aí bebia, desligava o celular e chegava noutro dia. 

Comecei a ter uma vida toda desregrada, comecei a usar droga, comecei a ter mulher 

na rua né, de repente eu abandonei minha família, eu abandonei no sentido de não tá 

presente né. Eu não deixava falta as coisas, mas o sentido de tá ali junto eu não tava. 

Aí ela começo a discutir demais justamente por causa da droga né e todo mundo, você 

num vê ninguém todo mundo ti vê, todo mundo falava - vi ele lá na boca , sabe. Aí pra 

acaba essa brigalhada vamu para porque não da certo, mas quem tomo a atitude de 

se separa foi ela porque eu num tava preparado pra me separa né. Mas eu tava, eu vi 

que eu tava levando uma vida errada, eu já tava trabalhando na biqueira, eu já tava 

sabe fazendu tudo errado sabe. Arriscadu toma um tiro da pulicia, arriscadu toma um 

tiro de bandidu, andandu armado tudo e quandu ela quis se separa de mim eu fiquei 

de boa, eu num briguei não porque eu achei que ela tinha razão né. Aí o juíz pergunto 

pra mim: seu Anisio o senhor tem alguma coisa pra falar? Ela que se separa do senhor. 

Aí o que eu tenho pra fala pru senhor é o seguinte: se ela num é feliz cumigo, então 

que ela vá ser feliz né porque eu num me vejo me colocandu na vida de quem não 

quer viver comigu, eu num me veju me pondo na vida dela, ela que vá ser feliz. Ai tal, 

estipulou a pensão tal, só qui eu na verdade não tava preparado e eu descobri depois 

que eu era apaixonado pela minha mulher , pela minha família sabe. E eu percebi que 

eu tinha feito a maior cagada da minha vida né, sabe. Te me separadu, num te lutadu, 

num sabe , metidu num litigioso , te aceitadu tudo assim na paz né. E fui pra rua né, 

fui pra rua tinha dois reais no bolso, umas poucas roupas na mochila né. Só que eu 

tinha é...um PIS que eu tinha recebido e eu aluguei um quartinhu por dois meses. Ai 

dinheiro acabo, eu comecei a durmi na oficina que eu tava trabalhando, também não 

deu certo porque lá o cara usva muito droga sabe, aí eu usava junto com ele ,eu vi 

que o negócio tava desgringolandu demais. Num tava conseguindo me mante, o cara 

me pagava , me sustentava na droga , sabe. Aí eu falei: vo para. Aí saí de lá, vim aqui 

pra Santus. Eu tava na divisa ali, não eu tava em Santus já. Ai vim aqui pra, pra tentar 

uma vaga no albergue, aí não consegui no albergue porque tem que tá lá 
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seis horas e tal. E eu num conseguia né, i no albergue porque eu tava sempre 

envolvido cum droga e fiquei na rua, fiquei quase dois anos morando na rua. O que 

acontece, depois de um tempo eu conheci uma pessoa lá na. ali na ... a Joyce do 

albergue aí ela me arrumo uma vaga, fiquei três meses no albergue, fiquei 

trabalhando. Eu trabalhava naquelas lojas da Senador Feijó ali né, mas eu ganhava 

também, tudo que eu ganhava eu estourava na porcaria da droga né. Umas pouca 

coisa eu comprava assim, uma camisa, um chinelo sabe, mas as maioria das coisas. 

Depois fui pro Seacolhe, fiquei um tempo no Seacolhe né, esperando, mas também 

no Seacolhe também eu sai sabe, fiquei na rua. Porque eu vou dize pra você oh, na 

rua parece que é uma coisa ruim né, mas na verdade você conhece muita gente 

solidária né. Conheci muito mais gente solidária na rua, do que fora da rua, muito mais 

é... conheci muita gente na rua que dividi metade de um pão contigo. Dividi um pão 

inteiro, dividi dois pão é mó fácil, quero vê você dividi metade de um pão quando você 

tá cum fome sabe. Então esse tipo de coisa eu aprendi na rua sabe, só que também 

vi muita coisa ruim na rua, muito bandido metido no meio de morador de rua, muita 

gente tá ali qui num pode i no poupa tempo faze uma identidade senão  vai se preso, 

gente que anda armada, cum faca, gente que tá disposto a assalta sabe, tá dispostoa 

matar, tá dispoto a qualque besteira. Então eu, eu comecei a fica... eu nunca morei 

assim em maloca que eles falam né, aquele grupo de gente né.Sempre fiquei sozinho 

num canto, ia pro luga sozinho. Eu falei: eu num faço nada de errado né , de repente 

alguém vai faze alguma merda aí, eu vo apanha juntu né ou vo toma uma facada 

alguma coisa vai acontece junto. Que dize, demais começa aquela discussão na porta 

dos outro, na frente de comércio e eu comecei a frequenta lá o Seacolhe, ai a 

assistente social do Senat aqui também qui eu tava, ela começo a corre atrás da 

papelada pra mim aposentar né. Porque até então eu tava leigo disso, eu tava com o 

laudo do nefrologista, começo a mi da insuficiência renal, tava cum o laudo do, do 

Senat lá da psiquiátrica e tava cum o laudo do oftalmologista né que eu tava é cego. 

Aí que, que eu, eu comecei a corre atrás disso aí com ela pra eu pode aposentar. Aí 

saiu esse beneficio, também uma mixaria, hora que saiu esse beneficio eu já corri logo 

pra aluga um quartinhu. Aluguei um quartinhu, achu que fiquei dois meses la´, 

roubaram todas as minhas roupas , você acredita!? Tudo, eu sai daquele quartinhu 

cum uma bermuda e uma camiseta. Sem pode acusa ninguém porque eu sou cego, 

eles roubavam na minha cara assim e eu perguntava: quem ta aí, quem ta aí? 

Ninguem falava nada e eu ... só sumindu. E eu: Cade aquela camisa? Cadê? Eu, eu 

sô assim, se eu deixar uma coisa aqui, eu sei qui tá aqui. Se você puxar praqui eu já 

vo fica batendo cum a mão assim sabe, eu num achu. Tinha gente qui pegava 

sabonete sabe, até papel higiênico sabe e eu fiquei perdido. Aí eu emprestei um 

dinheiro pro dono da casa lá, mil e quatrocentos 



124 
 

 

reais porque quando você aposenta é do tempo que você deu entrada no INSS ate a 

hora que sai o primeiro beneficio , fica acumuladu aquele dinheiro né, eles te pagam 

tudo e eu tava cum dinheiro. Paguei dois meses adiantado e ele pediu mais oitocentos 

reais. Paguei, eu dei quatrocentos, quatrocentos , tinha dado mais o dinheiro dos dois 

alugueis ne e ele depois , ele... falo que me pagava na outra semana , até hoje num 

me pagou e disse que num si lembra qui pegou dinheiro comigo sabe, só me paga na 

frente de uma testemunha. O outro me roubou um frigobar cê acredita !? Comprei o 

frigobar, ia leva pra onde to morando, só qui, qui ... o cara pediu cento e cinquenta 

reais de carreto. Paguei cem no frigobar, ai o cara falo? Pow deixa cum a gente ai , 

que eu te do oitenta mango , fala cum a minha mãe vo pega um dinheirinho cum ela , 

pode vi na sexta feira aí , num mi pago também e ainda vendeu o frigobar. Então é 

uma situação assim, às vezes as pessoas saem da rua mas a rua não sai dela , as 

vezes a pessoa tá num luga sabe, e num sabe o qui ta fazendu ali. Num que ser 

inserido na sociedade, num que vive uma vida diferente sabe, então, é, a gente tem 

todos esses percalços ne. Mas falandu de rua pra você, eu nos primeiros dias qui eu 

fiquei na rua eu tinha muito medo, quando começava aquela penumbra das cinco e 

meia , seis horas fala pra tu que eu ficava apavorado, num sabia o que ia faze, sabe. 

Apavorado de verdade, eu num tinha amigu lá, num cunhecia ninguem de rua sabe e 

falava muito dos cara qui dava paulada, qui batia, qui dava facada, cara qui era 

violento, eu ficava assustadu . Meu Deus! Dizia que os cara passava di moto dando 

tiro, botava fogo em morador de rua, eu, eu apavorado. O qui acontece, conforme 

você vai passando o tempo na rua, você num pode si acustumar, porem você si 

acustuma, tendeu!? Até qui um dia eu to deitado na calçada, i ali, perto ali do canal 3 

numa loja qui tem, qui só vende abajur de dois mil, mil e poco, eu durmia ali né. 

Conheci o dono. Conheci o dono, ele me conheceu deu tá n aporta dele, ele num si 

incomodava – pode fica aí pa, porque eu limpava né , num deixava nada sujo, 

nenhuma bagunça, num urinava na porta dele qui nem os outros fazem. Um dia falei: 

pow, eu moro aqui né, num posso suja onde eu to né. O pessoal do atlético santista 

me dava agua pra eu toma, eles sabia que eu num bebia né, até hoje num bebo. Aí 

eu tomava, eu durmia lá, si eu, eu meio qui mi acostumei ali né, é... mi sentia mais 

acolhido ali né, tendeu, ali em frente ao Atletico. Eu conhecia já os vizinhu, alguns 

deles já mi conhecia também, então eu, eu num mi incomodei porque você, você num 

pode si acustuma cum a rua. Aí eu to um dia deitado ali de manha cedo, eu tava 

inxergandu um poco ainda, eu olhei assim o ceu azulado , como diz na base aérea 

um ceu de brigadeiro , bom pra voar si, si tive sem nuvem, sem tempestade. Aí eu 

olhei assim e falei: poxa Deus! Bem qui podia bate esse dia lindo na minha vida 

também né, e eu sai da rua. Aí era cedo, acho qui era umas oito horas, umas sete 

horas da manha, como era domingo a loja num ia abri 
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eu pod ia fica deitadu mais um pouquinho, até porque eu também num tinha pra onde 

i. Fiquei ali matutando: onde vo toma café, ondo vô arrumá um café pra mim toma. 

Duro, aí daqui a poco passou um poodle, um cachorrinho cum uma roupinha perto di 

mim, cheirosinhu, latindu, ooooooo (faz som de latido). Aí eu olhei praquele cachorro 

assim, cum dono puxando ele pela coleira, eu refleti: Quem qui é o animal aqui? Sou 

eu ou é esse bicho? Né! Quem qui é o animal aqui, sabe. Aí daquele dia pra ça eu mi 

levantei e disse: eu vo toma uma atitude, porque faltam dois mil passos pra mim andar 

, mas se eu continuar deitado vai continuar faltando amanha dois mil passos, depois 

de amanhã também; se eu der um passo hoje vai faltar mil novecentos e noventa e 

nove, vai se um di cada vez pra chegar aonde eu quero né. Porque é justamente isso 

né, arrumá um lugar pra eu fica, ter um pouco de dignidade pelo menos no morar 

sabe. Sabe qui eu to pagando meu aluguel sabe, sabe qui eu tô sabe , é, é... fora 

dessa situação né, mas como é qui si fala!? A gente percebe qui , Izabel , a vida é de 

verdade, a vida num é de brincadeira não , se você brinca cum ela , ela passa vai 

embora e você fica né, chorandu pelos cantus, sozinhu , resmungandu de umas 

escolhas qui você faz errada né. Então que dize,  eu procuro é di certa forma, 

aproveitar ansiosamente todos às oportunidades qui eu tenhu né, porque eu tenho 

comigo aquele lema, o saber não ocupa espaço, sabe! Então se eu puder aprende 

mais... Quantas vezes eu falando com Vítor, falei: Vitor eu nunca me rancorei de nada, 

nem de te curso superior, nunca menosprezei ninguém por isso, morei na rua igual a 

você, sempre fui igual a vocês , sabe, é... e Eu nunca me orgulhei de te ficado no 

tráfico, sabe, de te usado droga , de te feito tanta besteira , nunca me orgulhei di nada 

disso. Eu sou consciente das minhas cagadas, eu sou consciente das besteiras que 

eu fiz e eu não tenho sparring não cara, meu sparring sou eu, sabe. Sparring é aquele 

cara qui, é ... treina o lutador né na luta, ele é o cara que toma a pancada né, então 

eu vo acusar a quem? Ninguém tem culpa de nada, ninguém é culpado, nem meu pai, 

nem minha mãe, nem minhas doença hereditária é culpa da minha família, nem minha 

família é culpa da minha ex- esposa pelo o que eu fiz. Porque eu escolhi né, eu escolhi 

saí do seminário, eu escolhi não ser mais padre, escolhi vive essa vida tá e escolhi 

errado, me dei mal, mas mi dei mal não porque me casei, me dei mal purque eu me 

desorientei, porque eu mi vislumbrei com o canto da sereia do mundo né. Que é o qui 

muito jovem faz, se vislumbra né, com o canto da sereia né, que é as drogas, que é a 

maconha, que é a balda, que é a cachaçada sem percebe qui devagasinho esses vício 

estão sendo infiltrado neles né. Quando ele percebe não consegue sai já tá enredado, 

pelo alcoolismo, pela droga, por outros vicio né, então a gente vê aí quantus 

universitários aí fazendo besteira aí, atropelando gente, matando. Aqueles lá que 

foram pra Rússia agora, que passou na televisão aí. O cara qui é oficial da policia, o 
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outro que trabalhava na TAM, eu sei que todos esses tem curso superior se tão na 

Rússia é porque tem dinheiro pra i pra Rússia, eles não pagam um pacote básico. E 

eles tão fazendu o que !? besteira. 

Que dize, eu quando vô faze qualque coisa primeiro eu penso nu qui vai vim 

depois, porque eu sei qui eu vô abraça aqui e vai vi um pacote atrás. É qui nem você 

casa, você casa o pacote vem junto, sogra, cunhado, sogro, sabe. Cachorro da sogra 

né, sotaque sabe, tudo vem junto. Então, se tem qui sabe o qui você vai faze o qui 

você vai escolher né. 

Eu: O senhor falou qui tem filho né. O senhor tem contato? 

Ele: Tenho duas filhas 

Eu: O senhor tem contato? 

Ele: Pouco. Minha mulhe deixa pouco contato, também porque eu não tava 

pagando pensão ela me ameaçava. Qui se eu quisesse vê minha filha qui eu fosse na 

justiça, falava qui eu não tô pagando pensão ia me botar na justiça. Filha eu tô 

morando na rua, eu não tenhu dinheiro pra comprar um pão; Poxa, eu tô cum saudade 

das minhas filhas, preciso vê minhas filhas. Não, não, não, elas tão muito bem. Não 

dá o telefone, não passa aqui pra eu fala cum elas e a gente vai perdendo um pouco 

a referência né. Assim, não eu, porque eu tenho uma saudade delas loco, mas 

convivência a gente vai perdendo convivência né dos filhus, aí é muito ruim. 

Eu: Qual era a droga que o senhor usava? 

Ele: eu só usei cocaína só. Só não (trecho inaudível). Porque nunca gostei de 

nada qui sai fumaça. 

b) Motivos da “saída de casa”: (CONTEMPLADO NA RESPOSTA ACIMA) 

c) Percepções acerca do “estar” em situação de rua: O que tem de bom? O que 

tem de ruim? (CONTEMPLADO NA RESPOSTA ACIMA) 

d) Teria algo que você gostaria de falar para os governantes, profissionais de 

saúde ou pessoas em geral? 

Olha, morador de rua em geral, pobre ou necessitado é gente, é ser humano. 

Não tem esse papo de ah, espanhol, é português, é baiano, é nordestino, é 

paranaense, é gaúcho, é paulista, é carioca, num tem. Somos todos é... do mesmo 

planeta chamada Terra e todos nós somos humanos. E não olha pro pobre com nojo 

sabe, mas olha com um olhar misericordioso. Porque é isso que Deus que di nós, é 

isso qui a gente quanto humano tem qui se, é ... achar no outro a sua humanidade ou 

faze cum qui o outro perceba a sua humanidade, porque ás vezes você tá em situação 

de rua e você é perde a sua característica de humano. Se é mendingo, você é 

maloqueiro, você é psico, você é isso, você é aquilo. Na verdade o humano você não 

deixa de ser, ou seja as pessoas querem deixa de faze com qui você seja humano né. 

Sabe não ti olha como humano , ti olha como... Rotula né, qui você é 
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isso, você é aquilo. Na verdade você não é você é humano, você às vezes no silêncio 

tá gritando socorro né. No silêncio ninguém te ouve, ninguém te enxerga você é o 

famoso invisível, né. Todo mundo cita-se ah o invisível, o invisível, mas ai eu pergunto 

prus governantes, eu perguntu pru, pra outra classe - se enxerga porque eu já vi na,na 

UPA ali chega gente de rua e eles distrata sabe. Ah! Esse cara tá aqui de novo bêbedo 

e não sei o que. O cara tem uma dependência, o cara é um alcoólatra, o cara caiu , tá 

machucado sabe. Eles atendem né, fazem curativo e tal, só que às vezes, sabe, 

maltrata na frente dos outrus, tem vergonha da pessoa sabe. Todo mundo tá vendo 

que a pessoa tá numa dificuldade, é um morador de rua, é uma pessoa alcoolizada, 

não é um boyzinho, se fosse um boyzinho a família tava ali gritando por ele né. Pessoa 

sem assistência às vezes tão menos é... São tratadu, é... assim é... de forma com 

menosprezo né. Os governantes é aquilo para de encher linguiça agora na hora da 

eleição e joga com a verdade, com a transparência com o povo porque pobre sempre 

teve, sempre vai te, mas se puder ameniza o sofrimentu dele um pouquinhu, vai te. 

Vocês são pago pra, os políticos são pagos pra dá é opção, pra mostra caminho e 

bem pagos né. Então às vezes eles se reúne cum, cum o pessoal e que qui a gente 

dê caminhus. A gente num... sabe , as vezes um cara tá tão desorientado com fome 

na rua qui a gente nem pensa , sabe, no qui vai faze e pra onde qui vai. Eu já passei 

pur isso, tá na rua e olha , dize: Deus , se  eu fo lá pro lado do mercado, se fo pro lado 

da praia, se fo pro lado do Guarujá, se  fo pro lado de são Vicente pra mim é igual 

porque eu não tenho pra onde i. Pra qualquer lado qui eu vá eu não tenhu pra onde i. 

Não tenho casa, não tenho morada, não tenho onde come, não tenho onde toma um 

banho, não tenhu nem onde usa o banheiro, sabe, não tenhu. Me ajuda!! E aí conta 

com a ajuda de Deus e saí né, então eu vejo muito cara aí qui trabalha duro pra 

caramba vendendo papelão. É qui, infelizmente sabe, vende os ferro dele, vende o 

papelão e vai pra cachaça. Por falta de oportunidade talvez e por falta de diálogo, por 

falta de alguém que iscuti sabe, porque mais du que um pratu di comida eu tenhu 

certeza qui eles querem amizade, sabe. Não vê o mínino qui veio pra cá o Denis. 

Eu : sim 

Ele: Ele num entro porque tava cum vergonha. Issu é uma, uma, uma coisa qui 

fica. Vergonha do que? Sabe. A universidade é pública, sabe,então eu num vô entra, 

num vô entra aqui. Purque achu qui aqui tem pessoas qui são universitárias, são 

pessoas qui tem qui te uma cabeça mais aberta. Não digo qui todos tem, mas tem qui 

tê pra intendé né. Purque si você tá aqui trabalhando, numa universidade, si formandu 

né, pra servi a sociedade, você num pode menospreza a sociedade qui sofre, qui 

também é uma sociedade né. Então, é o que eu queria deixa né. 

Eixo 3: Percepção do acesso e relação com serviços de atenção à saúde 
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a) O que leva você a procurar serviços de saúde? O que está 

sentindo/acontecendo quando acha que deve procurar um serviço de saúde? Quais 

serviços você procura quando se sente doente? 

Geralmente eu ia no pronto socorro por causa de pressão alta né. Minha 

pressão era muita lata, chegava lá tava 20 por 9, 21 por 12, 21 por 11, uma vez cheguei 

lá tava 25 por 15 e as meninas da triagem lá da Upa falava você qualquer dia vai 

chega aqui avecezado né, tem que trata. Só qui eu tomava o tal do losartana e minha 

pressão não baixava, losartana, losartana. Três comprimidos de 50 de losartana e 

minha pressão ainda ficava alta. Aí chegava lá tomava remédio debaixo da língua, 

tomava lassix, tro num sei que lá, sabe, na veia pra i , aí baixava. Ainda  as vezes eu 

saía de lá com a pressão ainda é... 19 por 10, 19 por 11, sabe, e ia embora. Eu sabia 

qui já tava baixando, purque eles dizem qui tem um grau né, se não baixar um tanto, 

precisa baixa. Por exemplu, 12 por 8, 15 por 8, baixa o tanto  qui você entro , baixa 

um pouco assim né, no limite deles lá não pode recebe alta. Então, geralmente eu ia 

na UPA por causa disso né, i porque eu discubri a insuficiência renal. Então, não sabia 

se era os rins qui tava falhandu, se era pressão, se era coração né. Eu sempre tava 

lá, virei freguês da UPA lá. Tava lá os cara já até sabia, puxava minha fixa, sempre 

tava na classificação amarela, sempre. 

Eu: O senhor tá falandu do psc ali do lado da Santa Casa né? 

Ele: Não, eu ia mais na UPA . PSC eu ia antes da UPA, por causa da diabete 

né, qui eu ia. Eu tinha umas glicemia, às vezes tinha uma hiperglicemia. Porque tava 

sentado assim, de repente do nada me dava um apagão com tudo, um mal estar , 

pensava qui não ia para, meus olhos ficava turvo né. Aí alguém chamava um 

ambulância lá pra mim, eu acho qui era o Samu já ou mi levavam de carro , eu ia pra 

lá pro PS, toma, media a glicemia, as vezes tomava insulina e ficava lá. I qui os olhos 

ficava turvu, eu não conseguia enxerga direito pra i embora. Depois qui abriu a UPA 

não fui mais pra lá, achu qui não atende mais como PS lá, agora é hospital. 

Eu: isso. 

b) Quando falamos de saúde o que vem a sua cabeça e quando é necessário 

procurar um serviço de saúde? 

Olha o corpo humano ele dá vários sinais né qui o negócio não tá bom, então 

eu quando sinto alguns desses sinais assim, eu sinto qui eu precisu i pru médico pra 

vê o qui ta pegando. Só qui às vezes o sistema de emergência trata sintomas né, ele 

num trata assim. Agora não purque eles tão fazendu até exame de sangue, fazendu 

exame pra investiga alguma coisa né, mas é... quando eu tô, eu tinha, se vê qui eu 

tava com uma sudorese num estabelecimento , sabia qui minha glicemia tava abaixo, 

si eu cumesse uma colhe de açúcar e visse qui não melhorasse eu sabia qui tinha qui 

i pra UPA, purque a diabete tava alta ou tava baixa. Quandu eu tava cum 



129 
 

 

muita dor de cabeça, cum dor na nuca, sabe , eu sentia qui o negocio num tava bom 

eu tinha qui i pro PS ou pra UPA né. Media pressão né, pra vê, é ... dá uma melhorada 

entendeu. I é issu né. 

Eu: E quando falo de saúde o que vem na cabeça do senhor? 

Ele: Saúde vem bem estar, vem... Saúde tem a saúde mental, saúde física né, 

saúde orgânica né. Porque às vezes por falta de saúde mental purque você não tem 

, as vezes você num tem, é... um escape né, você acaba então, com todo estresse qui 

é a doença da década, do século sei lá e acaba ti ocasionando né , é... por  causa da, 

da é... psicossomática né, vários fatores qui você acaba adoecendo né, sem saber 

purque você ta doente né. 

 
c) Quando digo que saúde é um direito garantido pela Constituição o que você 

pensa? Que direitos acredita que tem? 

Olha, eu penso qui é, é uma, uma. Você senti é, a gente tem direito pela 

Constituição, mas é na verdade um engodo lascado purque a pessoa entra numa fila 

pra faze exami cum câncer e demora seis , quatru meses pra faze um exame. Qui 

nem eu entrei quase cego pra faze um exami, passa pelo oftalmologista, passa depois 

de quase sete meses. Vem fala qui eu tenhu direito. Eu tenhu direito a que? Se eu 

tivesse um convênio, vo dize pra você que talvez eu tivesse direito, mas dependendo 

do sistema público de saúde sabe. É... quando você é atendidu você até é... consegue 

algumas coisas né, sabe, discubri algumas coisas e tal, mas quando você não 

consegue se atendidu vem aqueles prazos longo. Olha vem daqui a dois meses, a 

gente liga pra tua casa sabe. Aí eu achu qui isso aí é uma falta de investimento 

lascada, é uma falta de tudo porque funcionário da área não tem culpa né, porque tão 

lá pra trabalha. Só qui às vezes o pagamentu deles atrasam, as vezes é... num tem 

vaga mesmu, as vezes tá super lotado as coisas, o NPS paga poco quandu paga, 

então eu achu qui é uma baita de uma falta de investimentu lascada, um engodo 

miserável quando fala qui eu tenhu direito. Porque quem governa que qui eu morra 

antes de aposenta qui é pra num tê qui paga nada né e quandu a gente fica pra 

surpresa deles duente precisa qui eles paga alguma coisa pra gente sabe, eu falu a 

reação do publico é uma, uma, um verdadeiro engodo pra num fala outra coisa. 

d) Como foi seu atendimento nos serviços de saúde? Como foi recebido e 

cuidado? O que foi bom e o que foi ruim? Como você gostaria de ser recebido e 

cuidado? 

Olha eu sei, é... falandu pra você . Quandu eu ia pru PS eu não tenhu do qui 

reclama não, purque eu fui , passei pela triagem lá , a classificação é muito bom. 

Passei pela classificação, pela enfermeira né, passei pelos médicos, apesar de 



130 
 

 

todos os médicos serem bem novinhos né qui nem no Upa. Fui bem atendidu , você 

vai pra , é uma, é uma, uma peregrinação né . Primeiro a fila da traiagem, depois a fila 

do medicu, depois a fila do medicamentu ou raio x ou outra coisa qui você tenha qui 

faze, mas você consegue, é... se atendidu. Uma vez eu entrei ás 9 da noite, achu qui 

sai ás 9 da manhã de lá ,sabe, e num derum nenhuma bolachinha pra comer, mas é 

se tratando di profissionais qui tem lá , eu fui bem atendidu, num fui mal tratadu não. 

Fui nesse dia qui eu vi o cara, a pessoa ser mal tratada lá, um cara qui era morado de 

rua. Ele levanto da cadera do soro, a mulhe falo – ah, num vai sentá mais aqui não , 

vai senta mais não,fecha a porta, manda ele senta lá na cadeira lá da frente. Porque 

a cadera lá da frente num tem nem incosto, o cara ta cum a perna quebrada di muleta 

né. Po, aí eu falei – qui coisa mais disumana né, mas cumigo assim particularmente 

nunca fui ml tratadu não. 

Eu: No PS quando o senhor ia e tava em situação de rua como foi o 

atendimento? 

Ele: Aí num foi muito bom não. Foi muito bom não , purque teve uma vez qui 

eu caí di moto e a mulhê mando eu i na pia lavava o ferimentu, sabe, e eu raladu não 

conseguia mi mexer direito. Aí ela falo assim – moço cadê a sua moto? Aí eu falei – 

num tenhu moto não. Foi uma, uma carona qui infelizmente eu peguei e o cara caiu e 

eu cai junto, né. Aí ela – mas onde o senho mora? Eu falei to morando na rua, so 

morado de rua né, num tinha endereço pra fala. Ah, si lava ali nu, nu, tem uma pia 

grande lá de inox. Mando eu mi lava ali. Aí pra termina di lasca, eu escorreguei, caí. 

Aí eu comecei a grita lá, xinga , fui um pouco mal educadu né. Aí chamarum um cara 

lá, qui achu qui era polícia civil né. Ai falo – não si acalma e tal, você vai se atendidu. 

Po, mas caramba eu vim aqui, aqui tem os enfermeiros, você ta vendu o meu estadu 

aqui? Eu tava cum o pé, qui eu abri assim, o pé abriu um buraco sabe e sangrando 

né. Poxa! Sabe, num tô pedindu qui ninguém dê banhu em mim não, pra limpa o 

machucadu só, pra faze um curativu só isso qui eu queru moça, num queru nada, num 

queru, sabe. Eu sei que vocês tão tomandu, po, vocês manda eu subi aqui todo raladu, 

cum pé abertu, numa escada di ferro, u, u pisu aqui molhadu, sabe. O que acontece!? 

Eu mi disiquilibrei, cai cum uma perna no chão, cum as costa no chão, na,na , naquele 

, sabe, na escadinha de ferro e a otra perna fico pendurada na pia. Aí veio lá os 

enfermero do raio x lá e mi ajudo. Aquele atendimento também não foi bom não viu, 

não foi bom purque eu achei muito negligente. 

Eu: É. A próxima pergunta é sobre isso . o que foi bom e o que foi ruim. 

Ele: Esse foi ruim, bem ruim. 

Eu: E como você gostaria de ser recebido e cuidado? 

Cum, cum, humanidade. A palavra é essa. Como um ser humanu né. Comu 
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uma pessoa qui tá ali precisandu de um atendimento, independente da minha, da 

minha, da minha situação social né. Qui si eu tô procurandu um serviçu públicu di 

emergência é purque eu num tenhu comu eu i nu serviçu particular né. Vamu supo, 

um otru luga qui tenha, vamu supo um particula. É um pronto socorro público e eu 

num tenhu culpa do problema di ninguém, sabe. Si recebe, si num recebi, si brigô em 

casa, si num brigô, si alguém tratô mal purque eu num tratei ninguém mal. Naquele 

momentu não, quando eu caí eu tratei, né, mas um disabafo, mas num xinguei 

também, num falei palavrão purque eu num so di fala palavrão né. Num xinguei 

ninguém , num ofendi ninguém, mesmo purque ofende funcionário publico né, em 

função do seu oficiu ou , por causa dele é cadeia né. Eu so um cara um poco né, cum 

um poco de inteligência pra sabe qui mesmu qui eu queira num tenhu essa liberdade 

pra ofende ninguém né. Purque eu sei qui cada um tem seu problema, cada tem a sua 

dificuldade, cada um tem a sua metanóia né. Precisa distrincha, precisa percebe né e 

num tá bom pra trabalha né, num vai purque você trabalha na área da humana né, 

com o ser humano. Num to bem num vô hoje, metu um atestadu comu todo mundu 

faz. Vô no médicu peço um atestadu, falo qui eu torci o pé, põe uma faixa lá , mi dá 

uma semana, sabe. É luxação, num tem fratura, num tem trauma , é uma luxação é 

por dentru, num dá pra discubri, só si fize uma, uma tomagrafia né, num tem comu, 

sabe. Sai mancandu sabe, fico uma semana dentru di casa mi acalmandu né ou mi 

aborrecendo mais,num sei. Ninguém tem culpa né da mulhe, o maridu durmi fora di 

casa né. Qui nem eu falo prus cara - si sua mulhe dormiu de calça jeans quem tem 

culpa? 

e) Quais profissionais você identifica como sendo da área da saúde? 

Identificu médicu, auxiliar di enfermagem, técnico né, qui é a infermera, é o 

técnico di raio x , o cara qui faz o gesso lá. Comu qui é o nome? 

Eu: Num sei. Num sei si é gesseiro. 

Ele: Gesseiro é quem põe gesso no teto 

Eu: Não. É ... técnico de gesso. 

Ele: Técnico de gesso, é... voluntários fazem parti também desse métier aí. 

Alguns, algumas pessoas qui trabalham nessa. Eu esqueci o nome, tem até uma 

faculdade assim qui ela é... tem muito no Senat , é... Comu qui é o nome? Fazem 

faculdade dessi , eu num sabia nem qui existia , trabalha cum as oficinas, é... 

Eu: TO? 

Ele: É técnico operacional , técnico... 

Eu: Terapia ocupacional. 

Ele: Terapia ocupacional, é. Eu reconheçu comu, comu da área da saúde, 

reconheçu alguns assistente social, psicólogos, reconheçu até uns espetores qui 

trabalham lá no lar das moças cega qui auxiliam a gente na locomoção de um lado 
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pru otru. Seria esse tipu di gente e os médicus né. 

Eu: Já falamus sobre isso um pouquinho , mas vou fazer a pergunta mesmu 

assim. 

f) Como foram os atendimentos de saúde que já recebeu na unidade de 

urgência e emergência? Há alguma diferença de outras unidades? 

Na UBS tem aquela coisa de agenda né. Se tem qui chega e agenda né, 

geralmente o médicu é, ou num tá mais ou saiu né. No PS não, você sabe qui o medicu 

qui tive vai ti atende e às vezes você é atendidu por um agora e quando  você sai é 

atendidu pur otru né. E si, é si tratando de PS né, di pronto atendimentu aqui em 

Santos, vô ti fala pra você. Na minha opinião eu achu qui é o melhor qui tem purque 

eu já tive no CREI em São Vicente, já tive em otrus, em outras, em outrus pronto 

atendimento qui vô fala uma coisa, é complicadu viu. 

Eu: Santos em comparação aos outros tá melhor? 

Ele: É. Tá muito na frente. Apesar di não se é, primeiro mundo ainda né, mas 

tá léguas na frente. Atendi todu mundu também da baixada santista né. Sê chega lá, 

tu é não sô de Itanhaém, sô di Monguagá, sô do Guarujá, sô di Cubatão, po num tem 

ninguém de Santos não. Só eu aqui,sei lá. Sabe, si fosse só a população di Santos eu 

achu qui é, andaria muito mais rápido, porém todu mundu tem direito. Então eu num 

posso dize, é qui né, o pessoal do CREI não. É uma pessoa si desloca lá de Itanhaém, 

sei lá, lá da caxa prego, Pedro de Toledo purque lá tá ruim o negocio né. Ninguém vai 

sai di lá, duas, três horas di, di viage, di ônibus, sabe, sem dinheiro as vezes pra cumê, 

pra vim pra cá pro pronto socorro di Santos si num tivesse pricisandu di verdade e 

num soubesse qui seria atendidu aqui. Purque chega em certus lugares num tem 

médicu. A coisa mais difícil qui achei desde qui fui pai, é você chega num luga e num 

tê pediatra á noite. Na UBS tem , na UPA tem sabe, tem até dentista sabe. O buco 

maxilar num sabia nem pra que servia isso, discubri lá. 

Eixo 4: O Serviço Social na área da saúde 

 
a) Quando procurou atendimento em saúde você recebeu atendimento do 

Serviço Social (assistente social)? 

Ele: Só do Senat né. Não, não. Assim, di unidade qui você fala, da UPA? 

Eu: Isso. Nunca recebeu di nenhuma. 

Ele: Não, não. Recebi do Senat, do lar das moças cegas. Agora na própria 

unidade lá, UBS, UPA nunca recebi não. Uma vez qui recebi só. 

Eu: Pronto Socorro? 

Ele: Não. Uma vez só qui eu fui bate na porta lá dá, dá assistente social 

purque ela nunca tá lá né. 

Eu: Di qual unidade? 
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Ele: Aqui da UPA aqui, do hospital aqui. Pra pedi um café purque num queriam 

mi dá. Eu já tava lá desde 9 da manhã já era otru dia, cum fomes sabe, sem dinheiro, 

cum aquel, aquela coisa aqui enfiada no meu, na minha veia pra num  perde a veia. 

Tive qui volta no médico, cum o acesso qui eles falam? 

Eu: Com o acesso 

Ele: E num podia sai, cum fome. Eu falei pelo amor de Deus sua assistente 

social mi ajuda aí. Pede pra alguém mi dá um pouco di chá, uma bulacha pra eu come 

purque eu tô passandu mal di fome aqui, tô desde ontem aqui. Aí ela foi ligo lá e 

mandaram o café. A merma mulhé, da,da, da , da copa , sei lá si é da copa qui falo 

qui eu nun tinha direito , qui eu num ia se internadu mi deu o café cum maio raiva. 

Botô na minha mão e disse olha aqui senhô. Muito obrigado. Podia tê evitadu tudu 

isso né. É, fechecler caladu evita problema. 

b) Por que acha que foi atendido por este profissional? O que ele fez? 

Eu achu necessáriu purque o nome já diz, assistente social. Tá ali pra ti assistir 

né, no casu social né, às vezes você tem qui i num luga né, num tem  dinheiro pra 

volta, tá di madrugada. Pra é, uma remoção sabe, pra um sei lá, pra um café mermo 

comu eu pedi sabe. Pra liga pra uma família né, eu achu qui é isso.  Ondi tipo que, 

eles ficam trancadu lá naquela sala cum what zap, si tu num bate na porta num sabe 

nem qui eles existem né. Tem uma plaquinha lá assistente social, cheguei lá porta 

trancada, a assistente social já foi embora. Di noite eles nunca tão né, tão sempre de 

dia, apesar qui no PS da zona Noroeste. Não, também não tão. Tão até às cinco da 

tarde. 

Eu: Exatamente. Cinco, sete dependendo da unidade. 

Ele: É. Teve uma vez qui eu fui lá pedi pra eles ligarem pro albergue purque eu 

ia chega depois das sete lá. Qui eu tava no medicamentu né, aí tinha qui retorna pru 

medicu pra vê se minha pressão tinha baixadu. Aí o senhô lá, a assistente social tá 

procurandu. Legal, mas ele é legalzinho sabe, mas estranhu sabe, a voz dele, aquele 

jeito, fiquei cum medo di fica na sala cum ele na sala lá. Esse maluco tá meio estranhu, 

mi olhandu estranhu cum a pressão alta, vai qui ele vem pra cima di mim qui eu vô da 

um monit di. Vô joga tudu qui tem aqui em cima dele, mas mi respeito também respeitei 

sabe. Bom cada um tem, como dizia cada um chora quando tem saudade né. Aí sabe, 

eu tenhu qui respeita a opção di cada um né. Quem so eu pra desrespeita quem fo 

qui si que né. 

c) Você procurou diretamente por este profissional, ou outro encaminhou? 

(contemplado acima) 

d) Acha necessária presença desse profissional? Por quê? 

(contemplado acima) 
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Eixo 1: Identificação 

a) Iniciais: D. G. N. 

b) Identidade de Gênero: Hétero 

c) Idade: 45 

d) Cor: negro 

e) Naturalidade: Nascido e criado na ilha de Santos 

f) Local de permanência de dia e de noite: São as ruas né. Quandu dá pra tê 

alguma vaga em algum abrigo,equantu não tive uma estabilidade né. Qui é 

muitu complicadu vive, como é que é? Como posso dize né? Como autônomo, vive 

de bico né, principalmente na crise qui o país tá não tem trabalhu pra ninguém, não 

importa qual seja ramu, principalmente nesse meio assimm né. Tá disempregadu a 

muitu tempu, tá disatualizadu i o mundu é muitu dinâmico. Cada dia mais caru vive, 

qui nem, pra mora aqui em Santus, nu Centru di Santus, nu mercado qui é a area mais 

pobre dentru di Santus você paga 400, 450 reais pra mora num quartu qui num tem 

nem uma pia pra você lava o rosto, usa o banheiro coletivo cum, várias famílias, então 

é muito caro. Aqui em Santus si você ganha um salário-mínimo você num vive, você 

sobrevive pode acredita. Se tu ganhá um salário-mínimo e meio você vai sobrevive 

aqui, vai sobrevive. Aqui é muito caro vive, muito, mas oferece muitas condiçoes pra 

você vive né, a parti do momentu qui tem condições, a cidade é ótima oferece tudu, 

mas é muito caro, cada pedaço daqui é muito caro é muitu caro. 

Eu: Qual local de Santus você fica? 

Ele: Eu sou daqui do mercadu. 

Eu: Mercadu Municipal? 

Ele: É 

Eu:Então, o local que você fica, geralmente, de dia e de noite é o mercado ? 

Ele: Isso 

g) Escolaridade: Eu tenhu u…, antis era u segundo colegial, qui eu pensu qui 

é o ensino médio completo. Né isso? 

Eu: Até a oitava? 

Ele: Não tenhu o segundo grau completo, é o terceiro colegial 

h) Exerce atividade laboral (qual, onde, renda mínima)? 

Ele: Algum trabalho? 

Eu: É, algum trabalho. 

Ele: não. Eu so balconista de medicamentus né. É minha profissão, a única que 

aprendi de verdade, também aprendi... também fui auxiliar de administrativo, também 

fui meio oficial de mecânico naval, agora sei trabalha cum pintura e pequenas 

reformas. Aprendi a solda também, mas profissionalmenti só aprendi a ser 
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balconista de medicamentus. Já fui gerente di drograria, subgerente de várias, 

trabalhei em muitas drogarias, trabalhei no Banco do Brasil também, mas como 

autônomo . Cum 20 anus eu fiz um contatu autônomo com o Banco do Brasil, aqui na 

Quinze de Novembro cum a (inaudível) pra se almoxerifadu de lá, eu cosegui, mas só 

qui num valia a pena pq quando eu fiz esse contrato existia concursu interno dentru 

du próprio bancu pra quem trabalhava lá dentru. O guvernu cortou isso, então era 

muito poco qui eu conseguia ganha cum esse contrato, foi quando eu  fui trabalha cum 

mecânica naval, aí sai da mecânica naval, foi quandu eu fiz u otru curso de técnico de 

aplicação de injeção e mi tornei um balconista di medicamentu. Conheci muito bem 

de remédio, aplicu qualquer tipu de injeção, so muito bom nisso. 

Eu: Você tem alguma renda, assim, mesmu que não seja fixa? 

Eu trabalhu di qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa. Até pra limpar 

fezes de cachorro eu trabalhu, pq eu também tenhu meus filhus. Sou pai de cinco 

filhus. 

Eu: E qual a renda mínima, assim, que você consegue? 

Ah, e difícil calcular pq tem semana qui, pow vc ixplode, mas também passa 

duas semanas, três semanas sem ganha nada, ganhando o da sobrevivência mesmu, 

só o da sobrevivência. Mas, às vezes qualquer trabalhu qui si faça, às  vezes ganha 

800 reais em dois dias ou tu ganha 1500 numa semana, ganha três mil no mês. Às 

vezes, você passa o mês também só vivendu di migalhas, carregandu intulhu pagandu 

qualquer coisa pq não é toda hora né. A concorrência tá muitu grandi, em qualquer 

ramu , ta muitu grandi , não importa nu qui seje. 

i) Rede de apoio social (situação de vínculos familiares): 

Tenhu contatu cum os meus filhus, mas eu vivo sozinho, entendeu. Eu tenhu 

contatu total, mas assim diretamente mesmu a minha família era minha mãe, depois 

qui minha mãe morreu. Assim, comu possu dize, assim, maio familiar minha mãe, pq 

eu sinto muita falta dela, tá entendendo. Era mais fácil assim, quandu tinha, quandu 

minha mãe era viva, qui ela crio a genti sozinhu , eu e meus irmãos pq sei lá , a genti 

tinha mai força pra tá... sei lá era diferente, entendeu. Quandu ela morreu cabei mi 

afastandu das minhas pequenas, mas graças a Deus isso foi revertidu, mas só que eu 

num durmo nem acordo cum elas, entendeu. Essa pendência de matéria, num adianta 

o que eu faça, não adianta nada, nada, eu... mi sitntu até um fracassadu por causa 

dissu pq eu num tenhu condições di acorda i durmi cum meus filhus. Di restu, nada mi 

importa muitu não, intendeu. É qui são pessoas qui eu amu, são pessoas qui eu gostu, 

são pessoas qui eu amu. A Linda Flor é a coisa é a mais perfeita du mundu, a minha 

mais nova. 

Eu: O nome dela é Linda Flor? 

Ele: É. Linda Flor. Eu tenhu a Linda Flor, Lua Serena, Renan Thiago, o Gabriel 
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e a Lilan Cristien, qui é a mais velha, tem 24 anus. 

Eu: É a mais velha tem 24. E a mais nova? 

Ele: É. A mais nova tem 9 , qui é a Linda Flor. Meus bebês , eu sinto muita falta. 

Não importa na condição qui eu vivo, si ligarem e pedirem alguma coisa eu vo mi vira 

nus 20 nem nus 30, pra mim dá o qui eles precisem, intendeu, mas... num... é... sei lá. 

Di um ladu é gratificanti né , pq a genti num deixa pra lá né , a genti mostra qui é capaz 

di alguma coisa ainda, mas aí depois vira as costas o bichinhu num vem cum a genti 

né. A genti num acorda pra troca a ropa, leva pro colégio né, num faz café da manhã, 

a genti só faz o mínimo da obrigação. Isso aí acaba deixandu a genti um pouco mal,pra 

falar a verdade só de pensar. 

Eixo 2 : Trajetória na Rua 

a) Resumo história da situação de rua: 

b) Motivos da “saída de casa”: 

É qui num é, assim, é qui aconteceram muitas coisas abruptamente na minha 

vida num espaço di tempu muito piquenu. A três anus atrás assim, eu tinha minha 

casa num tava tão complicadu pq, a genti tinha até um certu norral né, eu tava bem. 

De repente minha casa caiu, caiu literalmente, dismorono a casa, dismorono minha 

casa e eu perdi tudu, tudu. Aí aquela como eu já tava desempregadu num tinha um, 

eu num sabia mora na rua, na vdd num sei mora na rua entendeu, num sei mesmu, 

num sei. Num, eu num tenhu as condições di procura um trabalhu, pq já num tenhu 

uma boa aparência ainda você fica, mora na rua , a sua família vai embora , se separa 

da mulhe, eu já tenhu psico alto, e nessa daí quandu eu fui percebe o tempu passo e 

eu tava debiltadu. Tantu é qui fiquei muito tempu sem vê minha filha mais velha por 

causa dissu, pq me envergonhava. Quandu eu tinha tempu di sobriedade, e nesse 

tempu bebendo você vai perdendo as força, pq se você tá bem loco não tem condição, 

di faze o que!? Nada po. E quandu vai vê tu tá cavandu um abismu e tu até tem uma 

iscada, mas a iscada fico pequena pra você sai né, até... Até qui agora tá mas suave 

qui, eu to tentando ocupa minha menti, sempre to indo pro Senat isso ai mi favoreci 

muitu, eles me fazem muito bem , si eu tivesse melho di condição di trabalhu ia se 

melhor ainda. Vê si supera, mas a ferramenta tá muitu desgastada. I é isso, acabo e 

isso daí acabo colocandu; Pq quem vai dá um espaço di trabalhu pra quem tá morando 

na rua? Di uma hora pra outra fiquei até sem a ropa po, fiquei só cum a ropa do corpu, 

eu tava conversando do otru ladu da rua quando ouvi um istalu, a dona do ba fecho a 

porta dela, graças a Deus isso aconteceu, ouvi um istalo, caiu, minha casa caiu. Não 

só a minha ,a ixtensão é qui a minha era nu fundu dessa, caiu a da frenti, du fundu e 

as duas casas du ladu e di uma hora pra outra eu fiquei na rua, foi isso qui aconteceu. 

Eu: Era alugada essa casa? 
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Ele: Era alugada, mas dava pra paga, dava pra paga pq tinha estrutura. Tinha 

base tudu mais pra mi condiciona, pra mi mante poxa, eu tinha um endereçu pra mi 

acharem né, todu mundu sabia onde morava Aí Dé, tô precisando di você pra 

descarrega um caminhão, aí era mais fácil, intendeu. 

Eu: Já morava lá a muito tempo? 

Ele: Poxa a minha vida toda ali na região, intendeu, a minha vida toda. 

Eu: Nessa casa você tava morando sozinhu. 

Ele: Não. A minha vida toda nessa mesma rua, entendeu, então eu sô muitu 

conhecidu ali. Si você chega na rua qui eu moro em qualque comércio pode se 

qualquer comercio, qualque comerciante, qualque pesssoa qui fala meu nome na  rua 

ia mi conhece. Isso daí, quandu aconteceu eu fiquei muito... Ah, muitu degradanti di 

uma hora pra outra fica na rua , então a genti acaba si negandu as pessoas qui a genti 

conheci pra si aproximá, intendeu. A genti vai si debilitandu pq realmenti quando a 

genti tá ali loco isso ai num importa muitu, intendeu. Então, a genti acaba vivendu cada 

dia, i otru, a genti caba vivendu cada dia, mas nu dia qui amanhece já morreu o qui 

passo né, e a genti num aproveito pra nada e quando vê já ta todu atrapalhadu, a genti 

morre todo dia um poco , eu num vo vive o hoje o que eu vivi ontem né, num 

correspondi aquela manhã; Si eu num fize alguma coisa legal agora , o hoje, vai se 

difícil faze algo coisa na manhã né. I sozinhu é mitu  complicadu né, pq pelo menus 

quando você tá sozinhu e tem um teto né , a solidão é sua companheira e o travesseiru 

é o seu confidenti, né , mas você tem um tetu né. Você acorda di manhã, faz um café, 

toma um banhu vai pra luta, ocupa a menti. Agora você abre u olhu, tá di madrugada 

ainda e você po, pra ondi eu vô,né. Issu aí e muitu complicadu, i até agora eu num 

acoustumei cum isso não, tá muitu difícil, muitu difícil, tá ficandu cada vez pior pra fala 

a verdade. 

Eu: Tem três anus qui aconteceu isso né? Ai você acabou tendo que fica na 

rua.  
Ele: Eu tô na rua. 

c) Percepções acerca do “estar” em situação de rua: O que tem de bom? O 

que tem de ruim? 

Ai, como eu posso dize pra você, o raciocínio é simplis, por pior qui esteja, pode 

ista pior, entendeu. Então, di qualque menera tá bom,eu não sô di reclama, eu so di 

clama, intendeu, eu clamo mesmu a Deus, eu num sô di reclama. Eu sei qui tá ruim i 

podi fica pior, si podei fia pio, pode fica bo, intendeu. Só mi concentra, mi concentra 

um poco mais, ocupa a menti cum coisas qui vale a pena e num bebe, pq eu bebo 

muito. Então, to tendu um alto controle muito grandi, pq eu durmu e acordo cum 

vontade di bebe, é uma luta constante. Quandu num tô bebendo graças a Deus 

aconteci coisas legais, qui nem: tá aqui nesse momentu contigu, si eu tivesse 
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imbriagadu eu num taria, podi acredita, também num tava frequentando u Senat, num 

tava indu lá nu Cras cum frequência conversa cum a dona Viviani, num taria agilizando 

coisas pra mim também, mas eu tehu certeza que podi fica e se fica pior fica tá bom, 

intendeu. Eu num posso deixa fica pio qui isso, então si podi fica pio tá bom, vai qui 

eu reclami e fiqui pió mesmu. Até vo senti falta dissu qui eu tenhu agora mesmu sendu 

poco. Se tá ruim , ta bom fico pensando naquela music e tals. 

Eu: Mas você acha que existi algo de bom na rua? 

Tem. Pq quando eu sai dissu tenho certeza qui eu nunca mais vo quere volta , 

intendeu. Eu vô dá o melho de mim pra sai dissu. Issu qui tem di bom, intendeu.Pra 

quem num queria mais saí dissu daí , i mi torna melho , pra se melhó prus meus filhus, 

eu sintu muita falta deles, muita até demais; Então, issu aí é a coisa boa. Eu achei que 

tivesse passadu pur tudu na vida, pur várias coisas mermu, eu já vi muita genti 

morrendo, tirei muita cadeia po, conheci muita genti cum dinhero, muita genti dura qui 

tá numa situação assim e também o qui eu tirei di bom, é qui tenhu qui tirá força 

procurá i ultrapassá us obstáculos pq eu tenhu certeza qui passando pur isso vão vir 

maiores, então tá sendu uma preparação pru qui há di vi, intendeu. A única coisa qui 

eu veju di bom é issu, eu tiro comu preparação pras coisas qui virão. Purque quantu 

mais a genti invelheci maiores são os problemas, a 20 anus atrás eu num imaginaria 

nunca, nunca tá na rua. A 20 anus atrás eu achava qui ia se um grandi administradô 

di impresas, eu nunca achava qui ia se um ex- presidiário né. Nunca achava qui eu ia 

fica longi dus meus filhus, qui eu num tinha (INAUDÍVEL) ia nunca imaginava isso. 

Então nada daquilo qui a genti qué, num adianta tê vários projetos, a genti tem que tê 

atitude, projetos num quer dizer nada tem qui tê atitude. Que , qui adianta você tê um 

projeto e num sai do papel, num sai da sua menti , isso é tudu im vão. Não é tudu im 

vão né, eu amu dimais minhas filhas, val a pena, sinal qui eu ainda tenho coração 

(INAUDÍVEL) eu as amo dimais, as amo dimais mesmo, vale a pena, vale a pena, vou 

dá mais valo pra isssu. 

Eu: Qnt tempo vc ficou na cadeia? 

Ele: essa ultima vez esse anu, eu fiquei 4 meses, foi em Outubro , sai em 

Fevereiro. Ao todo na cadeia fiquei 6 anus, fiquei 6 anus. 

d) Teria algo que você gostaria de falar para os governantes, profissionais de 

saúde ou pessoas em geral? 

Bom, ai vamos por etapas né, vamos pur parte como diria o Jack estripado. 

Nessa linha tem muitas pessoas da hora, pessoas dedicadas mesmu né, que trabalha 

nu qui gosta, nu qui gosta mesmu e quandu você trabalha nu qui gosta num trabalha 

um dia na vida. Tem pessoas qui num trabalham porque vira e mexe, (INAUDÍVEL) 

porque além di tudo eu so cardiopata também né, e to sempre nu médicu, sempre nu 

médicu. 

Eu: Você estava falandu dos profissionais de saúde né? 
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Ele: Issu. Você chega assim, qui nem agora vai se todo o atendimento do UPA 

né, qui é feitu cum conhecimento misto né. Iniciativa privada i, u dinhero publico né 

cara, mas é muita genti despreparada, genti que não tem noção. Qui nem, durante 

uma visita qi eu fui, pq só esse anu eu tive 2 princípios de infarto, e a mulher me 

medicando , a médica me medicandu e eu cum uma dor no peito ficandu cada vez 

pior. Chego um hora qui ela mi deu mais um tipo de medicação, aí eu falei: e agora , 

o qui faremus? A médica olho pra minha cara e falou: Eu num sei. Mi perguntei: o que 

eu tô fazendu aqui. É uma médica, dá pra vê qui era recém-formada, tá entendendo. 

Muita genti despreparada vi a enfermeira agredindu uma senhora pq era tipo, uma 

moradora de rua, entendeu. Sabe, as pessoas um senhô ficou do meu ladu por dois 

dias sem comer nada , eu qui tive qui pedi pra coopera arrrumá alguma coisa pra ele. 

Um otru infermero pedi pra traze um lençol, pq tava frio , ele num troxe, teve qui mudá 

o plantão pra traze um lençol, intendeu. Então, num tem um... os cara num tão sendu 

muitu humanus. Tem pessoas qui são ótimas, mas são muito despreparadas, tem 

muitos despreparadus, muituss, muitus, muitus. Acabam até ofendendu , entendeu. 

Issu aí na área da saúde em si , em si né, no atendimento direto, nu pronto 

atendimento, assim, num tô falandu especialidades, qui a maioria das pessoas são da 

hora. Como qui você pode chega no hospital, encontra a pessoa caída embreagada 

e a enfermeira fala pro médicu : esse lixu tá dando muito trabalho. Issu não existe, te 

outro paciente du ladu ouvindo o qui ela tá falandu, intendeu. Comu qui a genti vai se 

senti sendu tratadu assim!? Num gosta du qui faz muda di propfissão , po, intendeu. 

Num fica si martirizando e martirizando us otrus. Chega morado de rua é trtadu qui 

nem um lixu nu UPA, já era mais diferenciadu nu PS Central. Era bem mais 

humanizadu u atendimento, intendeu. Ali parece, é... qui eles ganham por comissão 

pra atende, elis chegam lá dão a medicação, a pessoa chego cum dô e acabo aquilu 

, pega todu mundu e você manda embora. 

Oh, eu tive lá cum arritmia, qui eu tava todo... passei muito mal. Cheguei cum 

a pressão 19 por 8 , eu achu. Aí fiquei das 8 da manhã, aí quando foi a tarde eu fui 

pega os exames, aí viram que eu tava mal, aí mi medicaram e mandaram pra casa, 

era uma meia noite , mas eu ainda falei: tô indu pra casa cum o mesmu problema, 

quando eu saí já saí vumitandu di dentru du UPA, mas eu já tava nervoso sabia qui ia 

volta e ia discuti. Aí eu pensei: derrepenti u medicamentu faz algum efeitu eu ficu 

melhô, vo pra casa. Foi quandu eu dismoronei, quando deu 5 h da manhã eu acordei, 

tava doendo até a perna. Quandu cheguei na esquina, quandu cheguei na esquina da 

Bras Cubas, aí eu vi um rapaz e falei: por favo, tem comu você liga pru Samu porque 

eu tô passando muito mal. Eu já num conseguia anda, nessa aí fiquei 3 dias internadu 

e me mandaram embora sem te o diagnostico daquilo qui eu tenhu. Se lá é prontu 

atendimento como o medico explico, então pq não mi incaminharam 
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pra onde possam discobri o qui eu tenhu. Porque até agora eu num sei, tô cum um 

monti di exame pra faze já faz 1 mês e meio, qui a policlínica i mandô faze i até hoje 

num mi ligaram. Só tá marcadu e num mi ligaram, num marcaram nada , alias, vão mi 

liga pra fala o dia ainda. Já faz 1 mês e meio, se fosse pra morre eu teria morridu, pq 

eles num mi mandaram pra Santa Casa, qui eu tenhu certeza qui atende? Qui fosse 

pru Guilehrme Alvaru , pra Beneficência , o Sus pagaria. E si eu morro?! Entendeu. E 

si eu tô na rua, passu mal e morro!? Eles dão atendimentu muitu horrível pra morado 

de rua quando você fala qui é morador de rua já muda tudu. É tipu assim , sabe qui 

não vai tê ninguém olhando por ti , sabe qui ninguém vai ti visita, então du jeito qui tá, 

tá, bom. Só faz a prescrição, chama o medico e já era, acabo. Então, nissu aí eles tem 

qui melhorá muitu, agora nu atendimento, nu atendimento, assim, du Naps eles são 

muitu bons. E poderia ser melhores, si, si... desem condições pra eles. Eu num sei se 

você já foi lá. Tem estrutura pra se uma unidade de saúde. 

Eu: Nu NAPS? 

Ele: É aqui , u Caps Ad. Eu tive nu Senat, qui nem nu Senat. Qui nem eu tava 

falandu ontem, como pode uma unidade de saúde fechandu as portas po, e a maioria 

dos espaços são abertus cum aquilu, tem pessoas que chegam lá muitu debilitadas , 

tem uma enfermaria qui vive fechada, se alguém passa mal a enfermeira num serve 

pra nada, tem qui chama o Samu. É uma unidade di saúde, po, tem gotera, num tem 

nada, pq uma pá di pessoas cum problema psicológico e num tem nada. Tem us, us 

grupus né,o diário mas acaba o grupu fica todo mundu meiu durmindu. Aí meio qui as 

pessoas qui tem problema psicológico fica o dia todo falando di droga, aí eu já num 

tenhu paciência, entendeu. Aí eu saio andando, num tenhu muita paciência di ficar 

ouvindo isso, num tenhu mesmu, mas eles fazem o possível. Eles tem muita paciência, 

muita paciência, são ofendidus toda hora, num sei pq tem um guarda lá dentru qui 

num toma providência nenhuma, num serve pra nada. Acho qui , as vezes, até a 

segurança deles fica em perigo o bem estar deles , sabe. Porque num sab o dia a dia 

daquelas pessoas, num sabe qual a vida pregressa deles, entendeu; e muitas pessoas 

vão até embora, elas são nômades nessa cidade. Eles corre até perigo, falandu a vdd 

eles ficam em choque, ás vezes, vai falar cum algum paciente , eles oprime, oprime 

mesmu, manda praquele lugá, xinga mãe, xinga pai, são terríveis, entendeu. Então, 

eles se esforçam bastante e a nossa política pública tem que também percebe que 

nada si muda si num tive uma boa educação. 

Nós tamu chapadus aí di médicu qui mata us outrus e num dá em nada pur 

causa dissu. As escolas di medicina viraram fábricas di dinhero, não uma indústria de  

doutores  né.  As  pessoas  estão  dispreperadas  e  eles  ainda  querem  cortar o 
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dinheiro da educação, cortar dinhero da saúde. Em muitos estados você vai nu 

hospital, você tem que compra medicamentu pra cuida do teu corpo, comu é qui 

alguém podi passa um mês pra coloca uma platina, uma matilha, entendeu. Issu aí e 

inaceitável, a genti paga muito caro por isso, um trabalhado aqui nu Brasil qui ganha 

dois salários minimus, cinco meses são só di imposto. Eu tô esperando um mês e 

meio pra faze um eletrocardiograma, uma ressonância magnética do meu rim, do meu 

figadu, um ultrassom do meu abdômen e um raio-X cum laudo, um mês e meio 

, um mês e meio, um mês e meio cara. Tô a base di remedius, então, oh, cadê o meu 

dinhero? Sô morado de rua agora, mas na minha cartera eu fui registradu cum treze 

anus, entendeu po. Si já é assim aqui nu Sudeste, imagina, vamu supô , nu Nordeste 

, nu Norte , nu Centro Oeste. Imagine cara, si aqui, qui é uma das melhores qualidades 

di vida do país, imagine eles lá. Po, pra mim eu num cunsigo  mi conforma. Si já 

estamos sofrendu aqui, imagina ondi num cai nem água,  intendeu, um absurdu e não 

dá em nada, então, eles fazem leis pra eles mesmu. Comu qui eu pudi ficar presu seis 

anus por causa de 20 mil , e esses genocidas roubam milhões e milhares de milhares 

e num dá nada. Us cara roubam 30 milhões, 50 milhões, 100 milhões é condenado a 

30 anus pra passar dois, três anus numa mansão, cum uma tornozelera na caela, isso 

é um absurdu. Si você coloca nu papel pur causa de um crime de corrupção, poxa ele 

já matou centenas de pessoas. U Rio de Janeiro, é um estado falidu, Minas Gerais, 

Pernambuco, Piauí, coitadu du Piauí , di elogios eles num tem nada e esse novo 

sistema di saúde na cidade está uma porcaria. Vocês técnicos de saúde são da hora, 

são da hora, vocês num tem culpa; é qui vocês num tem, vocês num tem ferramentas, 

num tem recursos. As ferramentas qui vocês tem já estão todas ultrapassadas, 

disgastadas. Po, chega lá nu Senata num tem um livru pra lê , entendeu po. Num tem 

um livru, num tem uma distração, algumas atividade, alguma atividades porque parece 

que somos drogadus, viciadus, adictus, né po. A menti tá vazia oficina pra, pra faze 

coisas quebradas, tudu ui você fizé já vai sair quebrada, entendeu. Ociosidade é a 

pior coisa pru, pru usuário di qualquer coisa, mas (INAUDÍVEL) pra melhorá. 

Eixo 3: Percepção do acesso e relação com serviços de atenção à saúde 

a) O que leva você a procurar serviços de saúde? O que está 

sentindo/acontecendo quando acha que deve procurar um serviço de saúde? 

Poxa, bem dizê só tenhu um pulmão,já tenhu três drenage, já tive três 

principios di infarti, tenhu labirintite , então, tô sempre precisando 

Quais serviços você procura quando se sente doente? 

O serviçu qui eu procuru sempre é o pronto atendimento, a genti num tem planu 

di saúde pra procura um hospital, a genti tem qui si sujeita aí ao governu , porque se 

eu tivesse condições eu num usaria aquilu porque chega a se irritante. 
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Você passar cinco, seis, sete horas dentru dum, dentru dum luga sem, sem uma 

condição, uma cadera, essa cadera aqui já é disconfortável , imagina uma menor mais 

desconfortável ainda. Po, cum 45 anus, agora cum 45 anus, agora aquelas pessoas 

qui já tá cum 60 e poucus, 70, po. A ultima vez qui eu fiquei lá nu UPA, caramba, eu 

fiquei 3 dias nu, na sala de medicação po. Uma senhora também entendeu, ela tava 

internada ali, entendeu, sem condições nenhuma. Eles num respeitam u silenciu, po, 

você trabalha cum saúde, tu tá duente cara. É uma barulheira dus infermeros, das 

infermeras, tão grandi, é impressionante, é impressionante, umas gargalhadas parece 

um desfile di moda, nunca vi hospital trabalha cum saltu altu, parece qui tá tendu 

galope, entendeu, e num si dorme, num si dorme. Eles não respeitam, ali é horrível, 

mas é a única coisa qui nós temus né. 

b) Quando falamos de saúde o que vem a sua cabeça e quando é necessário 

procurar um serviço de saúde? 

Precariedade. Saúde tá muito precária, muito precária, muito precária mesmu. 

Nu anu retrassadu, eu fiquei, pra eles conseguirem mi transferi lá pru PS, mas sabe 

pq eles me transferiram até pro PS? Pq também u médicu era muitu dispreparadu. Um 

senhor entro juntu cum u medicu i a infermera ele olho assim, ele era meio 

esquizofrênico né, mas num tinha necessidade daquilo. Ele olho pra cara du médicu 

e disse assim: o qui você á querendo cumigo? Muitu novo u médicu, muitu novinhu. 

Aí ele falo: não o senhor tem qui. Mas comu ele dava muitu trabalhu, pq num 

amarrarum só o velinhu. Foram lá colocaram a medicação e deixaram ele amarradu. 

Ele foi quere intuba o velinhu sem necessidade, ele quase mato o velinhu, eu estava 

du ladu. Num tinha necessidade, ele estava bem, ele estava falandu, num tava 

convulsionando, ele num teve nenhuma parada, num teve nada. Só pq ele tava 

(inaudível). Queria entuba o cara , o cara quase teve uma parada cardíaca. Ele 

conseguiu volta o cara, entendeu, e a família num tava du ladu pra vê aquilu. Queria 

tantu tê gravadu isso, poxa, ele quase mato a pessoa sem necessidadi. Esses 

medicus novo,UPA Central aquilo é um absurdu, é um absurdu, é um absurdu. 

Eu: Voce tinha dito que iam te transferi pro PS Central? 

Ele: Mi transferiram, mi transferiram pru PS Central, já tava desativadu já. Era 

no 2° andar, ali, onde tem um balcãozinho.Entendeu, eu fiquei lá , de frente dois 

elevadores , assim. Eu fiquei lá, fiquei 12 dias lá. Foi quando descobriram qui eu tava 

mal do pulmão esquerdo, eu cheguei lá só cum tontura né , ai viram que eu tinha 

anemia falciforme e tava cum u pulmão mal, fiz até uma biopsia também pra vê se era 

câncer, acharam qui tava estranhu , mas não era nada dissu , também num era 

tuberculose , mas também não teve diagnostico,entendeu. Num teve diagnostico 

nenhum. Lá eu fui muitu bem atendidu, lá nu PS Central. 

Nu PS Central eu tive varias vezes, varias , varias vezes e todas as vezes fui 



143 
 

 

muitu bem atendidu. Só deveria te mais segurança e nessas varias vezes eu fui 

roubadu 2 vezes lá dentru, mas só mais segurança , de restu lá tudu muitu legal. 

Agora cum u UPA de zero a dez, três. É muitu horrível, muitu horrível. 

Eu: As vezes que você foi pro PS você já estava em situação de rua ou você 

ainda tinha sua casa? 

Não, eu tinha casa. Tinha alguma estrutura, tinha uma boa estrutura. É qui 

como eu disse pra tu, é qui aconteceu muita coisa , muito rápido sabe. Minha mulhe 

foi embora cum as minhas crianças, não só minhas crianças como meus entiadus 

também, eu gosto muitu deles. Foi embora cum a minha família, ai a genti po, fica 

desempregadu, sem uma renda, aí a nossa casa cai. É muita sacanagem, provação, 

a genti (inaudível) fica deu vontade di volta pru crime pra fala a verdade, purque a 

genti resolvi isso aí em dois minutus , mas isso num faz parti di mim. Mais minha 

cabeça fervilho porque eu num veju dificuldade pra ganha dinheiro, é muitu ruim ficá 

na rua, mais é pior fica presu, só imagina di fica presu, sem tê o direitu de ir e vir, tá 

ligadu, deleta isso da cabeça automaticamente, automaticamente deleta. 

Eu: Dessa vez qui você falou qui foi pro PS Central, a última, você estava em 

situação de rua? 

Ele: A última eu tava em situação di rua. 

Eu: E você também foi bem atendidu? 

Ele: Não, não, não, nu OS não. Dessa ultima vez eu num fui pro PS. Eu fui nu 

UPA, u atendimento du UPA é muitu ruim , é muitu ruim . Assim, diretamente, sei lá, 

eu achu qui eles sabem também o qui falam né; mas chega uma pessoa debilitada, é 

muitu horrível, intendeu. Num é purque, eu num so daquela pessoa , sabe , pode ter 

feitu mal pra você, num fez pra mim tá tranquilu. Tá fazendu mal pra você, tá fazendu 

pra mim, então num serve po, lá é muitu ruim, muitu ruim. 

Eu: To perguntandu pq você falou que uma vez foi pra UPA efoi transferidu  pro 

PS. 

Ele: Nessa época aí eu tava em situação di rua. 

Eu: Ah tá. Pq aquela UPA ali, ela só tem uns dois anus eu achu, nu maximu. 

Ele: Não, não. Pq eu fui transferidu. Não,po . Pq nu anu passadu, eu fiquei cum 

sete dias , estava me fevereiro ainda , em 2016 já tava funcionando, 2016 tava po. Eu 

fui transferidu da UPA, fiquei lá no 2° andar, até a que era enfermeira chefe uma 

senhora foritinha , lá do PS. Tem uma mulhé... 

Eu: baixinha 

Ele: Issu, ela é meia ríspida pra falar cum otrus. Tem mais de dois anu po. Foi 

pq eu me lembru qui eu fui pedi atendimentu lá, eu entrei lá pela frente onde fica o 

hospital portuguesa, aí o cara falo qui já tava atendendo nu UPA, lá nu UPA. Ou eu to 

confundindo as datas? Foi isso mesmu. Eu posso ate ta errandu às data, mas foi isso 

que aconteceu. 
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Eu: Tá depois eu veju direitinhu. Mas é so pra eu saber mesmu. Quandu você 

foi atendidu na UPA você já estava em situação de rua, quando você foi atendidu no 

PS você não estava? 

Ele: É, eu num tava, Issu mesmu num tava. 

c) Quando digo que saúde é um direito garantido pela Constituição o que você 

pensa? Que direitos acredita que tem? 

Oh, se faz parte da Constituição eu tenhu direito a saúde, tem qui te acessu a 

saúde, principalmente cum mais facilidade né po. Pq já começa qui, po, é dinhero 

pacas qui tiram di nós, então, pq num torna isso daí mais rapidu, pq pra tapa um 

problema po, tem que mexe cumm a saúde ou cum a educação!? Po, isso num existi, 

num existi po. Então, tem qui se mais rápido , pessoas morrem na fila di espera por 

causa di uma cirurgia , qui as vezes até qui é simplis. As vezes , quando consegue 

aconteci qui nem aconteceu em São Bernadu, várias pessoas ficaram, foram faze o 

mutirão da catarata várias pessoas ficaram cegas. 

Issu pode acontece? Cadê os responsáveis , entendeu. Então, si tá na 

constituição e eu tenhu esse direitu, eu queru esse meu direitu, queru te acessu a 

saúde, queru tê saúde. 

Queru que tenha mais praças, qui nem , tem uma praça ajuda a melhorá a 

qualidade de vida das pessoas, melhora a saúde pq vai te um espaço abertu pra você 

anda, pra você corre cum seus filhus , vai ti faze bem. Lá nu mercado ao invés di abri 

um otru espaço, faze um poliespertivu , não . A praça qui meus filhus brincaram, qui a 

minha mãe me levo pra brinca , poxa , acabaram cum a praça pra faze poliesportivo. 

Cadê a praça qui eu queru entra a qualquer hora!? Entendeu . Agora é maior 

burucracia pra entra, po, a praça tinha qui continuar lá. Eles poderiam coloca im otru 

terrenu, tem varius espaçus im Santus, várius, entendeu. Então , isso aí prejudica, pra 

molecada brinca , pra lá i pra cá , chega nu dumingu vai joga uma bola lá na praça , u 

campinhu era de areia ,num tem mais, intendeu. Issu é só um ladu, tantu 

psicológicamenti , como fisicamente pra qualquer pessoa . É uma praça , a genti já 

num tem tantus espaçus lindus por aqui , era um espaço verde aqui em Santus tá 

sumindo, intendeu. 

d) Como foi seu atendimento nos serviços de saúde? Como foi recebido e 

cuidado? O que foi bom e o que foi ruim? Já foi respondido 

Como você gostaria de ser recebido e cuidado? 

Ah, só cum mais atenção, né , poxa, só isso. Com mais dedicação, elis tem qui 

se mais dedicados, num tem que se robotizadu. A saúde agora tá robotizada, num 

tem , o cara... Qui nem , quando eu tava lá nu PS, poxa a enfermeira , uma qui tem 

uma tatuagem no peito ela, muitu bunita ela também ,achu qui é uma rosa, . Poxa, ela 

passava pra pergunta si eu tava bem poxa e quando eu chegava pur 
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causa du problema du meu pulmão mi colocaram nu isolamento, mas poxa de 1 em 

1 h ela tava lá perguntando si eu tava bem, ou vinha alguma infermera - Tá precisando 

di alguma coisa? Agora nu UPA você ta cum um monti di enfermero pra lá e pra cá – 

Mi vê um copo d`agua? Ultimamenti eu só vô pur causa du coração, então a genti fica 

lá na emergência né e a genti num podi si levanta . Tu pedi um copo d,agua – só um 

minuto qui eu to ocupada, só um minuto qui eu to ocupada. Tá ocupada , mas po é 

um paciente qui ta pedindo água, entendeu. Ele também tá aqui, poxa, parece qui ta 

fazendu algum favo, num tá sendu nada di graça. Sabe, tê mais atenção, dá mais 

atenção praquelis qui fica debilitadu, tá vendu qui a pessoa tá debilitada. Po, tu vê 

uma pessoa defecada o dia todo , po, num é pussivel qui elis num percebam. Uma 

pessoa tá debilitada , tá horas durmindu , custa elis levanta o lençol e vê , a pessoa 

ainda ta usando fralda, intendeu. Então , isso daí tem qui se corrigidu. Si a pessoa 

pega uma infecção? Si ela tá cum alguma coisa qui precise se limpo? Si tá cum algum 

ferimentu? Né, po. E si a pessoa num tá simplismenti durmindu , tá ali desmaiada e 

elis num perceberam, né , po , tem qui te mais  atenção nissu. Im tudu, é maio falta... 

Elis num saõ atenciosos , entendeu, elis não são atenciosus. 

e) Quais profissionais você identifica como sendo da área da saúde? 

Dá área da saúde !? Medicu , psicólogo, fisioterapeutas, ah achu qui já dá né. 

Si eu coloca u tantu di profissionais qui tem na área da saúde vai da uma renca né po. 

Tirandu, tirandu não né , ainda si incluir especialidades, vai dá mais um monti,. 

Então, é um monti di profissionais 

f) Como foram os atendimentos de saúde que já recebeu na unidade de 

urgência e emergência? Há alguma diferença de outras unidades? 

Ah, tem né . Pq cada um tem uma chamada . Senat é outra coisa , é mais pra 

trata o psicológico das pessoas, mas,assim, uma vez eu fiquei internadu , um tempu 

atrás . Eu fiquei internadu na Santa Casa, uma fez fui transferidu pru OS Central , i u 

atendimento na Santa Casa é , cara , muitu diferenciadu, muitu diferenciadu, é muitu 

bom, muittu bom mesmu. Si você acendi a luz du teu leitu, a pessoa vem nu 

automático, automaticu , o atendimento é perfeitu. Um batalhão di médicu ti 

atendendo, di lá você num sai sem sabe qual é o seu problema. Qui nem a minha avó, 

a minha ex – mulhe fico lá também, o tratamento lá é bom, é ótimo . 

Agora , luga di prontu atendimento, nada favorável . Faz uma visita lá como 

paciente e você vai vê o qui eu tõ dizendu. Só u atendimento, o 1° atendimento é 

demoradu, muitu demoradu,, muitu demoradu. 

Eixo 4: O Serviço Social na área da saúde 

a) Quando procurou atendimento em saúde você recebeu atendimento do 

Serviço Social (assistente social)? 
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Recebi. Nu PS mesmu, é nu PS também dessa vez , quando passei na santa 

Casa também. U assistente social muitu legal, ele sabia qui eu gostava muitu de lê 

né. Então, toda vez qui ela chegava, ela levava uns dois livros pra mim, muitu da hora 

, ela mi atendeu muitu bem. E , lá nu PS Central , a assistente social ficava preocupada 

pq eu já tava uns dias lá né, mais di uma semana e ninguém ia mi visita, entendeu. 

Ela si preocupava muitu comigo, tantu é qui ... também num gostu di fica pidindu muitu 

nada pra ninguém assim , pq quantu mais atendidu mais você é cobradu. Eu, aí eu 

pedi pra ela liga prum amigu meu, a única pessoa qui foi mi visita 

, u Aguinaldu. Ela fez u contatu cum esse cara, eli é muitu da hora, foi meu 

encarregadu na Real sindserv. Eu, depois foi mi visita , uma vez , levo um monti di 

doce, levo sabonete ,colônia, produto di higiene levo ropa. Aí depois eu fui faze uma 

cirurgia, por isso qui ele num foi. Si ele num fosse faze uma cirurgia nus olhus também 

, ele iria , intendeu. Nu PS, foi muitu útil essa assistente social. Localizo ele , qui eu 

num tinha nem u telefone dele , lá da empresa né . Mas só pelo nome ela localizo, 

localizo ele e ele foi ate lá. Foi muitu legal, as duas foram muitu legais, só nessas duas 

vezes também . Di restu num tinha nenhum família pra liga né. 

b) Por que acha que foi atendido por este profissional? O que ele fez? 

(Contemplado) 

c) Você procurou diretamente por este profissional, ou outro encaminhou? 

Não. Porque na Santa Casa foi pq a genti num tem visita , assim né. Quandu 

nessa época aí, qui faz um tempu na Santa Casa eu tava cum a minha esposa , mas 

era muita criança pra si toma conta , entendeu. Num tinha tempu di, num tinha  como, 

num tinha como. Porque quando ela chegava im casa tinha minhas duas filhas e mais 

os 4 filhus dela né , então a genti num é mais pequenu pra tê visita 24h 

, h48. Mas ela, muitu legal – você precisa di ajuda? Muitu legal. Precisa di ajuda? Eu 

falava sempre qui não, aí eu falei não. Ela mi deu us livrus. 

U lá du PS Central já foi diferente, pq eu já comecei a senti falta né po. Mas po 

ia pedi visita pra quem? A genti si senti um animal. 

Lá na Santa Casa eu vi qui ela foi por livre e espontânea vontade pra sabe si 

eu tava precisando di alguma coisa, enetndeu. Mas também lá na Santa Casa é um 

batalhão , dimais . Lá foi fisioterapeuta, foi o neurologista, foi o cardiologista mi atende. 

Eu achu qui isso é di praxi deles, a nutricionista também mi pergunto o qui eu gostava 

di come , o qui eu num gostava. Nu PS ela foi di pronto atendi... nu PS eu vi qui eu 

precisei pra se localizado. 

Eu : Nu OS então você chamou? 

Ele: Eu chamei. Eu precisava di alguém . Lá na Santa Casa não. Foram lá e 

perguntaram – tá precisando di alguma coisa. Não to legal e tal. Ela pergunto – você 

gosta de lê? Porque eu num temnada pra faze, é horrível, só durmi. Ela trazia todo 
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dia um livro ou dois dependendo da espessura, ai eu lia i só. Mas também num precisei 

di nada mais serio , as vezes tá na vontade assim né, pq quando a genti fica sozinhu 

u negociu é muitu loco né. Senti falta atá dus papagaius, ai da vontade di até liga, pedi 

pra liga pra minha ex mulhe , mas num ia vale a pena . Ela foi muitu inocenti. 

d) Acha necessária presença desse profissional? Por quê? 

Oh , logico qui sim . Qui nem eu falei nu cumeço da entrevista , poxa, si num 

fosse esse pessual cuidandu di mim o dando atenção a uma hora dessa eu ia tá 

chapadu. Num ia ta dando atenção pra senhora , pq eu numa hora dessa já ia tá 

imbriagadu pra caramba e depois qui a genti fica imbriagadu vai procurar as drogas 

intendeu. Eu num ia ta aqui a uma hora dessas, como também tava aqui ontem, até 

uma hora dessa sem te... porque eu gosto du trabalhu di vocês , intendeu. Então ,  eu 

num vo faze uma coisa ... como posso dize a palavra certa !? Num vo faze o trabalhu 

di vocês si tornarem em vão, intendeu. Eu num vo sê , mais um ali entendeu. Vo te qui 

acha im vocês um apoio mesmu, si num tivesse vocês... si eu num tivesse falandu 

cum você aqui quem sabe o qui eu taria fazenu, né ,po. Eu ia tá fazendu uma dezenas 

di coisas , lutandu cum meu vicio pra num bebe novamente. So di tá aqui, você mi 

ouvindo pra si torna uma melho profissional pra faze isso po, já ta fazendu um ótimo 

trabalhu, podi acredita. É difícil sem a assistência social , si num fosse o apoio da dona 

Viviane qui toda semana pede pra eu tá lá , a primera coisa qui ela fala - tá cum boa 

aparência , to gostando di vê, intendeu. Então a genti ve qui faz bem também i qui 

vocês escolheram pra trabalha cum o ser humanu, então vocês vendu o ser humanu 

bem faz bem pra vocês , então a dedicação di vocês vale a pena também. Então, eu 

coloquei na minha cabeça , toda vez qui eu for falar cum alguém da assistência social 

, do Senat, cum a minha operadora ou técnica eu sempre me mantenhu sóbrio . Então 

, como eu procuru i todos os dias, então a maio parte dos dias eu to ficandu sóbrio, 

entendeu. I tem pessoas pra da atenção, qui eu vo fala cum a dona Viviane agora dia 

28 , eu vo pedi acolhimento. Ela já pediu pra eu fala cum ela dia 28 , tenhu certeza qui 

eu vo cunsegui, pq eu já tava in acolhimentu, mas eu fui presu como eu falei pra você 

né. Dai eu fui preso, ai qui atrapalho tudu mesmu, quando eu voltei já po, já num tinha 

nada i fiquei cum menus ainda, complico mais um poco, complico mesmu. Mas, agora 

tá voltandu ao normal, pelo menus tô tendu ropa , luga pra troca di ropa, a genti já sabi 

si localiza melho pra toma um banhu . 

Eu : Vc tem algumas referencia né? 

Ele: Né 

Eu: Minhas perguntas acabaram tem mais alguma coisa qui você gostaria di 

fala? 
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Até qui sim, como eu tava dizendo ontem, u ... é qui o ser humanu não referente 

a (INAUDÍVEL) sabe . O ser humanu pur muitas vezes num é humanu. Qui nem 

nenezinhu , nesse momentu , as vezes a genti ate evita, eu tenhu ctz sabe qui  a genti 

num faz tudu di propositu. Qui nem eu cheguei aui fiquei acanhadu, qui foi automaticu, 

eu chega na porta e todo mundu olhá pra mim, tá ligadu, etao eu mi senti um estranhu. 

Qui nem quando eu trabalhava im escritório, quando trabalhava im drograria , 

enquanto eu tava ali nu ambienti di trabalhu , to ali servindo e tal todo mundu trata por 

igual .As vezes, eu posso tá vestindo Armani , intendeu, as pessoas atravessam a rua 

, seguram a bolsa . Tem pessoas qui evita , vai di carro im carro , tira a chave disfarça 

intendeu, achando quia a genti vai roubar isso ai vai colocandu a genti mais ... só 

afastandu mais pq quantu mais tempu a genti fica na rua ... po minha aparência 

quantas brigas eu arrumei, isso são tudu marcas recentes qui eu tenhu nu corpo ,pra 

si defende po. Eu num so um cara violentu, mas também num  vo deixa ninguém 

monta em cima di mim sabe. A genti já passo por varais pra tá vivo, entendeu po. As 

pessoas num sabem como a vida é sofrida, num é pq a genti num tem uma boa 

aparência , num é pq eu so negro qui eu vo se ladrão, quem é qui taxo o negro di 

ladrão po, intendeu. A maior parti nem é racista, mas são as pessoas di pele clara que 

faz a maior parte do mal pra população . Vai nu CDP é a minoria negra qui tá lá dentru, 

pessoas di família bem sucedida , só queria intende pq então a discriminação, 

intendeu. Im tudu qui é luga, até nu atendimento médicu, até dentru du bancu , você 

entra dentru di um supermecadu , im tudu, im tudu. Issu aí atrapalha, isso ai num tem 

nada a ve com sua entrevista intendeu. Mas a genti, tu vai até pensa - si ele sabe qui 

o problema dele é esse , então pq ele continua assim? Pq é muito difícil luta sozinhu 

intendeu. Poxa , tu acha qui eu gosto di ficar na rua , tu acha qui eu gostu di chapa o 

pote ? Não po. Já começa , eu so um alcoólatra pq meu pai colocava leite , farinha i 

cachaça quando sequestro a genti da minha mãe, im 1972 aqui na Marechal Pedro 

Junior ondi eu moro ainda, fui volta pra minha mae cum 6 anus de idade. Pur isso eu 

so um alcoolatra , eu já usei crack como eu so comunicativu eu parei , eu falei eu to 

mi escondendo num serve, eu só uso cocaína si eu bebe po. I é uma luta pra eu fica 

sem bebe pq desde bebe eu bebo, obviamente eu num mi lembro quando era bebê,eu 

so o mais novo da minha família 

, eu ainda num falava, meu pai sequestro a genti e levo pro Estado de Sp . Eu voltei 

cum minha mãe cum 6 anus de idade , eu fui come um pão inteiro cum essa idade , a 

genti passo muita fome. I a genti ainda é discriminadu po. Entendeu, num sabe o qui 

a genti sofreu, poxa cometi crime, mas num foi cum uma pessoa comum , eu vê você 

andandu na rua vo la pega uma joia tua. Nem mi imaginu fazendu isso, pq o qui eu 

num queru pra mim eu num queru prus otrus . Imagina se alguém toca im algum do 

meu povo, intendeu po. Simplismenti, burlei pru seguro paga , a genti 
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nunca foi um ladrãozinho comum di... sabe eu num tenhu nem idade pra isso. É 

muitu ruim se discriminadu , é horrível po. Tudu aperta o start pra nós, é muitu ruim 

você fica depressivo e você já sabe qui você vai bebe i vai passa aquele momento 

intendeu. Bom, pur isso qui eu dependu um poco du Senat , principal eles poderiam 

te ferramentas melhores pq funciona sim esse trabalhu, intendeu. Si tivesse 

ferramentas melhores po, muitas pessoas iam acessar o espaço que caramba! . Ai 

só hoje eu num vo usa, vo fica lá o dia todo, vo toma um café da manha, vo almoçar. 

Mostra que é um negocio pra restauração di pessoas po, pra restaurar pessoas. O 

trabalhu deles é ótimo. A genti já chega po, todo azaradu da vida po, dá pra 

escreve um livru . Po si você ve a história da nossa vida a maioria das pessoas 

num sabe o qui a genti sofreu, o qui a genti passo ainda vai e nus discrimina, 

intendeu. Num so eu qui to acabando cum o pais, num so eu qui to destruindo o pais 

, po só pq eu num tenhu carro di 60 mil , po . Ah, tem um pá di canalha qui tem carro 

di 200 mil ai , di 1 milhao po , mas são canalhas. Tem pessoas qui abrem a porta e 

chamam a genti di dotor, mesmu num sendu dotor, chama di dotor. Agora tem pessoas 

aí qui já pago por todos os errus cometidus, fica na rua, fica na rua , n teve a 

capacidade de i la e pega o dinheiro, po , ta sendu honesto. As pessoas simplismesnti 

vira a cara i se você vai pedi uma oportunidade di imprego, discriminam pq num tem 

uma boa aparência . Então,a sociedade em si não soma, a propria sociedade qui ta 

poco abaixo daquela media di vida, elis qui tem o podr aquisitivu intendeu, é muitu 

ruim. Tu si senti mal, ai tu acaba gritando cum as pessoas, é automático , po si um 

estranhu já pensa um monti di coisa di mim sem mi conhece imagina chega na minha 

filha de 24 anus cum o naipe qui ela tem , as amigas delas o qui vao pensar di mim . 

Esse maloqueiro aí e tal, pa , intendeu. Issu aí é muitu horrível, eu já penso que isso 

vai acontece , i acontece pq nu dia a dia acontece toda hora . Mesmu eu tendu dinhero, 

si minha ropa tive mais ou menus, mesmu tandu cum as unhas limpas eu entru nu 

restaurante po, não vão olha , você vai se o ultimo a se atendidu , é horrível. É horrível 

você entra nu supermecadu as pessoas ti cercandu, as vezes tu num ta cum dinheiro 

pra compra um monti, entra nu Extra vai compra um pão cum mortadela pega o 

trocadinho du restu ai vc olha pru ladu u segurança tá disfarçando qui ta olhando, logo 

atrás de mim ele vai pega uma bolachinha, po, intendeu. Po tu olha , isso faz um mal 

danadu po. Ai você fala – sabe di uma coisa , eu vo toma é uma . Já vai na sessão di 

bebida , já compra um meio litro di álcool pronto. Já ameniza aquele problema , você 

num liga pelo aquilo qui foi atingido ,intendeu. Ai você num ta nem ligandu si a pessoa 

ta te discriminando ou não,si você ta sujo , tá limpo , intendeu. Esqueci da saudade, 

esqueci di tudu, só vai pensa nu proximu gole e vamu vê o que vai se amanha. E cada 

vez a genti si acaba mais e cada vez mais, intendeu. É (INAUDÍVEL) falar sobre 

isso né cara, hoje 
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vai faze uma semana qui eu num bebo um álcool, mas tá uma tortura, tá uma  tortura. 

Só di pensa vem o gosto na boca, mas eu vo melhorá e vo para di dá trabalho pra vcs 

qui são maior da hora , e isso ai mesmu. 

 

 
Eixo 1: Identificação 

a) Iniciais: J. A. A. de J. 

b) Identidade de Gênero: homem 

c) Idade: 50 

d) Cor: pardo 

e) Naturalidade: Sergipe (nasci em Sergipe mas vim pra cá com um ano né , 

vim pa cá recém nascido) Praticamente nasci lá mas mi criei aqui né 

Eu: Você acaba nem lembrando de lá né 

Ele: Não, nem conheçu, nemsei comu qui é. 

f) Local de permanência de dia e de noite: eu tô em situação de rua , mas tõ 

morando dentru de um box qui é di um padrinhu meu né, qui já mi levo pro AA , pro 

NA. Eu tô lá né. Inclusivi eu tô indu pra sala de AA né, tô participando di NA né i tô 

limpu di drogas a alguns dias né. Sem bebê , sem fumá. 

Eu: Esse box qui você tá falando fica onde? 

Ele: Fica no mercado municipal né, mercado municipal. 

Eu: E ai como é sua dinâmica pra almoço... 

Ele: Então, antigamenti eu vinha aqui , daqui eu ia pru Ismênia né.Agora eu 

peguei o acolhimento né, agora eu venhu pra cá façu as oficinas e almoço aqui mesmu 

né. 

Eu: Então você pode fica aqui no Senat 

Ele: Issu , almoça, toma o café da tarde e as noitis eu vô pras reuniões né de 

AA 

g) Escolaridade: eu tenhu a 7°.Até a 7°. 

h) Exerce atividade laboral (qual, onde, renda mínima)? Agora no momentu 

não ,agora no momentu não mas antigamenti eu era feirante né. 

Eu: mesmo qui você não faça alguma atividade com carteira assinada. Tem 

algum bico, alguma atividade que você faça? 

Ele: Então quando eu vô pro mercado di noite, assim antis de durmi , si falta 

algum funcionário assim, eles mi encaixam pra faze alguma coisa né. Mas assim, 

ultimamente eles estão mi deixando discansá né, qui eles estão mais preocupadus 

cum a minha recuperação né. 

Eu: ti encaixam qui você está falandu é nesse box? 

Ele: Sim 
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Eu: Nesse box tem o que? 

Ele: Lá a gente trabalha cum futa né. A genti fornece os supermercados , os 

hotéis né, fazemos entrega no CT de Santos , na vila Belmiru né. Nus supermercados 

, nos hotel da praia , uns feirantes né. 

Eu: então seu tio tem um box lá e você tá ficandu lá 

Ele: Issu. Padrinhu.. issu, issu 

Eu: Antigamenti você disse pra mim qui era feirante 

Ele: Issu , issu, issu . Trabalhei muitus anus na feira, até antes da minha esposa 

morre né, sou viúvo ne. Ela faleceu de um AVC né, depois qui ela faleceu eu fiquei 

um poco meio disandadu né. Comecei a bebê , a usa muita droga. Eu tenhu dois filho 

né , tão aqui nu canal 5 cum a minha cunhada. Eu tô tentando retomá a vida pra 

assumi minhas respnsabilidadi né. 

i) Rede de apoio social (situação de vínculos familiares): 

Eu: eu ia perguntar da sua rede de apoio, você já começou a falar da sua 

esposa. Com quantus anos ela faleceu? 

Ele: Então já vai fazer 10 anus. Na época eu tava cum 38 pra 39 eu ia entrapra 

casa dos 40 né. 

Eu : Aqui em Santos da sua família , de pessoas qui te ajudam tem alguém ? 

Ele: Olha, assim, pelo, pela minha desandada qui eu andei assim nas droga né 

, a maioria si afasto di mim né. O unicu qui mi ajuda é esse, é o Alemão lá do box di 

fruta né. Qui ele mesmu mi vendu du jeito qui eu tive ele para o carru, mi põe pra 

dentru , fala vamu imbora né, mi trás pru box né, tenta fazê alguma coisa pur mim 

né.Qui ele fala assim qui ,ele fala pra mim : óh, uma hora vai chega a tua hora né 

mermão, tu num vai fica nessa vida pra sempre né. Uma hora tu vai acorda, tu vai 

disperta, é qui nem uma fruta di uma árvore. Ela fica verdi, depois ela amadurece né 

, e quandu ela fica madura ela tá pronta né. Então ele sempre falo isso pra mim né e 

hoje ele fala pra mim qui essa hora chego né. Qui hoje eu tenhu o direitu di iscolhe né, 

si eu queru i prum mundu melho né, volta pra sociedade , se uma pessoa responsável 

di novo ou si eu queru continua aquele cara qui anda pelas rua sem distinu, bebadu , 

drogadu né. Eu falei pra ele qui eu prefiru volta pra sociedadi né e ele tá mi dandu 

essa oportunidade né. 

Eu: e você tava falndo que seus filhos estão com a sua irmã ? 

Ele: Os meus filhus né, eu tenhu dois meninus. Eles tão cum a minha cunhada 

aqui nu canal 5 né. Antigamenti eles estavam em Boiçucanga cá Elaine qui é minha 

outra cunhada né, mas agora eles estão aqui em Santus né. A Elaine veio pra Santus 

e os dois tão em Santus né. 

Eu: Você tem contato cum eles? 

Ele: Então, vai faze um tempu qui eu num tenhu contato cum eles , mais ou 
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menus um anu qui eu num tenhu contatu cum eles , assim di vê né. Di vê , sentá e 

cunversá qui nem eu tô cunversandu cuntigo já vai fazê um anu né. 

Eu: Quantus anos eles tem? 

Ele: Bom o Adrianu tá cum 18 né e o Alan tá cum 16 vai faze 17. 

Eu: Já estão grandis? 

Ele: Já menina, estão maio qui eu. 

Eu: Mas eles sabem onde ti procura? 

Ele: Não , tem nem ideia di ondi mi acha. 

Eixo 2 : Trajetória na Rua 

a) Resumo história da situação de rua: 

Então, foi simples né, eu vô ti ixplica rapidinhu. É , eu morei nu morro até os 11 

anu, aí depois eu vim mora nu canal 5. Aí aqui eu comecei a fumá maconha nu 

banheiru né, estudava im colégio partícula Luis di Camões né, i comecei a fumá 

maconha nu banheiro, na hora qui fui vê eu tava cheirundu cocaína só nu final di 

semana né. Aí fui pru quartel , fiquei nu exercito 4 anu né, aí pidi pra sai fora né purque 

o exercito tava tomando muitu o meu tempu social né. Eu passava mais tempu 

trabalhando nu quartel du qui vivendu minha vida né. Aí quandu veiu aquela época du 

Collu cum o Lula , aquela época di eleição da Zélia quando ela prendeu as cardeneta. 

Aquela época eu pedi pra saí fora, eu pedi a baixa. Aí saí du exercitu , minha mãe 

monto uma lojinha di surfi pra mim ali na praia. Comecei a vende prancha né, ropa, 

perfume di natura i na hora qui eu fui vê tava involvidu cum trafico né meu. Os cara 

achava eu um cara legal, cunversava bem né meu , aí fizerum uma proposta. Purque 

ali na praia , eu já tinha espaçu mas era só maconha. Aí eles falaram : po, maconha 

num dá dinhero né , vamu vende cocaína né. Aí eu falei : po mais o quilo da cocaína 

tá 9 mil , né meu, e si eu perde esse um quilo eu percu os 9 mil? Não a genti ti trás , ti 

abasteci i tu paga na consignação né. E foi assim duranti um bom tempu, cê tá 

entendendo. Só qui chego uma hora qui , na hora qui eu menus esperei a DISI veio 

im mim né meu, a pulicia civil né. Ai, ai um camarada mi intrego né, fui pra cadeia né, 

fiquei poco tempu, graças a Deus né. Num cheguei a fica um anu né, qui minha mãe 

correu atrás , coloco uns dois, três adevogadu i conseguiu quebra um 12 né, caiu pru 

16 né i eu , eu vim pra rua. Só qui quando eu vim pra rua , eu vim cum vergonha né. 

Já num quis volta pru ponto do estabelecimentu purque cunhecia muitas freguesas 

qui tinha filhu qui colava im mim pur causa du surfi né , pr causa du isporte. I eu usava 

já cum aquele aparência di traficante, marginal né. Um cara fora da sociedade, então 

issu fez cum qui eu fosse mora na Liberdadi . Aí quando eu fui mora na Liberdadi né, 

qui fica ali na descida da Alexandre Martins eu cunheci a Mariandi , qui mais tarde ia 

ce mae dos meus filhus né . Aí ela falo qui gostô di mim, fiquei um tempu cum ela. 

Quandu eu fui vê já tava 
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juntu né, qui eu nunca imaginei qui um dia eu ia mi involve cum uma mulhe ao ponto 

di i mora juntu cum ela, te um compromissu cum ela purque o meu lance sempre foi 

fica. Si eu tive qui ti assumi eu tenhu medo. Purquê? Purque é um vinculu né, i i na 

hora qi eu vi já tava nesse vinculu. Gostei dela pra caramba, tantu é qui eu fiquei cum 

ela muitus anus . Só qui depois ela teve um AVC, né, no nascimentu do Adrielo nosso 

primeiro filhu e ela fico 6 meses internada. E durante esses 6 meses eu num subi lida 

cum a situação , tá intendendo. Aí voltei pru uso da droga, quandu ela saiu du hospital 

eu já tava viciadu. Já tava viciadu, já tava involvidu cum genti qui vendia droga, cê tá 

entendendo. I teve um dia qui eu sai di casa no dia 24 de dezembro e falei pra ela qui 

só ia ate a isquina toma uma cerveja , nessa época a genti já tava morando no Guarujá 

qui a genti tinha um apartamentu lá. Aí eu falei pra ela ; oh, Mareilde eu vô aqui até a 

isquina tomá uma cerveja i já voltu né.No dia 24 di dezembru di 2002 , oh, já pra 2003. 

Só qui eu só voltei pra casa sabi qui dia ? Dia 4 di Janero, né. Sai di casa dia 24 di 

Dezembru e só voltei pra casa dia 4 di Janero, né. Aí quandu eu cheguei im casa, ela 

já tava cum as minhas mala pronta né, manu. O minino choranu e ela ; oh cara, eu 

gostu di tu , mas desse jeito num dá pra fica cuntigu, tu tá mi matando ,né. Então, eu 

peguei as mala e saí fora né i depois daquele dia qui eu saí fora num voltei mais né. 

Aí cum o tempu ela ainda vinha atrás di mim né, qui minha mãe ainda alugo umas 

pousada pra mim fica i tal. I eu continuei nu usu di droga né, nu usu, nu usu . Quandu 

fui vê já tava involvidu cum otras mulheres, tava involvidu cum otrus cara, cunheci o 

crack. Aí quando eu fui vê já tinha perdidu o sentimento pela família. Purque a droga 

faz issu né, ela tira o seu sentimento di pai, di maridu. Ela faz tu isquece u amor, tá 

entendendu. É isso qui a droga faz , purque si tu si amá, tu num si droga, tu num anda 

sujo pela rua né verdade. Então, cheguo uma hora qui até minha mãe canso di mim,né 

i as pessoas cansaram di mim. Quandu eu fui vê eu tava na rua né. Foi uma coisa 

muito rápida  né meu. Quandu eu vi , purque minha mãe pagava uma pousada pra 

mim adiantadu mas eu ficava 27 dia na rua i só ia pra pousada quandu eu tava memu 

na bagaceira qui u corpu já num aguentava mais fica im pé. Então, eu lembrava qui 

eu tinha um luga pra eu deita, então eu voltava. Só qui chego uma hora qui ela falo: 

po meu tô jogando dinhero fora cuntigu cara, já qui é essa vida qui tu escolheu fica 

nela né. Aí fiquei nela, cheguei a i pra algumas casa di recuperação, cheguei a concluí 

u tratamentu, mas já num tinha o apoio da minha família comu tinha nu começu, né. 

Vamu supô, eu saia da clinica, mas aí eu já tinha qui i pra otru luga, num pudia mais 

volta pra casa. Tá intendendu? Primero qui tem minha irmã qui num quiria, segundu 

qui minha mãe também tinha medo né. Então, a chegada na rua foi muito rapidu i  saí 

da rua foi muito difícil né. Tantu é qui eu fiquei 14 anu na rua né meu. Agora qui tá 

parecendu qui eu tô acordandu , qui é essa época qui o Alemão falo. Tu já tá 
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prontu, tu já passo pur cadeia , tujá passo pur varias coisa né , tu já sentiu o venenu 

da rua , as quatru estação du anu. Verão , primavera, outono , invernu . Po!! Atpe 

quandu tu vai quere fica nessa né, cê já ta cum 50 anu né cara. Então foi agora qui eu 

to acordandu ta entendendu. Aí tô vindu pru Senat, hoje eu durmu dentru du box, 

saindu daqui depois eu vô na casa di um amigo meu pa genti i pru grupu ali São Jorge 

do AA. Né, tô andandu até cum a canetinha, cê tá entendendo. Então hoje eu sintu a 

necessidade da responsabilidade di mim recupera, cê ta entendendo. Primero por 

causa dus meus filhus e segundu purque eu num nasci pra vive assim, cê ta 

entendendo.Purque eu já tive uma vida cum qualidadi i vive na rua é muitu triste, é 

muitu solitáriu, cê tá entendendo. Cê anda suju, você num pode entra dentru di uma 

padaria mesmu cum dinhero pra compra alguma coisa , qui as pessoa nem quere ti 

atende que ti atende. Cê tá entendendu? Então, é uma situação muitu humilhante, cê 

tá intendendu. Então agora qui eu tô voltandu a minha sobriedadi, qui eu não tô usandu 

droga, qui eu num tô bebendu, qui a minha mente tá voltandu. Qui o cara quandu tá 

no efeitu da droga ele num liga pra nada, só qui agora eu já não tô mais no efeito dela 

né. Agora eu tô mi libertandu, , então essa, essa libertação da droga tá mi dandu 

vontadi di volta pra minha vida social, come legal , você anda limpu, coloca um 

perfume, i numa loja compra um tênis legal, entra nu shopping né. Então esse valores 

estão voltandu pra dentru da minha mente di novo, cê tá entendendu, e eu tô gostandu 

né, eu to achandu legal. 

b) Motivos da “saída de casa”: 

c) Percepções acerca do “estar” em situação de rua: O que tem de bom? O que 

tem de ruim? Você já falou um pouco do quitem de ruim estar na rua, mas tem alguma 

coisa de bom estar na rua? 

Olha eu vô ti fala um negócio, assim, nu começu, nu começu quandu o cara tá 

na rua a única coisa assim di bom qui tem, qui é uma ilusão, qui a genti num consegue 

vê direito por causa da droga é a sensção di liberdade, di num te compromissu cum a 

sociedadi, di num paga imposto, num precisa se aquele cara qui pricisa declara nu 

final du ano tua renda, qui você sabi qui você num tem hora pra deita, hora pra acorda. 

Você senti uma falsa sensação di liberdade, cê tá entendendu, essa é a parti boa né. 

Purque você senti essa sensação né , eu num tenhu compromissu com ninguém, 

ninguém tem nada a vê se eu uso, ninguém vem mi da dinheiro, faço meu corre né, 

isso é no começu, purque quandu começa a passa os ano e você vê qui, po, po o qui 

eu vo faze no futuro? Po, será qui minha vida vai se sempre essa,a rua? Rua, rua, 

rua. Aí começa a bate o disispero purque você vê a sociedade progredindu, você vê 

vindu a era da tecnologia, os computado, os prédios bunitos sendo construiído, os 

carrão sendu lançadu e tu fala: Po i eu? To ficandu lá pra trás meu, né, então vem 

essa falsa sensação di liberdadi qui é boa , 
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mas também vem aquela, tem hora qui bati a realidadi di qui po meu num tô 

acompanhanu eles né meu, eu tõ ficanu pra trás né , meu . Fica pra trás é excesso di 

peso e excesso di peso é jogadu fora né meu, ninguém que carrega bagagem. 

d) Teria algo que você gostaria de falar para os governantes, profissionais de 

saúde ou pessoas em geral? 

Ah , o qui eu gostaria assim di fala, assim, pru, pru us profissionais, assim , us 

governantis né meu, qui eu entendu eles né. Eu entendu eles, purque o ser humanu 

ele é, ele é repletu di medu, cê tá entendendu. Infelizmenti né meu, assim , eu digo 

isso prus governantis, existi uma hierarquia né, o povo num intendi isso, mas eu fiquei 

dentru das forças armadas muito tempu, é pá , pa comprieende qui existi uma 

hierarquia. O general manda no coronel, o coronel manda no major , infelizmenti nu 

mundu qui a genti vive us países di primero mundo eles impõe regras qui si o Brasil 

não acompanha, o Brasil num participa du , du movimentu num compra , num vendi , 

cê tá entendendu, e muita das vezes, muitus dus governantis pensandu qui tá fazendu 

o certu, pensandu nu progressu, ele isquece do povo, ele isqueci da consequência, 

purque é dificil você acerta im tudu, cê tá intendendu. Quandu você pensa qui você 

acerto di um ladu sem você percebe, você si isqueceu du outru ladu, mas num é 

ourque você quis , é purque você tava tão convictu qui você tava  fazendu o certu qui 

você esqueceu di vê aquelis qui vem lá atrás qui você nem vê, cê tá entendendu. E 

prus médicus,, assim, prus profissionais né, eu gostaria qui eles soubessem qui é 

muito bom quandu a genti é honestu né, quandu a genti faz a nossa profissão cum 

amo , cum honestidade, cum sinceridadi , cê tá entendendu. Purque pur mais qui a 

parte governamental num cumpra a parti dela né , você tá cumprindu a sua né , isso 

já é um alívio pra sua menti, cê tá intendendu. Purque, infelizmente é assim qui eu tô 

ti falandu. Não adianta o presidente quere libera uma lei si o congresso não aprova, 

cê tá intendendu. Então, é isso qui eu ti falo é hierarquia, eu sou o presidenti mas eu 

dependo do congresso pra algumas coisas, cê tá intendendu. Então, que dize eu 

nunca mando em nada , eu sempre tô dependendo do apoio di otras pessoas e seria 

legal si a população brasileira, os políticu , os profissionais da área , eles trabalhassem 

em conjunto numa visão só, visandu um ângulo só né. É qui nem ti falei , o ser humanu 

é complicadu , você visa o seu, é, você visa aquilo qui você pricisa mas você esquece 

qui eu precisu também, né e seria bom qui si eles colocasse na menti deles qui eles 

são os líderes e qui o líder ele já ganha pra se líder, então a parti dele já tá garantida. 

Qui ele olhasse mais pra nós assim né, você mais honestu cum a gente né, só issu. 

Eixo 3: Percepção do acesso e relação com serviços de atenção à saúde 

a) O que leva você a procurar serviços de saúde? O que está 

sentindo/acontecendo quando acha que deve procurar um serviço de saúde? Quais 

serviços você procura quando se sente doente? 
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Então , quando eu mi sintu duenti eu vô no hospital, né . I eu vejo qui muitas 

das vezes o profissional da área ele que trabalha , mas ele não tem ferramenta, ele tá 

sobrecarregadu purque ele num tá sendu pagu direitu, ele tem problema im casa 

também comu eu tenhu problema né. Então, é difícil você , você tem qui tá muito bem 

preparado psicologicamenti pa você sabe separa o seu trabalhu da sua vida partícula, 

purque sinão você confundi tudo. E isso tudu vem da situação qui tá o país, então num 

adianta procura um profissional da saúde si ele tive mais duenti do que eu pow, né. 

Aparentimenti ele tá bem né, mas ele ta duenti di espiritualmente  né. Ele tá 

sobrecarregadu, ele tá cum conta atrasada, ele tem qui pagar num sei o que , ele 

compro um carru qui ele num compro ainda , né. Então é isso, as vezes você que dá 

o seu melhor, mas você também tem problema. 

Eu: Voce me falou que só voltva pra casa quando estava bem debiltadu. Qual 

o momentu você procurava o serviço de saúde? Em que estado você estava? 

Ele: Eu procurava, oh, qui nem uma vez eu peguei tuberculose né. Pegeui 

tuberculose na rua , ai fui lá naquele pronto socorro du ladu da Santa Casa né meu. 

Eu: PS Central? 

Ele: Issu i quandu eu cheguei lá, eu lembru qui o rapaz mi deixo por ultimo né. 

Eu tive qui disca 190, vi uma viatura do choqui lá pra ele pode mi atende né i eu cuspi 

no chão, o car viu qui eu tava cuspindu sangue i eu falei assim: Oh, quandu eu cheguei 

aqui era di manhã i eu tô até 4h da tardi i o cara chamo todo mundu e num mi chamo, 

mas purque , purque o cara pego uma raiva di mim purque eu cheguei lá debilitadu 

cum presa di se atendidu purque eu tava passando mal i ele mandavam eu espera, 

mandavam espera. Purque, purque eu tava cum aparência di drogadu, né. Tava 

barbudu, ne, purque infelizmente, é o qui ti falei , tem o profissional qui num tá 

preparadu pra faze o trabalhu dele sem julga quem tá pedindo o trabalhu pela 

aparência . Purque si eu chega lá bonitão, bem tratadu ele vai mi trata bem, mas si eu 

chega lá um morado de rua, duenti, querendo solicitá aquele trabalhu qui le tem o 

direitu; o profissional lá du otru ladu si não tive bem preparado ele vai faze disigualdadi, 

cê tá intendendu, né. I fizeram issu uma vez cumigo, é ... pra mim se bem atendidu eu 

tivi qui i cum uma equipe di rua uma segunda vez qui eu quebrei a perna, purque 

infelizmente, a genti vive numa sociedade um poucu egoísta menina , tá intendendu. 

O brasilero, eli , eli que vive comu primeru mundu, mas a menti dele num é di pessoa 

civilizada, tantu é qui você vê qui elis cospem nu chão, elis jogam papel no chão , né, 

então eu queru vive cum uma capa di pessoa educada, civilizada 

, mas as minhas atitude mostra qui eu num tô pronto pra se essa pessoa, né. I a 

sociedade pricisa melhorá muito nisso, cê tá intendendu. 

Eu: Você falou qui chamou a policia pra ser atendidu. Como foi esse 

atendimento depois? 
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Ele: Ah, melhoro 100%. Melhoro 100%, purque o pulicial qui veio na viatura olho 

pra ele e falo assim: Oh, meu irmão você num tá aqui pra faze o seu trabalhu? Então, 

faça. Aí ele foi lá rapidinhu fez uma guia né meu, aí a ambulância já veiu i mi levo pru 

Guilherme Alvaro. Questão di dois minutu. 

Eu: Então você nem ficou lá? Você só foi atendidu no PS. 

Ele: É. Fiquei internadu nu Guilherme Álvaro. 

Eu: E da outra vez você foi cum a equipe de rua, mas você já tinha tentadu ir 

sozinho? 

Ele: Não. Não. Não. Num fui purque eu já, já tinha aquele trauma. Já falei aqui 

pu Rogériu. Pow, Rogériu vô chega lá vão mi dá maio cansera. Primero qui na época 

eu num tinha documentu né, tava sem documentu, purque você fica na rua seu 

documentu chove , molha , né, você perdi tudu, tá intendendu. Aí você tem qui tá 

sempri tirandu otrus documentos né. Agora não, agora eu já tô um poco melho né. 

b) Quando falamos de saúde o que vem a sua cabeça e quando é necessário 

procurar um serviço de saúde? 

Ah, quando você fala assim di saúdi o qui vem na minha cabeça é uma 

qualidade di vida né. É, purque eu tenhu certeza qui um corpu bem alimentadu a 

bactéria vem, mas ela num mi venci, tá intendendu. Quandu você fala di saúdi , eu 

pensu im qualidade di vida né meu. Eu achu qui , eu achu qui tudu tinha qui tê os 

mesmu direitu, tá intendendu. . Vamu supô você estudo pa tá naqiela posição di 

presidenti du Bancu Central, mas eu comu faxineiro do bancu Central, pow, eu tenhu 

qui tê uma qualidade di vida não qui nem a sua , purque você istudo mais du qui eu, 

mas eu tenhu qui têpelo menus aquele básico pra mi mantê dentru di uma casa. Qui 

é uma carne, um frango, um arroz, um feijão, cê tá intendendu. Eu achu qui prafala di 

saudi você tinha qui mi dá condições pra tê uma saúdi, ne, purque hoje im dia assim, 

né, as vezes pensa até qui sô meiu loco. Hoji im dia assim, eu vejo qui é muitu melhô 

pru governu fabricá doença e mantê os hospitais i manipulá os roubos dentru dos 

hospitais , du que mi vê saudável, cê tá intendendu; purque si eu tive saudável num 

vô precisa di hospital i si eu num precisa di hospital num tem como eles desviar verba 

di hospital. Qui nem eles disviaram , da , da merenda iscolá né, isso tudu né. É o qui 

ti falei , os lideres tinham qui se mais honestos , mais sinceru né i pô na cabeça deles 

qui elis são líder, qui eles já ganham pra issu i ganham bem pra caramba pow. 

c) Quando digo que saúde é um direito garantido pela Constituição o que 

você pensa? Que direitos acredita que tem? 

Olha agora você toco num assuntu muitu grandi né meu , purque é... nem todu 

mundu tem um istudu pra sabe os direitu qui tem constitucionais né meu. Tem genti 

qui num sabi nem o qui é constituição né meu. É ... mas pelo o qui eu intendu 
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assim di brasileiro, é , o governu federal ele é responsável pelo povo brasilero, cê tá 

intendendu, purque é o povo brasilero qui movimenta esse país, cê tá intendendu. Um 

general sem o soldadu nu quartel ele é um general qui ele vai dá ordem pra quem? 

Então , qui adianta um presidenti sem o povo né. Então, então, eu acreditu qui us 

nossus governatis né, qui nem você falo di saúdi ai né meu. Elis tinham qui valoriza 

mais é, a mão di obra du pião, daquela pessoa qui é, eu vo, eu vo se mais além, pra 

você compreende. O faraó do Egito. Quem construiu as pirâmidis foram os egípcio ou 

foram os hebreu? Então, num adianta você quere qui o povo construa um país melho, 

um país di progressu i você vendendo tudu pru istrangero, você privatizando o qui é 

du povo brasilero, dandu prus gringu né meu. 

Eu: Assim, quais os direitos de saúde qui você acha qui você tem ? 

Ele: Os direitu de saúdi qui eu achu qui eu tenhu, num é qui eu achu qui eu 

tenhu, eu tenhu certeza qui eu tenhu , né. Eu tenhu direitu a fica duenti chega nu 

hospital e se bem atendidu, é esse o direitu qui eu tenhu né. I qui nem esses remédio 

qui u governu federal cobram um, um absurdu , é, eles tinham qui dá di graça pra nois. 

Elis tinham qui dá di graça, cê sabe purque? Derrepenti eu num trabalhei pra merece 

ele, mas meu pai, minha mãe, meu avô trabalho, então é um direitu meu comu 

brasilero. Purque tudu qui eu produzu nessa nação, é, vai pru  cofre da União. Eu 

pagu impostu caramba, i quem paga impostu tem direito né. 

d) Como foi seu atendimento nos serviços de saúde? Como foi recebido e 

cuidado? O que foi bom e o que foi ruim? Como você gostaria de ser recebido e 

cuidado? Voce já falou um pouco sobre isso lá na outra resposta, mas não falou se 

teve alguma coisa boa. Teve alguma coisa boa no seu atendimento? 

Olha quando você chega no pronto socorro uma coisa qui é bom , é qui quando 

você passa pelo atendimentu qui você chega na mão dus médicu, você vê qui eles 

tentam ti atende cum , é , cum melho né. É, eu veju u médicu comu u anjo né. Eu vejo 

pessoas qui trabalham na área da saúdi comu anju , purque elis cuidam da nossa 

vida, mas eu achu qui pu elis num tê as ferramenta quase qui necessária qui eles 

precise, elis perdem o equilibriu um poco, cê tá intendendu. Purque eu veju qui eles 

quiriam faze algu mais, mas elis são obrigado a olha pra você e adimiti dentru da menti 

deles qui é impossível ti dá aquilo qui você tá pedindo; purque elis sabe qui num tá 

indu nem pra elis pow. 

e) Quais profissionais você identifica como sendo da área da saúde? 

Ah, eu identificu desde o infermeru até u médicu. Desde o auxilia di infermage, 

desde aquela menina qui passa u panu nu chão dentru di um quartu di um duenti, cê 

tá intendendu. Pra mim hospital é solo sagradu, purque quando minha mulhe fico 

internada seis meses na Santa Casa , é a genti teve um médicu chamadu doto 

Douglas i aquele cara pra mim foi qui nem um anju , cê tá intendendu. O que 
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ele pôde faze pela minha mulhe ele fez, então nossa, hospital pra mim, pessoas da 

área da saudi pra mim é qui nem anju né. O ruim é aquelis qui fazem a ficha , é nu, é 

nu guichê. Aqueli qui é só funcionário, qui num intendi nada , qui só tá ali pra faze tua 

ficha e encaminhá pru médicu. Esse é o perigosu , purque ele já vem di casa cum 

problema, purque o país dá problema pra eli, o país dá um salário ruim pra eli, o país 

impedi qui eli tenha uma vida boa i ele num tendu uma vida boa comu ele vai faze bem 

pra alguém si tá cheiu di problema né meu. 

f) Como foram os atendimentos de saúde que já recebeu na unidade de 

urgência e emergência? Há alguma diferença de outras unidades? 

É , eu lembru qui quando eu era piquenu e ia prus médicu partícula, é , tudu é 

melho né, nu particula né. No particula você pago , você, você, você mesmu andandu 

vem uma cadera di roda pra você né meu, você já entra nu quarti e já tem uma 

televisão né meu. É, se comi melho do qui comi im restaurante né meu. I , i na rede 

publica o ruim é qui o qui vem pra nós é desviadu né, o qui vem pra nós é desviadu 

né, i ,i , i os profissionais da área , eles são ipotenti perante a isso. Sabi purquê? Pus 

causa da hierarquia, você num pode chega i fala pru seu chefi o qui você pensa, senão 

ele ti manda imbora, então, sem você quere e sem você aceita , você passa a se 

coniventi cum aquele erru purque você também tem família, você também precisa 

trabalha né. 

Eu: Mas assim, você já foi atendidu em unidade básica, posot de saúde? Assim 

, desses lugares do posto de saúde do Sus e di outros locais qui você já acessou 

saúde e do OS você viu alguma diferença nesse atendimento? 

Ele: Então, a diferença qui ei vejo é a seguinte , dependendu da quantidade di 

pessoa qui tem , é , ele é lento né, ele é lento né, ele é lento né i dependendo da 

quantidade di qui num tem le é rapidu né. Issu dependi muito também da demandané, 

das pessoas qui tão nu momentu né, issu influencia muito né. Qui tem hora qui você 

chega num hospital, você, você num comsegue nem entra né di tão lotadu qui ele tá 

né. 

Eixo 4: O Serviço Social na área da saúde 

a) Quando procurou atendimento em saúde você recebeu atendimento do 

Serviço Social (assistente social)? 

Olha eu vô ti fala um negocio assim ó, eu já tive im varius estadu dentru du 

Brasil né. Paraíba, Maceió, Serra Talhada, Pernambuco, mas quandu si trata di 

Santus, Santus você num podi reclam di nada di assistente social, cê tá intendendu. 

Purque elis ti dão o melho pow. Im Santus Voce tem o Centru Pop qui si você chega 

lá dentru di um respeito, respeitando as pessoa, elis vão ti atende cum o maio carinhu, 

vão ti dá o qui você precisa pra você tira seus documentus, vão ti incaminha prum 

albergui i si dentru desse albergui você tive uma postura di uma pessoa qui 
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que muda di vida, elis ti põe num projeto Fênix né, então dentru da área social 

falandu di assistenti social eu só tenhu a agradece, cê ta intendendu. 

Eu: Mas na área da saúde , assim. Voce foi atendidu por alguma ass? 

Na área da saúde eu fui atendidu pur uma senhora qui quando a enfermaria 

trabalhava aqui ó , né. Inclusive foi ela qui mi encaminho pra equipe de rua, foi ela qui 

fez esse tramite todo pra mim né e foi muito bom , mi atendeu muito bem. 

Eu: Essa qui você ta falandu é aqui do Senat? 

Ele: É 

b) Por que acha que foi atendido por este profissional? O que ele fez? Dentru 

do hospital teve algum ass. Que ti atendeu? 

Teve, teve, i é o qui ti falei tratando da área da assistência social pode se na 

saúde ou em qualque luga ou parti jurídica eu num tenhu o qui reclama, purque elis 

tratam a gente muito bem. Falo im ass. social ,eu, eu eu, tantu é qui hoji quandu eu 

sei qui precisu resolve algum problema qui eu num tô conseguindu si eu chega  numa 

ass. social i se sincero e verdadeiro cum ela. Meu Deus!! Eu resolvo meu problema. 

c) Você procurou diretamente por este profissional, ou outro encaminhou? 

Eu procurei. 

d) Acha necessária presença desse profissional? Por quê? 

Eu achu muitu importante a presença di um assistente social im todas as áreas, 

entendeu. Purque o ass. social , eli. Eu vo ti fala assim, qui nem milita. Cê sabe quando 

você tem a ultima trinchera,qui o inimigo si passa pur você ele ganha a cidade , ele 

ganha a nação. O assistente social é esse, si nós qui mora na rua perde o ass. social 

a genti perde minina, purque quem abre a porta pra genti é eles. É eles qui abre aporta 

pra nós, sem um ass. social a genti num é nada, sem um ass. social a genti num vai 

te aquele papel qui é declaração di pobreza quandu a genti vai tira  2° via di uam 

identidade, nós vamu te qui paga i nós vai paga como, né? Sem um ass. social a genti 

num, num tem um encaminhamentu pra i pro p.s, se atendidu pelo médicu, purque 

muita das vezes elis acompanha a genti até si fo precisu . Eu falu isso pra você purque 

eu veju us carrus da prefeitura cum os ass. social levando us idosos, num vai levau 

malandrão qui tá passando mal purque encheu a cara di cachaça i droga, cê tá 

entendendo, mas aquele tiozinho di 60 anu qui a família abandono na rua e ele tá 

duenti , nossa, a ass. social entra dentru du carru e vai juntu cum ele, cê tá intendendu. 

Então pra mim a assistente social é muito importante dentru di hospital, dentru di 

penitenciaria, dentru di lugares qui nem Senat, cê tá intendendu. É a presença do ass. 

social quandu ele é profissional verdadero e ele sabe o pode qui ele tem na ponta da 

caneta menina e ele usa essa pode pra faze o bem pas pessoas é muito importante. 
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Eu: Por tudo qui você falou , só uma pergunta . A sua família tem uma condição 

financeira ? 

Razoável né. A genti num é rico né, mas num passa fome né. A minha mae 

agora tá na PG, minha irmã levo ela pra lá, mas agora eu vo te qui conquista a 

confiança delis di novo purque eu aprontei muitu né minina, muitas cadeia, muito 

prejuízo né , então ninguém que um cara como eu perto né. Então hoje eu sou 

obrigado a muda né. 

 
Eixo 1: Identificação 

a) Iniciais: J.F. de C. 

b) Identidade de Gênero: homem 

c) Cor: Branco 

d) Idade: 41 

e) Naturalidade: Cubatão 

f) Local de permanência de dia e de noite: No Seacolhe, pelo serviçu da 

Prefeitura tipo, o albergue da Prefeitura .Através daqui do Senat eu tava numa 

situação complicada acabei procurandu tratamento aqui e eles mi indicaram lá pru 

Seacolhe, eu to acolhido lá entendeu. Eu posso até fica o dia intero lá por causa devido 

meu problema e tal, eu tive AVC aí nu passadu mas assim , eu só durmo lá, de dia eu 

ficu interagindu fazendu ativdade e tal , se tive qui resolve alguma coisa na rua mas 

nu momentu eu to no Seacolhe, tipo abrigadu , tipo no albergue. 

g) Escolaridade: É o fundamental incompletu, a 7° série só qui eu tenhu. 

h) Exerce atividade laboral (qual, onde, renda mínima)? Não. 

Eu: Mas você tem alguma renda? 

Ele: Sim. Eu tenhu beneficio do Governu. 

Eu: Você sabe qual é? É o LOAS 

Eu : Pq você teve AVC né, aí você acabou ficandu com alguma sequela. 

Ele: Issu. 

i) Rede de apoio social (situação de vínculos familiares): Sua família é daqui 

de Santus? 

Não, é do Piauí. Meu pai e minha mãe teve aqui em Cubatão e aos três anus 

de idade eles brigarum um cum o outro e separaru , então a minha mãe me levou pro 

Nordeste, pru Piauí e eu fiquei lá até os 17. Aí cum 17 eu voltei pra cá e tô aqui até 

hoje, mas eles continuarum lá eu vim sozinhu já nessa hora. Nessa última vez qui eu 

já vim , já vim só e eles continuaram lá , entendeu. 

Eu: E aqui em Santos você tem alguma rede de apoio , algum familiar aqui ? 

Ele: Não. Tive uma esposa qui a gente si separo, eu tenhu dois filhus cum ela. 

Mora na área Continental de São Vicente e mais nada. 
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Eu: Você tem algum contatu com seus filhus? ^ 

Ele: Olha, tem mais ou menus 1 ano e meio qui eu num veju. Depois que 

aconteceu o AVC cumigu em 2015, minha vida teve uma mudança assim trágica, pur 

exemplu, eu era soldador . Fiz esse cursu no Senai já sozinhu. Fiz esse curso no Senai 

comecei a trabaiar, trabaei 12 anus na área industrial. Trabaiei na Usiminas, trabaiei 

na Submetal, trabaiei assim viajandu pelo Brasil e tal. Quandu eu tive essa AVC eu 

cunheci otra realidade, na verdade eu num sabia que existia esse negociu de doação 

di cumida, albergue, tipo assim, Senat essas coisas assim. Pra mim eu vivia num 

mundinhu assim, então eu usava a minha droga entendeu. Sempre fui usuário de 

droga desde 18 anus, mas assim a droga veiu mi trazer danus depois qui eu já num 

tinha mais nada. Qui tipu , inquantu eu tinha eu fazia o que, eu tinha aquela redução 

de danus própria tipu assim, eu pegava meu salário usava droga final di semana, eu 

achava qui aquilo era super normal nas balada, nos bares e tal e durante a semana 

eu tava trabalhandu. Quandu eu tive u AVC qui eu num tive mais como trabalha e 

demoro muito pra mim consegui esse LOAS qui é um salário minimu. Aí as coisas si 

complicarum, aí eu vi qui a droga já era um problema, purque tipu assim, já num vivia 

sem ela, intendeu. Purque quando ela tava ali presenti, ela tava ali presenti nu bom 

momentu e nu mal momentu eu num coanseguia deixar ela. Aí eu cumecei a intende 

o problema e cunhece esse mundo da rua, tipu assim, chego a um ponto di eu fica 

morandu im maloca, intendeu, por causa das droga. Aí foi quando eu procurei o Senat 

aqui im 2015, elis mi derum um apoiu grandi, mi coloco no Seacolhe , fizerum a mesma 

coisa qui fez agora i eu dei uma controlada cum esse LOAS. Enfim, deu mais uma 

trupeçada nas drogas mais alguma coisa , acabei na maloca di novo , mesmu cum o 

LOAS . Aí agora elis mi pegarum, mi resgatarum novamenti , esse serviçu aqui da 

Prefeitura , mi colocarum nu Seacolhe i eu tô tentandu mais uma vez tipu assim, mi 

reergue porque agora eu tenhu benéfico im 2015 eu num tinha, intendeu. U benefício 

é comprometidu cum otrus casus aí, tipu di família, di mulhe qui coloco na justiça e tal, 

mas é um benefício qui tá ali, logo, logo eu regularizu ele. E essi mundu di locura di 

doação, di LOAS, eu num conhecia. Eu sempre trabalhei , sempre tivi uma vida ativa 

diferente, eu tinha, conheci di 2015 pra cá, intendeu. 

Eu: Então de 2015 pra cá qui aconteceu di você ficar em situação di rua né. 

Ele: Em situação di rua , foi. 

Eixo 2 : Trajetória na Rua 

a) Resumo história da situação de rua: 

b) Motivos da “saída de casa”:( Contemplado acima) 

c) Percepções acerca do “estar” em situação de rua: O que tem de bom? O 

que tem de ruim? 
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U qui tem di bom é qui em Santus varia das cidades. Santus é uma cidade qui 

o pessoal é muitu generoso, si você fo pra são Vicenti e você deita num bancu o 

guarda municipal vem e ti bati e bota você pra sai. Im Santus você tá nu bancu im 

meia hora tem uma duação pra você , um chocolate quenti, um lanche , uma oração 

, enfim u pessoal de Santus é mais pra essi ladu da generosidade tipu assim , 

intendeu. I a cidadi tem mais estrutura pra issu, por exemplu, eu tava im situação di 

rua a dois meses atrás, eu tô acolhidu num luga maravilhoso. Eu tenhu alimentação, 

eu tenhu assistente social lá qui faz o trabalhu dela intendeu, si eu precisa di um 

incaminhamentu, si eu precisa dim um médico, si eu precisa di um dentista. Enfim, elis 

vão ti incentivandu , tipu assim pra você num fica naquilo ali, tipu assim , você tem um 

beneficio , você saí te o seu cantu pra você fica, enfim tenta reassociar você na 

sociedade di volta. Santus tem issu, intendeu. Minha percepção é qui im Santus você 

consegui faze isso. Im otra cidade dependendo da cidadi você é consideradu um lixu, 

tipu assim, a iscória da sociedade intendeu. Varia di cidadi pra cidadi, di administração 

pra administração. São Paulo tá mudando um poco, eu tive im SP im 2016. Sp depois 

du Dória tá tendu uma certa mudança assim, mais uma visão, mas dependendu da 

cidadi qui você tivé, você é tratadu qui nem bichu. Tipu assim, você nem pode fica na 

rua dependendu du horário. Pessoal ti pega e ti coloca dentru du carru e vai ti deixa 

numa estrada bem longi pra você num volta, intendeu. Varia muitu administração ,sei 

lá si é da pulítica , eu num tenhu conhecimentu pra isso, mas eu num sei si varia di 

administrado pra administrado, di cidade pra cidade purque Santus e São Vicenti uma 

colada na outra. Si você vê a diferença di saúdi, si você vê a diferença di ,enfim até di 

limpeza da cidadi. Cê passa na orla da praia cê vê a diferença quando cê chega em 

São Vicente cê já sabi qui tá im São Vicenti a limpeza num é a mesma , intão a 

percepção qui eu tenhu di Santus é qui é um dus melhoris lugaris pra morado di rua, 

ou tá im situação di rua, tipu assim, si reintegra a sociedadi , i uma das cidadis seria 

Santus. São Paulo é interessante também, mas tem luga muitu ruim. 

Eu: Você estava falandu du Dória, só uma curiosidade . Você acha qui ta 

melhorando cum ele? 

Eu achu qui tá melhorando, purque tipu assim, você melhorá a situação di rua 

é uma , é um assuntu muitu grandi, complequiçu. O Dória fez um trabalhu lá qui na 

minha opinião foi ótimo. Im São Paulo tem uma tal di cracolândia qui é o infernu na 

Terra, qui deveria se excluídu esse tal di crack aí, deveria tê uma pulícia maiô.  Ele fez 

u que: ele pegô várius containe coloco na praça , coloco assistente social, coloco 

nutricionista, coloco , fez uma estrutura, cozinheira, tudu, enfermeira lá. I tirava u 

pessoal da rua i colocava lá, tipu assim, ele teve uma preocupação cum aqueli 

pessoal, qui já tava zero, qui num tem mais ninguém pur eli, intendeu. Num tem mais 
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uma palavra pra sociedade, ninguém qué mais nem fala cum o cara qui tá deitadu ali 

nu chão sem quere toma banhu, sem quere cumê, sem quere troca di ropa e eli fez 

issu, eu achei uma coisa boa. Albergui também ele abriu outro chamadu Cta, tipu 

assim, na minha opinião eli tá tendu uma certa visão nissu daí. Ele fez uns convêniu 

lá cum pessoal da limpeza di metrô e tal, comu si fossi a TerraCom aqui em Santus i 

esse pessual tão dandu uma certa prioridadi pra quem tá im albergui. Pur exemplu, 

chega lá nu albergui lá você é assistente social , chega fala: Izabel aqui tem 300 vagas 

pra, pra um ultimu trampu, qui seja faxineiro mas é um trabalhu, é dignu aí vai lá i poe 

aqueli pessual. Mas o qui aconteci o morado di rua eli tem aquela dificuldade, o cara 

tá naqueli sofrimentu, na maioria das vezes qui a genti vai para  na rua uma parti é 

doença outra é família , mas 90% é droga, essi é o fato. I aí chega u cara pega aqueli 

primero dinhero volta pra rua di novu. Aí fica difícil botá a culpa só nu administrado, 

tipu assim, Santus é uma ciddai qui ti dá oportunidadi , mas si você num sigurá, si 

você, si você num tivé aquela oportunidadi num fizé daquilo ali última isperança im 

volta pra sociedade di novu, aí complica, purque num adianta só oportunidade. É igual 

fica pidindu pra Deus, Deus mi dá isso, Deus mi dá aquilu. Deus já tá tudu aí, é só a 

genti busca né, tipu assim, Deus dá o sol pá nós qui nós num pode pega né, dá o ar 

pra respirá, mas num pode fica dandu cumidinha na boca di todu mundu. A minha 

opinião é essa. 

d) Teria algo que você gostaria de falar para os governantes, profissionais de 

saúde ou pessoas em geral? 

Oh, pru profissional di saúdi não. Tipu assim, profissional da saúdi , é 

assistência social , essas coisas assim di ajuda não purque é um pessual maravilhosu 

qui num tem ferramenta pra trabalha, tipu assim. Vô dá um exemplu assim bem básicu 

, aqui um luga ótimu pra mim mi ajuda bastanti, mas é um lugá qui as vezes eu ficu a 

tardi aqui, si eu num tivesse conversansu aqui cum você eu já tava indu pru meracdu 

purque num tem uma atividade. Assim, o qui mi faz bem , o computado, a biblioteca 

tipu assim, num tem. Pá dizé que seja o seguinte um pessual maravilhosu qui num 

tem equipamento, tipu assim, si doa tal , gosta du qui faz, tem paciência , ouvi a genti, 

dá forma qui pussivel apoiam , mas num tem ferramenta pra trabalha, num tem recursu 

nu casu. Você intendeu, cada seto é diferenti assim. Mesma coisa é lá nu pronto 

socorro qui você mi perguntó e tal. Eu fui internadu lá e fui internadu no Guilherme 

Álvaro, eu num sei qual a diferença si um é do governo otru é do Estadu, si um é de 

Deus e o otru é do diabu, eu só sei qui lá é du diabu, o Guilhermi Alvaro é di Deus 

intendeu. 

Eu: Lá qui você fala é o PS? 

Ele: É o PS. Lá num é di Deus, aquilu num podi sê . Meu Deus du céu!!!! Eu 

tivi lá, eu quasi fugi, mas eu precisava, eu tinha qui tá ali intendeu, mas nossa 
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senhora. Até o atendimentu das pessoas , u istressi qui o profissional chegava pra 

trabalhá tu já senti ali sabi . Tu chega nu Guilhermi Alvaro é aquela limpeza, tipu, u 

pessual chega , ti dá um bom dia , tu faz amizade, fiz bons amigus lá. us infermerus 

depois lá ficarum tudu meus amigus nu face , nu whatsapp , i tal, i tal i tudu mais. Mais 

lá eu quasi fugi, lá eu queria morre, já queria qui Deus mi tirassi logu qui eu num 

aguentava mais aquilu. A cama horrível, caí nu banhero, eu num pudia anda num tinha 

uma pessoa pra mi auxiliar, tipu assim. Alimentação eu achu qui elis tinha uma avícula 

lá qui soltava frangu, eu num aguentava mais cumê frangu, eu tava morrendu. Então 

é complicadu você fala, tipu, dum luga daquele, mas sei lá . A  culpa num é du pessual 

qui tá lá, num dá pra fica xingandu o cara qui veiu mi atende, u médicu qui eu via qui 

tinha alguma intenção , mas infelizmente us cara num tinha, us cara só tem uma 

cadera pra botá você pra sentá. Us caras num pode coloca você numa cama 

confortável , só tem aquilo pra pô , intendeu. Tem dia qui a genti tinha qui durmi 

naquelas cadera de visita lá , purque era umas cadera assim di, confortável qui vira 

pra trás e us leitu tudu ocupadu i a genti durmia na cadera que seria du acompanhante 

tá ali cum você , você usava , era pra você durmi purque num tinha outro luga. Intão, 

pur mais qui você seja ignorante, tipu assim, comu eu qui num tem um istudu, nem 

tem uma, tipu assim, eu num sei interagi bem cum as coisa, mas dá pra você vê 

mesmu você sendu tolo qui aquilu ali tá erradu. Tá faltandu alguma coisa intendeu,tem 

u dinhero, dinhero tem. Eu num possu chega aqui e fica comparandu, ah Izabel você 

num faz isso, você num faz aquilo pô. Derrepente você qué fazê, você tem uma boa 

intenção é o qui você gosta di fazê, mas você num tem armas pra fazê aquilu. Você 

tem qui arrumá um jeitu di mi inrola. Assim, não tenhu qui dá um jeitu di dexá ele 

contenti aqui, intendeu, purque u seguinte, num tem nada pra faze pur ele, intão vô dá 

um sorrisu aqui , vô fala pra eli tá tudu bem , dá um remedinhu i fala pra ele qui tá tudu 

certu. É issu qui eu achu qui aconteci nu hospital lá qui num é di Deus, cê tá 

intendendu. Guilhermi Álvaru é du céu é muitu bom. 

Eixo 3: Percepção do acesso e relação com serviços de atenção à saúde 

a) Eu ia fazer essa pergunta depois pra você , mas como já estamos falando 

disso. Como foram os atendimentos de saúde que já recebeu na unidade de urgência 

e emergência? Há alguma diferença de outras unidades? Você já comparou um pouco 

com o Guilherme Alvaro. 

Guilherme Álvaro eu fui na primeira AVC que eu tive que foi um baque geral 

mermo e o Pronto Socorro eu fui numa recaída qui eu tive. Tipo assim, primeiro eu fui 

no Guilherme Álvaro mi tratei , fui cum uma tuberculose , enfim, eu fui cum uma série 

de coisas qui eu adquiri na rua i cheguei lá elis mi trataram . Eu fiquei 40 dias e saí di 

lá saradu. Aí nu decorrer da vida , eu fui, aí tive uma recaída e eu fui nesse 
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daqui qui era mais perto, já fui sozinhu. Meu maio erro foi te ido prá lá intendeu, mas 

até aí tudo bem , Deus mi abençuo e eu consegui saí vivo, foi a ,melhó conquista 

minha, foi saí vivo di lá. 

Eu: Mas o que teve assim di, di bom eu já vi que não teve nada que você já 

está falando. O que teve de ruim? 

Além dos equipamentus, aquela cama lá qui quase num conseguia segura em 

cima da cama, qui as camas tudu sucateada. Você vê tipu assim, o atendimentu das 

pessoas, tipu assim, os profissionais di lá parecia qui num trabalhava contente 

intendeu, você via qui falatava alguma coisa. Até o básico quandu eu tava lá , negocio 

di curativo essas coisas , numa época falto pro pessoal. Não pra mim qui num tava 

machucadu sobre issu né , mas pra molecada tava faltandu i u familiá reclamava 

intendeu. E atendimento, atenção, assim, num é a mesma coisa, si você vê , você 

senti , tipu assim, tá faltandu na hora di você toma os medicamentos, tem hora qui era 

o horariu certinhu tem hora qui num era, num é a mesma coisa. Mesma coisa di você 

i num UPA desse aí, eu cheguei nu UPA aí 10 horas da manhã , 6 horas da tarde eu 

tava lá. Aí tu chga lá pergunta o qui tá acontecendo, não é qui o medicu qui num sei 

que lá, aí começa explica as coisas igual pulitico, igual o Lula , explica, explica, você 

num intendi nada i concorda , beleza, çegal , tá bom , vô espera, i continua , intendeu. 

Complicadu essas coisas. 

b) O que leva você a procurar serviços de saúde? O que está 

sentindo/acontecendo quando acha que deve procurar um serviço de saúde? Quais 

serviços você procura quando se sente doente? 

Ah, nu meu casu, é mais é, é coisas da rua mesmu. É gripe, é..., é quandu eu 

achu qui num tô legal, tipu assim, tem horas qui eu tenhu umas crise. Eu, geralmenti, 

so tendidu pur neurologista, mas as vezes eu sintu do nu peito , tô zonzo, tô gripadu, 

as vezes é mais gripe mesmu assim, num é uma coisa pesada não. 

Eu: E quais serviços você procura quando se sente doente? 

Ah , eu vô nu UPA, eu vô pur aí. 

Eu: Geralmenti é um serviço de UE? 

É, urgência e emergência mesmu, coisa básica. 

c) Quando falamos de saúde o que vem a sua cabeça e quando é necessário 

procurar um serviço de saúde? 

O qui vem na cabeça é sofrimentu, purque você já chega lá precisando daquele 

apoiu. Aí você chega lá, as vezes você tem uma puta di uma equipe pra ti atende sem 

recursu nenhum. Aí você chega 10 horas da manhâ vai se atendidu ás 6 da tarde , aí 

dá tempu di morrer um montão di vez. Poxa vida, num tem condição di tu fica ali, tu 

fica ali já morrendo, já passando mal. Igual a minha amiga qui tava aqui, qui ela si 

machuco. Ela usô uma droga aí foi pulá u muru si machuco, si corto toda; 
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aí a gente chego lá 10 horas da manhã , a genti saiu 7 horas da noite. Sem dinhero, 

eu num sei si é purque elis olhô pra genti i viu mal vestidinhu,eu num sei o qui foi, eu 

só sei qui todo mundu era atendidu i a genti não. Aí chego uma hora qui ela si irrito, 

ela é uma negona grandona assim, foi lá dentru lá fez um barraco i o médicu foi lá i 

atendeu ela, mas nu sustu intendeu; na moral mermu ela num foi atendida. 

Aí o qui vem na minha cabeça , voltandu a pergunta: é qui , é uma injustiça , 

tipu assim, você num podi nem fica duenti , quandu você fica você vai sofre u dobro, 

purque chega lá ,pra você se, um momentu di sua vida, pra você é... te um 

atendimentu , pelo menus uma coisa digna . Você chega lá um atendimentu demora 

di 4, 5, 6 horas isso daí já, pra mim já é, já ta falandu, surreal isso daí intendeu, num 

é certu. 

d) Quando digo que saúde é um direito garantido pela Constituição o que você 

pensa? Que direitos acredita que tem? 

O direitu di se atendidu, tipu assim, di tê um atendimento digno cum respeitu. 

Tipu assim, você chega lá, você em busca di algo purque tá sentindu, você chega lá 

te direitu a um raio x, te direitu, chegá numa UPA tá lá nu UPA um remédiu pra você 

toma dignu. Purque a genti pga o impostu, pago imposto 12 anus da minha vida , 

registradu im cartera e pagu até hoje, tuu qui você faz se paga né. I tipu assim, as 

vezes você vai lá, você é menosprezadu, você é tratadu qui nem bichu, si você fala 

qui e situação di rua então, as coisas já mudam pra você automático. Cê chega lá e 

fala : so Izabel e tal , tal, é...so dotora ou so psicóloga, so num sei o que , você tem 

um tratamento diferente, mas chega lá e diz - oh, eu tô vindu da maloca fulano de tal 

, to preciandu di uma ajuda. Liga pru Samu pra você vê, fala qui você tá pur aí jogadu 

e elis discubri qui você é morado de rua corre pra você vê a demanda. Vai lá pru 

mercado municipal e liga pru Samu pra você vê quantas horas elis demoram pra 

chega. Então, o que eu veju é qui há injustiça nissu daí, as vezes pur partis pulitica , 

a maioria das vezes, eu achu pur partis pulitica sabe. Qui você estuda, estuda, estuda 

, ai você ganha uma profissão , as vezes num é nem valorizadu financeramenti por 

tudu qui você fez ,qui si esforço, aí você cai nu sistema você tem uma opinião e o 

sistema tem outro. Aí você tem sua necessidade, você precisa supri sua vida 

financeira, aí você ta dentru di uma coisa qui ,às vezes, você ta vendu qui tá erradu, 

mas você tem mqui segui aquilu ali , intendeu. 

Eu achu qui quando eu pensu na saúde, eu pensu im sofrimentu assim, que às 

vezes , você num podi nem morre purque num dá, é complicadu fala essas coisa do 

Brasil , é muitu rolu sabe. Uns ganham mais , otros ganham menus . Tudu bem qui, 

us qui ganham menus às vezes num fez tantu pra ganha mais, tão meio atrasadinhus 

, mas, mas , sei lá , pudia se mais igual né. 

e) Como foi seu atendimento nos serviços de saúde? Como foi recebido e 
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cuidado? O que foi bom e o que foi ruim? Como você gostaria de ser recebido e 

cuidado? 

Como você gostaria de ser recebido e cuidado, igual qui eu fui recebido nu 

Guilherme Álvaro. Eu cheguei lá morrendo, sabe morrendo vim lembra di alguma coisa 

15 dias depois. Quandu eu acordei eu tava num lugar super limpu, parecia o céu 

assim, tudu arrumadinhu , pessual mi tratando super bem, alimentação certinha, veio 

uma assistente social que parecia Deus lá, cuidou de mim, ligou pro meu pai no Piauí 

falou assim: Seu filho tá aqui, assim, assim, então se acontecer alguma coisa pior ele 

tá aqui assim, fique sabendo e tal. 

E aí falou cum a minha irmã, na época minha irmã não é rica, mas ela tem uma 

situação financeira melhor sabe. Minha irmã chegou a mandar, aí umas vezes, dinhero 

pra mim 500, 1000 reais só pra ajudá ; porque 40 dias internadu num luga, que a 

referência qui eu tinha era um enfermero que quandu eu acordei eu vi ele na minha 

frente e si torno um grandi amigu meu , foi Deus sabe. Eu achu qui , eu num sei por 

qual mutivo ali, eu num entendu dissu , mas eu achu qui eles tem as verbas diferenti 

ou uma administração diferenti . Geralmenti eu aperto nessa tecla, eu achu qui é a 

administração du lugar , quia as vezes a pessoa tem o recursu, por exemplu: Aqui em 

2015 era outra administração , num era como é hoje . A Natália depois que ela entro, 

ela mudo um poco, tipo assim ,você vê qui é um negócio mais organizado, antigamenti 

vinha do mercado pra cá só almoça e saía fora, ia usa droga na isquina. Agora si você 

que ganha uma alimentação, si você que ganha um acompanhamento, um 

comprometimento deles, você tem qui si dá também , entendeu. Então cada luga 

público é assim, talvez lá, ondi eu falei essa brincadera qui não é do céu, talvez lá não 

tá sendu bem administradu a coisa, a máquina num tá rolandu bem, as peças estão 

mal encaixada entendeu. Derrepenti eles tem aí esse recurso, mas quem tá la na 

tesoraria num tá fazendu o negócio direito. 

f) Quais profissionais você identifica como sendo da área da saúde? 

Oh , eu achu qui tudu qui venha pra somá, desde quem indica você , di quem 

encaminha você , pur exemplu , a genti tá conversandu aqui agora, eu e você . Voce 

vê qui algum ponto na minha cabeça num tá legal ,num tá bem, alguma coisa aí você 

me dê um encaminhamento pra mim i em algum lugá e quandu chegá lá i aquilo qui 

você mi mando me favorece , eu achu qui já parti dali , intendeu. Tá si preocupandu 

cum você, tipo um médico, um dentista, um enfermero, tudu qui venha pra soma na 

saúde pra mim é , é quem , é profissional da saúde. 

Eixo 4: O Serviço Social na área da saúde 

a) Quando procurou atendimento em saúde você recebeu atendimento do 

Serviço Social (assistente social)? 

Eu: Voce já falo desse atendimento da assistente social no Guilherme Álvaro 

né. No P.s você recebeu algum atendimento ? Não 



169 
 

 

Eu: Quantu tempo você ficou internado lá? 

No Pronto Socorro oito dias , no Guilherme Álvaro quarenta e dois dias. 

E nesses oito dias você não recebeu nenhum atendimento? 

Não. Na verdade, a assistente social de lá tadinha , ela me ofereceu roupa e 

tipu assim, entende o ladu da mulhé também . Foi lá e ofereceu o que tinha , ela mi 

viu lá na situação carente ; Meu filho você precisa de alguma coisa? Aí o qui ela tinha 

era roupa, ela ofereceu aquelas roupas . Tipo eu voltei de lá com a sacola cheia de 

ropa do Pronto Socorro, mas aí era o qui eles tinha di melhor pra oferece naquele 

momentu, era aquilo entendeu. 

b) Por que acha que foi atendido por este profissional? O que ele fez? 

No P.S você acabou de falar né. Que ela deu uma sacola di roupa. Tô ti 

dizendu qui ela fez a parti dela entendeu. 

E no Guilherme Álvaro como foi que ela te atendeu? 

Aí uma organização danada, eram duas, ela já tinha até um estagiário juntu 

cum ela. Ela chegava e todo dia elas tavam ali 2 horas da tarde, elas passavam pra 

mi vê acompanhada pra vê o qui tava acontecendu. Na verdade vinha ela, uma 

psicóloga e vinha a fisioterapeuta, tipu assim, era uma equipe. No Guilherme Álvaro 

nunca vinha uma pessoa só, uma coisa qui eu vi assim: De manhã cedo, eles tinham 

o neurologista, aí vinha ele mais uns 10 estudantezinhu qui tavam aprendendu juntu 

cum ele e entrava um professo, um cara mais inteligente, tipo assim. Aí você senti a 

organização da situação, todo dia você sabia qui tinha aquele médicu 6 horas, quandu 

dava 2 horas vinha a assistente social pergunta pur você. Eu nunca perguntei, todo 

dia ela vinha, se preocupava cum aquela situação qui tava acontecendu e tinha 

estrutura pra quilo. 

c) Você procurou diretamente por este profissional, ou outro encaminhou? 

(contemplado acima) 

d) Acha necessária presença desse profissional? Por quê? 

É necessário. Porque existe um momentu na vida da genti , qui a genti fica meio 

perdidão,tipu assim, dependendu du problema si é psicologico , si é di droga , si é qui 

a mulhé num quis mais o cara , enfim você fica meio dislocadu e essa pessoa, assim, 

é um suporti , chega ti orienta, tipu assim , si você iscurrrega na pista eles pegam e 

coloca você na pista de volta, vai pur aqui, entendeu. Voce iscorrego, e aí alguns 

continuam na pista , outrus gostam di iscurregar mesmu num tem jeitu, num dá pra 

ficá cum a assistente social 24 horas du ladu, mas assim , eu veju dessa forma . Uma 

pessoa qui, geralmenti, assistente social e psicologa é fundamental na minha vida , si 

num tivesse num tava mais nem vivu, purque ajuda você a volta pra sociedade , tipo 

assim, se acha em algum momentu qui você tenha perdido, entendeu. 
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