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Resumo 

 

Nesse estudo propõe-se a análise do fenômeno da violência com a população em situação de 

rua de Goiânia, em um período marcado por assassinatos e denúncias de extermínio destas 

pessoas (2010-2014). O objeto da pesquisa é a análise do fenômeno desta violência e como as 

ações da Clínica Ampliada atuaram neste enfrentamento. Desse modo, com a utilização da 

análise documental, por meio da pesquisa exploratória, objetiva-se entender como se constituiu 

essa violência com a população em situação de rua, quais os agentes que atuaram e a 

reproduziram e como a Clínica Ampliada contribuiu para minimizar esta situação. Apesar do 

entendimento de que a violência estrutural é a base de todas as ações similares pesquisadas 

nesse estudo, viu-se a necessidade de repensar a aplicabilidade das políticas públicas já 

elaboradas e na maioria não efetivadas. Ações assistencialistas persistem, em sua grande 

maioria, na atenção a essa população, mas não alcançam os determinantes sociais do processo 

saúde/doença, além de reforçarem estigmas, preconceitos e a própria violência. As ações da 

Clínica Ampliada analisadas neste estudo são diretrizes essencialmente democráticas que 

merecem ser consideradas, avaliadas, empoderadas e aprofundadas no amplo espectro do 

modelo psicossocial. O estudo revelou que havia maior incidência de dois tipos de violência: 

institucional e social. Constatou-se que as ações da Clínica Ampliada possibilitaram maior 

visibilidade e enfrentamento das iniquidades por parte do Estado com esta população. Diante 

dos dados coletados e das análises realizadas, faz-se necessária a construção de políticas 

públicas coerentes com as necessidades psicossociais da PSR, nas quais a Clínica Ampliada 

seja a forma de ação do SUS (Sistema Único de Saúde). A relevância deste estudo é a 

possibilidade de subsidiar a elaboração de políticas públicas que alcancem os princípios de 

equidade e integralidade na atenção destas pessoas. 

 

 

Palavras-chave: Violência, População em Situação de Rua, Clínica Ampliada. 
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Abstract 

 

In this study, we propose an analysis of the phenomenon of violence against street people in 

Goiania, in a period of time marked by murders and denunciation of the exterminations of those 

people (2010-2014). The research object is the violence, as well as the actions of the Extended 

Clinic to fight it. So, making use of the documental analysis, by the exploratory research, we 

aim to understand both how such violence has been evolved against the street people, and who 

are the actors working on it, and how the Extended Clinic opposed to wane this situation. 

Despite understanding that the structural violence is the core of the whole violent acts 

researched in this study, we have seen the need of rethinking the applicability of the public 

politics ever evolved, but, in most cases, not executed. Actions of handing out assistance keep 

on, in great part, for the attention to the street people, but these actions don’t reach up to the 

social determinants of the whole process, which is the health-disease one. Besides, these actions 

strengthen stigmas, prejudice, and violence itself. The actions of the Extended Clinic, analyzed 

in the present study, are essentially democratic guidelines, that deserve to be considered, 

appraised, empowered, and deepened at the wide spectrum of the psychosocial pattern. The 

study unveiled that there had been a major incidence into two kinds of violence: institutional 

one, and social one. It also showed that the actions of the Extended Clinic brought up a wider 

visibility, and strengthened the fight against the iniquities of the State over the street people. 

Once the data are gathered and the analysis are made, what is demanded is the making of public 

politics, according to the psychosocial necessities of the street people, in which the Extended 

Clinic can be the pattern of the action inside SUS - Sistema Único de Saúde (Brazilian Unique 

System of Health). The relevance of such study is the possibility of subsidizing the making of 

public politics that could reach equity principles and the integrity over the attention of this street 

population, as well.  

 

 

Key-words: Violence, Street people, Extended Clinic 
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Introdução 

 

“Se o veneno, a paixão, o estupro, a punhalada 

Não bordaram ainda com desenhos finos 

A trama vã de nossos míseros destinos,  

É que nossa alma arriscou pouco ou quase nada. ” 

(Baudelaire, C. As flores do mal.) 

 

No transcorrer da experiência da autora desta dissertação com a população em situação 

de rua, especialmente no período de 2010 a 2013, como psicóloga, coordenadora e uma das 

idealizadoras do projeto do Consultório de Rua de Goiânia, foram presenciadas situações de 

violência sofrida por entes desse recorte populacional. Percebeu-se como são legitimadas no 

discurso social as justificativas para a manutenção da violência e de comportamento higienista 

eivado de preconceito e exclusão em relação aos mencionados cidadãos.   

A autora afirma que continuou, como fizera desde o início de sua trajetória profissional, 

acompanhando as questões relacionadas a população em situação de rua, e como gestora da 

Coordenação de Equidade em Saúde – SES, no período de 2013 a 2015, constatou que a 

violência para com as pessoas em situação de rua persistia. 

Pôde, ainda, presenciar e participar de diversas ações demandadas por movimentos 

sociais, entidades de proteção e instituições responsáveis pela linha de cuidado à população em 

situação de rua que buscavam mudar essa realidade, a exemplo das intervenções da Clínica 

Ampliada desenvolvidas pelo consultório de rua em Goiânia.  

Essa a razão para optar por essa temática na linha de pesquisa de processos psicossociais 

e educacionais na qualidade de mestranda da Universidade Federal de Goiás. 

Importante registrar que no período de 2010 a 2014, em Goiás, houve um crescimento 

considerável de assassinatos e extermínios da população em situação de rua. No relatório do 

Centro de Referência em Direitos Humanos Pe. João Bosco Burnier (2014), foram apresentados 

dados sobre as mortes de 64 pessoas em situação de rua, no período de 2012 a 2014. 

Em 2021, a análise das condições de vida das pessoas em situação de rua no Brasil, e a 

crescente estatística de mortos, dados do Centro Nacional de Defesa de Direitos Humanos da 

População em Situação de Rua e Catadores de Material Reciclável – CNDDH – mostram que 

entre março e agosto de 2017 – apenas cinco meses – foram registradas 419 denúncias de 

violência e 69 assassinatos dessas pessoas no país. Tal quadro indica a necessidade de se estudar 

os elementos socioeconômicos e psicológicos constitutivos dessa violência. 

 Sabe-se que o Estado, segundo dados do CNDDH, aparece como principal agente 

violador de direitos da população de rua. Das denúncias encaminhadas ao Centro, os agentes 
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públicos foram responsáveis por 65% delas. 

Questionamentos aparecem quando refletimos sobre esta realidade, e estes direcionaram 

o levantamento de dados para esta pesquisa: como se constituiu esta violência? As pessoas em 

situação de rua, quando abrigadas, estão mais protegidas da violência? A Clínica Ampliada 

colabora para a efetivação das políticas públicas ou a elaboração de novas políticas destinadas 

à população em situação de rua? Como a Psicologia colaborou para minimizar tais contextos 

de violência através da Clínica Ampliada, sendo componente de uma equipe interdisciplinar? 

Quais ações contribuíram para subsidiar as buscas necessárias e possíveis, no processo de 

resgate da cidadania plena destas pessoas em situação de rua? 

Em busca das respostas, pesquisou-se a violência sofrida pela população de rua no 

município de Goiânia, no período de 2010 a 2014 e as ações da Clínica Ampliada utilizadas 

para o enfrentamento da situação.  

A relevância deste estudo ancora-se na análise dos tipos de violência a que está 

submetida tal população e da atuação do SUS por meio da Clínica Ampliada; demonstra 

também novas possibilidades de procedimentos e intervenções aos profissionais que atuam 

nesta linha de cuidado e oferta subsídios para elaboração de políticas públicas para esta 

população. 

A escolha do período para a pesquisa foi determinada pela série de assassinatos e 

violência contra a população em situação de rua no Estado de Goiás. E foi um momento em que 

as ações do Sistema Único de Saúde – SUS se deram através da Clínica Ampliada com mais 

intensidade, nas intervenções de cuidado destas pessoas. 

O objeto da pesquisa, frisa-se, é a análise da violência com a população em situação de 

rua e a importância da Clínica Ampliada neste enfrentamento. 

Objetiva-se compreender tal cenário por meio da identificação dos agentes 

(profissionais) do Estado que atuam com esta população, do comportamento da sociedade civil 

perante o quadro e de que forma a Clínica Ampliada contribui para o enfrentamento da situação.  

É uma pesquisa exploratória e a metodologia é o estudo documental. Utiliza-se para a 

análise a coleta de dados: jornais; relatórios, diários de campo e gravações de reuniões do 

Consultório de Rua de Goiânia; relatórios e diários de campo das equipes do Serviço 

Especializado da Abordagem Social – SEAS; relatórios do Centro de Referência em Direitos 

Humanos Pe. João Bosco Burnier (2014); documentos da Coordenação de Equidade em Saúde, 

da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás; artigos e pesquisas sobre a temática. 

As instituições envolvidas nesta pesquisa foram o Consultório na Rua/de Rua da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia; o Serviço Especializado da Abordagem Social - 
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SEAS – SEMAS; e instituições parceiras no desenvolvimento da Clínica Ampliada: Secretaria 

Estadual de Saúde - Coordenação de Equidade em Saúde; Universidade Federal de Goiás – 

Faculdade de Enfermagem; Ministério Público de Goiás – CAO de Direitos Humanos; Centro 

de Referência em Direitos Humanos Pe. João Bosco Burnier. 

Para subsidiar as análises dos dados levantados utilizamos fundamentos da Teoria 

Crítica, do Modelo Psicossocial e alguns pressupostos marxistas. Em relação ao Modelo 

Psicossocial, a pesquisa apresenta seus fundamentos e conceitos, as ações da Clínica Ampliada 

e dos Projetos Terapêuticos Intersetoriais. 

O presente estudo é apresentado, nessa dissertação, em quatro capítulos: 

No capítulo 1, intitulado “População em situação de Rua e a violência”, são discutidos 

estudos e conceitos sobre a violência e a população em situação de rua. Desenvolve-se 

discussões dos estudos apresentados a partir da realidade vivenciada pela população em 

situação de rua de Goiânia.  

São abordados, além dos conceitos de Marilene Chauí sobre a violência, outros autores 

da Teoria Crítica e da Teoria Marxista que subsidiam a discussão proposta neste capítulo. 

Adorno e Horkheimer colaboram com seus estudos da frieza e apatia do ser humano enquanto 

fatores de violência; Leon Crochik aborda idêntica temática, mas contribui também com seu 

estudo sobre o estigma e preconceitos; Jessé de Souza discorre sobre a naturalização da 

desigualdade social na formação da classe oprimida; e os autores marxistas como Lukács, Karl 

Marx, Guerra, Jimenez, Lessa e Tonet, entre outros contribuem para a discussão sobre o 

capitalismo e a violência contra a população de rua. 

Por necessidade de melhor compreensão do fenômeno em análise e sua complexidade, 

a parte teórica e conceitual sobre violência constitui todo o capítulo. Na conclusão enfatiza-se 

que o conceito de violência centrado nos atos implícitos que trazem aos indivíduos em situação 

de rua prejuízo físicos, emocionais, verbais e psicológicos é o empregado nesta pesquisa.  

Esclareça-se que para além dos atos em si, atentou-se aos determinantes que 

favoreceram o seu aparecimento e suas consequências no âmbito e da saúde e vida da população 

em situação de rua.  

O segundo capítulo – “A Clínica Ampliada nos Cuidados com a População em Situação 

de Rua” – trata da trajetória da implantação no Brasil da Reforma Psiquiátrica e do surgimento 

da Clínica Ampliada. Apresenta-se entre outros conceitos da Clínica Ampliada aquela que 

contempla em sua prática ações de intersetorialidade e atende as demandas de cuidado do 

sujeito em adoecimento físico e/ou mental, respeitando-se sua história, seu contexto e suas 

relações sociais. 
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O capítulo relata a importância desta clínica na articulação com diferentes setores para 

garantia na linha dos cuidados do usuário, por meio desta intersetorialidade, de dois princípios 

fundamentais do SUS: a integralidade e a equidade. Apresenta outro componente da Clínica 

Ampliada, denominado de Clínica Política, que cumpre um papel fundamental para a promoção 

de um dos determinantes de saúde: a participação dos usuários na política e na luta pelos seus 

direitos. Neste componente da Clínica Ampliada tem-se a implicação e responsabilização nas 

ações intersetoriais das instituições envolvidas na garantia dos cuidados à saúde da população 

em situação de rua. Trata-se ainda da sensibilização e implicação da sociedade e poder público 

nestas ações.  

O terceiro capítulo é a apresentação dos dados coletados em periódicos e documentação, 

a saber: jornais; relatórios, diários de campo e gravações de reuniões do Consultório de Rua de 

Goiânia; relatórios e diários de campo das equipes do Serviço Especializado da Abordagem 

Social – SEAS; relatórios do Centro de Referência em Direitos Humanos Pe. João Bosco 

Burnier (2004); documentos da Coordenação de Equidade em Saúde, da Secretaria Estadual de 

Saúde de Goiás sobre a violência infligida à população em situação de rua, no período de 2010 

a 2014, com as considerações e análises da pesquisadora.  

Tais dados confirmam a violência institucional e da sociedade com a população em 

situação de rua, principalmente os agentes do Estado como principais reprodutores destes atos. 

Mostram que o Estado, ao atuar com morosidade, burocracia e inoperância nas políticas 

elaboradas para esta população, fortalece a iniquidade para com estes sujeitos e favorece a 

violência.  

O desamparo estrutural do Estado para com a população em situação de rua é constatado 

na condução das intervenções violentas da polícia, nas negligências com a segurança desta 

população, na oferta de abrigos com estruturas físicas e de recursos humanos inadequadas, e 

nos cuidados distanciados da demanda destas pessoas, o que gerou grande parte da violência 

naquele período de 2010 a 2014. 

O quarto e último capítulo discorre sobre as ações da Clínica Ampliada no 

enfrentamento da violência com a população em situação de rua. A análise destas ações 

enquanto possibilidade de intervenções transformadoras desta realidade é acompanhada de uma 

discussão sobre os resultados alcançados nesta Clínica e as contradições de um Estado que 

deveria existir para proteger os vulneráveis, mas usa a força, o extermínio e a política de morte 

nesta população.  

Os resultados da pesquisa mostram a prevalência, no período pesquisado, da violência 

institucional e social. Percebe-se que os dados e análises levantados são elementos que 



20 

 

 

sinalizam a violência estrutural concernente às diferentes formas de manutenção das 

desigualdades sociais, a saber: o aumento do desemprego e da pobreza social - consequências 

do processo da acumulação do capital e seus reflexos na classe trabalhadora; as rupturas nas 

relações familiares; os problemas de saúde mental e das toxicomanias se combinam entre si, 

favorecendo o distanciamento das pessoas em situação de rua de seus direitos de cidadania. 

Esclareça-se que estas desigualdades sociais abrangem “as culturais, de gênero, etárias e étnicas 

que produzem a miséria, a fome e as várias formas de submissão e exploração de umas pessoas 

pelas outras” (Antoni & Munhós, 2016, p.1).  

Pode-se ver na conclusão deste estudo que a Clínica Ampliada possibilita articular as 

diferentes ações de natureza clínica e sociopolítica necessárias para minimizar a violência com 

a população de rua, pois favorece a adequação do atendimento no espaço em que ela se 

encontra; viabiliza, por meio de suas intervenções sociais, o alcance de objetivos políticos em 

perspectiva macro; e com o uso de tecnologias relacionais e leves consegue a adesão dos 

usuários bem como o vínculo da população em questão. Ressalta-se que a Clínica Ampliada 

pode minimizar esta violência., mas, somente uma mudança estrutural no país alcançaria a 

extinção desta situação de violência com a população em situação de rua. 
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Capítulo 1 - População em Situação de Rua e a Violência 

 

 
“Quem sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? 

Quem, mais que eles, para ir compreendendo a necessidade da 

libertação? Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela 

práxis de sua busca; pelo conhecimento e reconhecimento da 

necessidade de lutar por ela.” (Freire, 2005- p. 34) 
 

1.1 Conceito de População em Situação de Rua - PSR  

 

O conceito da expressão população em situação de rua é complexo e não há consenso 

na literatura. Dessa forma é importante elencar as várias interpretações e dentre elas a que se 

apresenta como eleita pela autora para balizar essa pesquisa.   

Silva (2013, p.24) traz o conceito de Rodrigues (1999) no trecho em que afirma, 

historicamente que desde a Idade Média há pessoas em situação de rua, denominadas na época 

de mendigos ou vagantes. Relata que a intensa circulação de pessoas, animais, carroças, e a 

fronteira tênue entre o campo e a cidade, onde os ricos e pobres necessariamente se esbarravam, 

dava visibilidade aos miseráveis da época. Esses eram, em geral, “camponeses desafortunados 

não vinculados a senhores feudais ou a corporações que monopolizavam os serviços nas aldeias, 

ou então doentes incapacitados para o trabalho”. 

Segundo Munõz (2007, p.12), a população em situação de rua é composta por “[...] 

pessoas provenientes, em sua maioria, dos segmentos populares, que, vivendo em situação de 

extrema exclusão social e vulnerabilidade, fizeram da rua sua casa, nela desenvolvendo suas 

relações e nela provendo – de diversas maneiras – o seu sustento”.  

Silva (2006) aponta vários fatores que contribuem para a existência de pessoas em 

situação de rua. Considera os fatores estruturais (ausência de moradia, inexistência de trabalho 

e renda, mudanças econômicas e institucionais de forte impacto social e assim por diante.), 

fatores biográficos (alcoolismo, drogadição, rompimentos dos vínculos familiares, doenças 

mentais, perda de todos os bens, dentre outros.), além de desastres de massa e/ou naturais 

(enchentes, incêndios, terremoto e similares). Silva defende ainda que é um fenômeno 

multifacetado que não pode ser explicado de uma perspectiva unívoca e monocausal, pois as 

causas que levam uma pessoa a rualização são múltiplas: 

 

[…] 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, 
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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. É um fenômeno que tem características gerais, porém possui 

particularidades vinculadas ao território em que se manifesta. No Brasil, essas 

particularidades são bem definidas. Há uma tendência à naturalização do 

fenômeno, que no país se faz acompanhada da quase inexistência de dados e 

informações científicas sobre o mesmo e da inexistência de políticas públicas para 

enfrentá-lo. (Silva, 2006, p.95) 

 

A definição dada pelo decreto nº 7.053 de 23 de dezembro de 2009, no parágrafo único 

reafirma tal assertiva ao dizer que: 

 

Considera-se população em situação de rua o grupo populacional heterogêneo que 

possui em comum a pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou 

fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e que utiliza os 

logradouros públicos e as áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, 

de forma temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para 

pernoite temporário ou como moradia provisória. (Brasil, 2009 - Decreto nº 7.053, 

p.1) 

 

Temos o conceito apresentado por Nonato e Raiol. (2016, p.82) de que “as pessoas em 

situação de rua constituem um segmento social extremamente heterogêneo, que apresenta 

especificidades em sua composição, com múltiplas subjetividades de indivíduos e 

singularidades internas, com perfis socioeconômicos bastante diversificados”.  

Neste estudo usar-se-á o termo “população em situação de rua” na perspectiva de pessoas 

que vivem em condições de extrema pobreza, numa situação de vulnerabilidade e exclusão como 

condição social produzida pela sociedade capitalista. Haverá momentos em que utilizar-se-á 

Povos de Rua, terminologia prevalente entre aqueles que desenvolvem trabalhos humanitários 

com tais pessoas, como templos e as instituições filantrópicas, as quais se valem de uma 

abordagem humanística, num viés sócio religioso e antropológico. Este termo foi utilizado no 

seminário em Goiânia em que instituições e movimentos sociais formaram o Movimento 

Nacional da População de Rua de Goiás,1 um marco na protagonização desta população. 

No tópico que se segue, discussões auxiliam no entendimento de um conceito básico e 

importante no desenvolvimento desta pesquisa: a violência. 

 

1.2 Violência com a população em situação de rua  

 

A discussão sobre a violência frente à população de rua é um fenômeno complexo e para 

                                                           
1  Ver o Seminário “Povos de Rua: Visibilidade, Políticas Públicas e Perspectivas”, citado no Capítulo 04 deste 

estudo. 
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apreendê-lo é necessário perpassar por estudos de alguns autores. 

A violência relacionada à constituição da sociedade, o papel do sistema capitalista nesse 

processo e como se dá tal fenômeno nas relações sociais são aspectos relevantes na presente 

discussão. 

Neste estudo, enfatizam-se as ponderações apresentadas por Marilena Chauí sobre o 

assunto em pauta:   

 

Etimologicamente, violência vem do latim vis, força, e significa:1) tudo o que age 

usando a força para ir contra a natureza de algum ser (é desnaturar); 2) todo ato 

de força contra a espontaneidade, a vontade e a liberdade de alguém (é coagir, 

constranger, torturar, brutalizar); 3) todo ato de violação da natureza de alguém 

ou de alguma coisa valorizada positivamente por uma sociedade (é violar); 4) todo 

ato de transgressão contra aquelas coisas e ações que alguém ou uma sociedade 

define como justas e como um direito; 5) consequentemente, violência é um ato 

de brutalidade, sevícia e abuso físico e/ou psíquico contra alguém e caracteriza 

relações intersubjetivas e sociais definidas pela opressão, intimidação, pelo medo 

e pelo terror. A violência se opõe à ética porque trata seres racionais e sensíveis, 

dotados de linguagem e de liberdade como se fossem coisas, isto é, irracionais, 

insensíveis, mudos, inertes ou passivos. Na medida em que a ética é inseparável 

da figura do sujeito racional, voluntário, livre e responsável, tratá-lo como se fosse 

desprovido de razão, vontade, liberdade e responsabilidade é tratá-lo não como 

humano e sim como coisa, fazendo-lhe violência nos cinco sentidos em que 

demos a esta palavra. (Chauí, 2017, p. 35)  

 

 Percebe-se no trecho acima que a autora apresenta outros componentes da violência, 

como o uso da força contra um ser; contra a espontaneidade, violação da natureza de alguém, 

entre outros, numa análise que engloba tanto atos de agressões físicas, verbais e psicológicas, 

quanto o contexto social que permite a naturalização de tais atos. 

Chauí enfatiza o conceito de violência a partir de um contexto em que as relações 

acontecem em situações extremadas de desigualdades determinando assim a exploração e 

opressão. A coisificação do ser humano anula o sujeito, tirando dele o direito de reivindicar e 

tornando-o passivo nesta realidade que o destrói:  

 

Entendemos por violência uma realização determinada das relações de forças, 

tanto em termos de classes sociais, quanto em termos interpessoais. Em lugar de 

tomarmos a violência como violação e transgressão de normas, regras e leis, 

preferimos considerá-la sob dois outros ângulos. Em primeiro lugar, como 

conversão de uma diferença e de uma assimetria numa relação hierárquica de 

desigualdade, com fins de dominação, de exploração e opressão. Isto é, a 

conversão dos diferentes em desiguais e a desigualdade em relação entre superior 

e inferior. Em segundo lugar, como a ação que trata um ser humano não como 
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sujeito, mas como coisa. Esta se caracteriza pela inércia, pela passividade e pelo 

silêncio de modo que, quando a atividade e a fala de outrem são impedidas ou 

anuladas, há violência. (Chauí, 1985, p. 35). 

 

 Há um distanciamento da complexidade que constitui esta violência quando se 

identificam apenas as consequências, sem levar em consideração os fatores que a produzem. 

Pela amplitude de seu sentido, falar de violência é analisar como nossa sociedade se organiza e 

opera. 

 A esse respeito, Chauí (2017, p. 42) apresenta como a história da sociedade brasileira 

foi construída a partir de diversas formas de violência originadas na época da colonização do 

Brasil até a contemporaneidade. As violações de direito e as atrocidades enfrentadas pelos 

nativos, na época da colonização, se perpetuaram em práticas que ajudaram a constituir o 

brasileiro psicológica e socialmente. 

Esta análise aponta como a desigualdade no país é histórica e assume a forma de 

opressão. E, na maioria das situações, em barbáries contra as populações vulneráveis. A 

violência com a população em situação de rua é um dos exemplos destas violações. 

Chauí afirma que “na sociedade brasileira as relações sociais e intersubjetivas são 

sempre realizadas como relação entre um superior, que manda, e um inferior, que obedece” 

(2017, p. 43). Isso sinaliza que a opressão potencializa a violência com as populações em 

situação de vulnerabilidade social, aprisionadas pela condição de não cidadãs.  

Seria tal condição uma situação de fascismo, que agravaria ainda mais a vulnerabilidade 

das pessoas nesta condição de “inferioridade” citada por Chauí? 

Para o entendimento do termo fascista, trazemos o conceito de Trotsky, presente no 

Dicionário do pensamento marxista (Bottomore, 2001, p.147): “o fascismo é a expressão de 

uma crise estrutural profunda do capitalismo moderno, isto é, resulta da tendência do 

capitalismo monopolista a “organizar” o conjunto da vida social de uma maneira totalitária” . 

Silva e Bittencourt (2019, p. 120) afirmam que o indivíduo fascista é “submetido a autoridade 

moral idealizada pelo modo de vida social; ou seja, ao grupo que supostamente julgam pertencer 

e colocando-se propensos a condenar, pelos mais diversos pretextos, aquele que não pertence 

ao seu grupo e, consequentemente considerado inferior. “. 

A análise da violência, relacionada aos atos de fascismo, proporciona mais elementos 

que complexificam e aprofundam a conceituação de Chauí. Faz ver os atos de violação de 

direito praticados pelo Estado para com a população pauperizada justificados pela exigência de 

segurança da sociedade, entendendo-os, então como atos de fascismo que precisam ser 

combatidos. 
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Outro aspecto importante é a análise de alguns sentimentos que Crochik nos aponta, 

presente principalmente na sociedade capitalista, que em diversas situações potencializa a 

violência: 

 

A apatia - base da frieza burguesa - se não significa a negação dos sentidos, 

implica o seu controle, a sua unificação, e serve quer para a busca de uma 

sociedade racional, segundo esses autores2: a utopia de Kant, que concilia o 

universal com o particular, quer para possibilitar o crime: o criminoso deve ter 

controle sobre os seus atos e mais do que isso, não deve ter remorsos. (Crochik, 

2001, p. 5). 

 

Apesar de trazer nesta discussão o sentimento de apatia como base da frieza burguesa, 

ressalte-se que ela, sendo constituinte do indivíduo, leva a considerar que o momento sócio-

histórico, que traz fins específicos, internalizados e objetivados por este sujeito, é parte de sua 

formação. 

 A partir da citação de Crochik (2001, p.5), a ideia, nesse estudo, é analisar uma relação 

possível entre violência e o sentimento de apatia, para entender a frieza que a sociedade racional 

desenvolve frente as adversidades da população em situação de rua. Entretanto, deve-se 

considerar o contexto político e histórico da sociedade que produz tais sentimentos, objetivados 

pelo sujeito. 

 Silva e Bittencourt (2019) mostram outras ponderações relacionadas ao indivíduo 

fascista apresentadas por Adorno e que complementam o conceito de violência como 

consequência do fascismo:  

 

O arquétipo da personalidade potencialmente fascista e autoritária se estrutura, de 

forma resumida, em algumas características tais como: adesão ao ideário burguês, 

submissão acrítica nas relações com autoridade moral, agressividade autoritária, 

hostilidade e desprezo às humanidades, ênfase nas relações de dominação-

submissão, superstição e estereotipia, oposição à subjetividade, projeção e 

preocupação excessiva com a sexualidade (Adorno, 1965, citado por  Silva e 

Bittencourt, 2019, p. 118). 

 

 No estudo já citado de Chauí (2017) é apresentada a reflexão de que mantemos o mito 

da não violência por intermédio de “um conjunto de mecanismos ideológicos que afirmam e 

negam a presença da violência em nossa sociedade” (p.39). São eles exclusão, distinção, 

jurídico e inversão do real. 

 Em relação ao mecanismo de exclusão, Chauí sinaliza que a sociedade brasileira se 

percebe como não violenta e julga que toda ação de violência que acontece não é cometida por 

                                                           
2  Ver Horkheimer e Adorno (1985) 



26 

 

 

ela e sim por criminosos, vândalos ou desordeiros. Nesta situação, a sociedade coloca tais 

pessoas como não pertencentes a ela. 

 No segundo mecanismo, o da distinção, toda violência é justificada como acidental, 

esporádica, comparada a uma doença passageira, uma epidemia que logo será extinta. Não 

pertence aos brasileiros. É apenas acidental.  

Já no mecanismo jurídico, há a determinação de que os agentes da violência são apenas 

os ladrões e assassinos pertencentes às classes populares, e o da inversão do real seria a 

dissimulação dos comportamentos, ideias e valores como se fossem não violentos, a título de 

exemplo, os casos de machismo, de violência com os indígenas, homossexuais e mulheres, entre 

outros que ocorrem com as populações em situação de vulnerabilidade social. O termo 

vulnerabilidade social, de acordo com Romagnoli (2015, pp. 449-459) “se associa à pobreza, mas 

não se reduz a ela, consistindo, de fato, em uma soma de vulnerabilidades diversas”. Essas 

vulnerabilidades são ausências significativas na vida de pessoas, grupos e populações. Elas são 

caracterizadas por desigualdade de acesso, ou ao não acesso, a bens materiais, imateriais e 

patrimônios humanos; produzem vidas humanas alijadas de direitos e marginalizadas. 

 Chauí nos traz uma provocação sobre o vocabulário empregado pelos meios de 

comunicação, em cujo contexto se nega a violência, reafirmando o que apresentamos sobre a 

manutenção do mito da não violência na sociedade brasileira. Corroboram essa assertiva alguns 

exemplos emblemáticos citados pela autora:  

 

[...] fala-se em chacina e massacre para referir-se ao assassinato das populações 

vulneráveis [...] fala-se em indistinção entre crime e polícia para referir-se à 

participação de forças policiais no crime organizado, [...] fala-se em guerra civil 

tácita para referir-se ao movimento dos sem-terra, aos embates entre garimpeiros 

e índios, policiais e narcotraficantes, [...] fala-se de vandalismo para se referir a 

assaltos a lojas, mercados, supermercados e bancos [...] fala-se em debilidade da 

instituições políticas para referir-se à corrupção nos três poderes da República [...] 

fala-se em desordem para indicar insegurança, ausência de tranquilidade e 

estabilidade... (Chauí, 2017, pp. 38 e 39) 

 

A ênfase dada pela autora em relação à violência está na divisão de dois grupos: aqueles 

que praticam a violência e aqueles que se sentem impotentes para seu enfrentamento e extinção. 

Para ela, a injustiça nesta divisão estaria na forma como a sociedade lida com as camadas 

populares, ao impingir a esta, a culpabilização por toda espécie de violência. Isto reforça o 

estigma e preconceito, favorecendo o agravamento da vulnerabilidade. E este preconceito é 

justificado, na maioria das situações, pela situação econômica desta população. 

Horkheimer, Adorno e Chauí indicam a influência que os meios de comunicação 

exercem na construção no imaginário coletivo do preconceito relativo a esta população, que 
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será aprofundado neste capítulo, no tópico referente a: “estigmas e preconceitos e suas 

implicações com a violência”. 

Horkheimer e Adorno (apud Matos 2012, p. 69) afirmam que “a luta contra a cultura de 

massa só pode ser levada adiante se mostrada a conexão entre a cultura massificada e a 

persistência da injustiça social” Podemos inferir daí a violência dos meios de comunicação 

quando retratam uma determinada realidade social com imagens distorcidas, preconceituosas, 

ideologizadas, com todo seu poder de persuasão e alienação. 

Esta reflexão sobre como a cultura de massa conduz a alienação da sociedade também 

está presente nas críticas ao posicionamento que a mídia estabelece em relação às populações 

em situação de vulnerabilidade. Deve-se esclarecer que o termo alienação, utilizado nesta 

pesquisa, diz respeito “a de que algo próprio do homem torna-se-lhe exterior, alheado, estranho, 

inatingível e esse processo realiza-se à revelia da vontade e/ou da consciência humana” 

(Adorno, 1995, p.253).   

Tais críticas mostram como a comunicação de massa exerce papel fundante na 

construção da violência e influencia a formação dos indivíduos e de suas opiniões, as quais, em 

diversos momentos provocam no imaginário social a noção de periculosidade da pessoa em 

situação de rua. E perante essa suposta periculosidade, a necessidade de proteção que é 

acompanhada por mecanismos de violência para com aquele considerado hostil.  

Arendt (1985 p.25 citada por Modena, 2016) traz outro aspecto importante para a 

apreensão do conceito de violência que surge na relação entre esta e o poder: 

 

[...] A violência é por natureza instrumental; como todos os meios está sempre à 

procura de orientação e de justificativas pelo fim que busca. [...] “baseia-se em 

um apelo ao passado, enquanto a justificativa diz respeito a um fim que se 

encontra no futuro. Ninguém questiona o uso da violência em legitima defesa, 

pois o perigo é não apenas nítido como também presente, e o fim que justifica os 

meios é imediato. (Arendt, 1985, p. 25) 

 

Tal argumentação de Arendt contribui para uma importante reflexão sobre as ações 

políticas enquanto fatores do aumento de violência. Ressalta que o poder não precisa de 

legitimidade para cometer atos de violência. 

Benjamin (2011, p.121) traz, também, algumas considerações importantes em relação 

ao direito, justiça e violência. Ele afirma que “[...] qualquer que seja o modo como atua uma 

causa, ela só se transforma em violência no sentido pregnante da palavra, quando interfere em 

relações éticas”. As discussões destas considerações se dão em relação à violência empregada 

nos meios, justificada por fins justos.  

No caso deste estudo, ter-se-á como “fins justos” inúmeras situações de violências, tais 

como: higienizar os logradouros públicos com a justificativa da necessidade da retirada 
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compulsória da população em situação de rua, com meios agressivos e punitivos; diminuir a 

periculosidade da rua justificaria o extermínio desta população; manter o sistema capitalismo 

como exitoso justificaria a invisibilização das situações de miserabilidade da população, dentre 

outras.   

Outras formas de violência com a população em situação de rua são justificadas por fins 

diversos como queimar viva uma pessoa que dorme debaixo de uma marquise, por ser 

considerada um dejeto humano; necessidade de invisibilizar os grupos de pessoas que trazem 

ônus ao Estado, por serem improdutivas; o extermínio dessas vidas em função do medo criado 

no imaginário social pela produção da PSR como proveniente das “classes perigosas”, entre 

outras. 

Com estas ponderações de Benjamin se poderia inferir também que ações de agressão à 

população em situação de rua, em muitos casos, são justificadas pelo uso de drogas e infrações 

que ela comete para a aquisição destas substâncias. Tais agressões se tornam naturais porque 

no imaginário coletivo esta população coloca a sociedade em risco, à mercê de traficantes.  

Tais ações de violência retratam o modelo de sociedade atual. Sociedade que percebe o 

indivíduo em situação de rua como um parasita, um sobrepeso para o Estado que tem que 

investir financeiramente para subsidiar abrigos, alimentação e cuidados a este grupo 

considerado improdutivo. Esta visão dos indivíduos em situação de rua está no imaginário 

social e gera muitas situações de violência em relação a eles.  

É relevante se discutir sobre necropolítica3, conceito desenvolvido pelo filósofo negro, 

historiador, teórico político e professor universitário camaronense Achille Mbembe. Este que, 

em 2003, escreveu um ensaio questionando os limites da soberania quando o Estado escolhe 

quem deve viver e quem deve morrer, seria um exemplo de como o Estado se organiza 

“legalmente” para justificar o assassinato de pessoas que são consideradas perigosas; ou que 

vivem em territórios tidos como moradia de ladrões, assassinos e traficantes. A necessidade de 

citá-la nesta pesquisa advém da gravidade e intensidade com que ela é praticada no Estado de 

Goiás em que se percebe que ser negro, pobre e viver em situação de rualização    é estar numa 

condição de alta vulnerabilidade para as situações de violência e morte.  

Frequentemente se pensa em violência como decorrência da falta de segurança. A falsa 

anunciação midiática de que todos os problemas parecem advir de uma ineficiência da 

segurança pública norteia as práticas de enfrentamento do fenômeno, minimizando os fatores 

decorrentes do próprio sistema capitalista e tornando as ações de cuidados momentâneas e 

                                                           
3 Disponível em https://ponte.org/o-que-e-necropolitica-e-como-se-aplica-a-seguranca-publica-no-brasil/ 
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ineficazes. 

Wieviorka apresenta uma reflexão sobre violência a partir da análise econômica de uma 

determinada classe social, mostrando uma perspectiva de visão da violência com a população 

vulnerável importante para o presente estudo: 

 

Na França, por exemplo, ao longo dos anos 80 e 90, a questão era: estaria a 

violência objetivamente aumentando ou estaria aumentando o sentimento de falta 

de segurança, independentemente dos fatos? As percepções da violência são 

função de outros elementos que não o fenômeno ele mesmo, em sua aparente 

objetividade. Por exemplo, a mesma briga entre jovens será percebida como banal 

e sem gravidade, num bairro onde reina o pleno emprego e os habitantes não têm 

maiores preocupações com o futuro, e como extremamente preocupante, num 

bairro onde imperam o desemprego e a desordem. Não podemos mais abordar a 

questão da violência hoje como o teríamos feito há apenas vinte ou trinta anos. O 

mundo transformou-se consideravelmente. Mas será que dispomos de modos de 

abordagem que permitam lançar um olhar novo ou renovado sobre o fenômeno? 

(Wieviorka, 2007, p.1148) 

 

A análise e crítica destas conjunturas, com todas as implicações que estão relacionadas 

aos problemas sociais criados pelo sistema capitalista, podem contribuir para o alcance das 

condições que superariam as lacunas de cuidados e garantia dos direitos humanos para a 

população em situação de rua.  

Wieviorka fala da banalidade do crime “em bairros onde reina o emprego e os habitantes 

não têm maiores preocupações com o futuro” se referindo a forma como é visto o ato, pela 

comunidade, em que não há preocupação maior com a situação. Podemos supor que entre outros 

motivos, por estes jovens serem “cidadãos de bem”, não havendo ali o imaginário de 

periculosidade, diferentemente de quando isto ocorre num bairro onde imperam o desemprego 

e a desordem. Banalidade para o autor, neste contexto, tem mais o sentido de frivolidade. Fica 

claro como o preconceito contra a classe oprimida está presente nestas condições. 

As reflexões sobre como o sistema capitalista aumenta e legitima a violência com a 

população em situação de rua, excluindo-a da sociedade, nos exige outras considerações para 

análise dos dados levantados nesta pesquisa. 

 A partir do exposto, a exigência, no sistema capitalista, para que a população em 

situação de rua tenha trabalhos formais, produção e consumo mensuráveis, deve ser considerada 

um dos constituintes da violência. Alijá-las de sua condição de cidadã, também seria outro fator 

de violência. 

Silva e Bittencourt ao citarem as consequências do capitalismo sobre o indivíduo 

afirmam que: 
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A consequência desta organização totalitária do mundo capitalista é o 

enfraquecimento do indivíduo diante das forças opressoras abrindo portas para o 

surgimento das tendências fascistas e da personalidade autoritária na sociedade. Uma 

tendência que não é fomentada por ideologias políticas conservadoras, mas da 

impotência e da paralisia que incapacita o indivíduo a reagir frente a racionalidade 

opressora do mundo administrado. (Silva e Bittencourt, 2019, p. 221) 

 

Adorno (1993, p.179) denominou de “natureza ciclista” a situação em que “na acepção 

metafórica de uma pessoa que gosta de calcar com o pé quem está por baixo e, ao mesmo tempo, 

dobra o corpo, em posição humilde, para os que estão em cima.” Esta atitude de dominação e 

submissão agrava ainda mais as situações de violência com os vulneráveis, e principalmente os 

pauperizados.  

Matos (2012, p.6) afirma que “Marx vê na perda das relações tradicionais na sociedade 

o início da racionalização e formalização dos laços pessoais em um mundo agora 

desencantado”. A autora, ao trazer estas considerações de Marx, estimula à reflexão de que ao 

desconsiderar-se relações outrora valorizadas pelo afeto e laço humanitário, a sociedade hoje 

vivencia um contexto de total desapego às relações humanas, em que prevalece a valorização 

do acúmulo de bens materiais e poder de consumo.  

 Lessa e Tonet (2011, pp. 15 e 17) lembram que Marx nos alerta que os homens, para 

poderem existir, devem transformar constantemente a realidade, e nesta transformação há 

também a relação de produção. Entretanto é uma relação dialética: nesta condição o homem 

também não desenvolve seu trabalho livremente, a exigência de produção para determinado fim 

exigido pelo mercado transforma esse trabalho em alienação4. “Ele não se afirma nele, nega-se. 

Não realiza uma livre atividade física e intelectual, mas martiriza seu corpo e arruína seu 

espírito” (Matos, 2012, p. 10).  

Então, quando se observa esta sociedade, pela característica própria do sistema 

capitalista, de acumulação de riquezas e consumismo, tem-se a exclusão daquele que não 

consegue viver esta condição de produtor e consumidor, como é o caso da população de rua. O 

imaginário social projeta neste homem um ser improdutivo, e isto também resulta em violência. 

Essa racionalização destrói a relação direta entre os indivíduos: o contato direto é o das 

mercadorias, mediado pelo dinheiro. O homem é transformado e reduzido ao estatuto de coisa.  

A partir destas considerações e conceituações, percebe-se a necessidade de aprofundar 

o estudo de alguns fatores que implicam na produção da violência com a população em situação 

de rua: a frieza e apatia enquanto fatores de violência; a violência e a naturalização da 

desigualdade social; o estigma e preconceito e suas implicações com violência da população de 

                                                           
4 Ver o conceito de alienação na página 28 
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rua; o capitalismo e a violência contra a população de rua.   

A seguir serão desenvolvidos cada um destes pontos para alcançar os esclarecimentos 

e definições importantes para as outras fases deste estudo. 

 

1.2.1 A frieza e apatia enquanto fatores de violência. 

 

É essencial saber como se dá a violência enquanto traço do indivíduo para melhor 

entendimento do tema em discussão. 

Crochik (2014, p.4), em seus estudos relacionados a formação do ser social afirma que 

“[...] o indivíduo burguês, para sua sobrevivência, deve desenvolver a frieza.” Assim se 

desenvolve o indivíduo no sistema capitalista, indiferente ao sofrimento alheio, negando sua 

própria humanidade. 

Afirma ainda que uma forma de agressão é aquela legitimada e legalizada a partir de um 

desenvolvimento acentuado desta frieza, e “as pessoas são eliminadas pela sociedade de forma 

asséptica, como se não tratasse do extermínio de vidas, mas de detritos humanos que não servem 

sequer ao trabalho.” Neste contexto, a agressão da sociedade para com as pessoas em situação 

de rualização, justificada pela higienização da cidade, é um fator preponderante desta violência. 

Segundo Adorno (1974) : 

 

A estrutura atual da sociedade – e provavelmente há milênios – não reside, como 

se tem ideologicamente atribuído desde Aristóteles, na atração entre os homens, 

mas sim na busca do interesse próprio de cada um contra os interesses de todos 

os demais. Isso penetrou profundamente no caráter humano [...] A frieza das 

mônadas5 sociais, do concorrente isolado, foi como indiferença ao destino dos 

outros, a condição para que bem poucos tivessem se agitado. (Adorno, 1974, pp. 

06 e 07) 

 

 Podemos então supor que a frieza aumente quando advém principalmente da 

impossibilidade, no sistema capitalista, em implicar-se no infortúnio do outro. A atração pelo 

próximo fica vinculada ao interesse de como tal relação poderá ou não contribuir para os 

próprios propósitos. A indiferença se agrava quando se percebe que o outro não contribuirá em 

nenhum momento para propósitos individuais de terceiros. E engajar-se   nas ações que possam 

mudar sua condição de miserabilidade, trará prejuízos, no sentido de envolvimento e 

investimento de tempo e de recursos. 

 Diante de tais fatos, a indagação de Adorno e Horkheimer (1985, p.11) “por que a 

                                                           
5  Ver Heidegger E Leibniz: A abertura do conceito de mônada - Cristiano Bonneau* - 2009 
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humanidade, em vez de entrar em um estado verdadeiramente humano, está se afundando em 

uma nova espécie de barbárie” remete à essência da questão: a sociedade está distanciando-se 

cada vez mais do gênero humano quando se torna fria e egoísta, num propósito de 

fortalecimento da individualidade em detrimento do coletivo. Este sistema que estimula a 

competividade e o individualismo desumaniza-a.  

 Crochik (2001, p.02) esclarece que: “o indivíduo como mediação social é necessário 

para que a cultura não se reproduza infinitamente tal como ocorre em comunidades de insetos. 

Neste sentido, o indivíduo autônomo é o antídoto ao fascismo...”. Neste esclarecimento há uma 

advertência para os riscos de nos tornarmos individualistas, afastando-nos da individuação, 

condição do ser humano, importantíssima para a constituição de sua humanidade. 

Nesta perspectiva apresentada por Crochik, a reflexão de Aristóteles sobre a “cidade 

ideal” parece uma utopia muito distante. Um mundo onde as pessoas se destroem numa 

competição que atinge um grau de violência sem limites, com riscos para a existência do gênero 

humano. A possibilidade de se ter toda uma comunidade envolvida com o infortúnio do outro, 

buscando equidade nas ações que diminuiriam as desigualdades, no sistema capitalista é uma 

quimera.  

Coêlho (2006, p. 60) alerta sobre a caminhada da humanidade para uma anomia 

profunda em relação aos infortúnios dos excluídos. Seu estudo aponta que colocar-se nesta 

condição de individualidade, num contexto coletivo, a violência com o próximo se justifica com 

a argumentação de que esta população à margem do sistema não produz e nem consome com o 

alcance esperado pelo mercado. Desta perspectiva, as populações em situação de pauperização, 

por exemplo, a população de rua, merece ser destruída ou ficar às margens da sociedade. 

Noutras palavras, excluída da cidadania, estigmatizada pelo julgamento de ser um peso para o 

Estado, com demandas de alimentação, saúde e abrigamento, ou seja, sem condições humanas 

dignas de sobrevivência. 

 Esta anomia, em que não existe a integração do indivíduo em sistemas sociais, e num 

contexto que predomina a ganância humana se traduz em ações que agravam a condição de 

miserabilidade e violência da população de rua. Como exemplo, a insensibilidade do ser 

humano, condicionado a viver em um sistema competitivo, estimulado cada vez mais em seu 

individualismo, tornando-se indiferente aos infortúnios alheios. Esta indiferença o impede de 

ter posicionamentos de cobranças e tensionamento com o Estado. Cobranças para que as leis 

de proteção pertinentes à população vulnerável sejam executadas. Tal anomia impede que as 

políticas de equidade sejam efetivadas nestes espaços de extrema injustiça e miserabilidade para 

com a população em situação de rua.  
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 A voz coletiva da sociedade se faz presente em clamores de higienização e dispersão desta 

população, desprezada por não estar inserida na dinâmica do sistema capitalista e por inúmeros 

motivos se encontrarem em situação de dependência do Estado para sua proteção e sobrevivência. 

E a sociedade demanda medidas que exigem a retirada destes povos dos espaços públicos para 

não dar visibilidade ao produto da miserabilidade que o sistema produz. 

 

1.2.2 A violência e a naturalização da desigualdade social.  

 

As análises de Jessé Souza (2009, p.15) sobre a necessidade de se compreender a 

historicidade da constituição das desigualdades sociais e sua interligação possível com a 

população em situação de rua trazem algumas considerações que ampliam e provocam mais 

reflexões para os questionamentos aqui levantados: 

 

[...] “violência simbólica” — aquele tipo de violência que não “aparece” como 

violência —, que torna possível a naturalização de uma desigualdade social 

abissal como a brasileira. Na realidade, a “legitimação da desigualdade” no Brasil 

contemporâneo, que é o que permite a sua reprodução cotidiana indefinidamente, 

nada tem a ver com esse passado longínquo. Ela é reproduzida cotidianamente 

por meios “modernos”, especificamente “simbólicos”, muito diferentes do 

chicote do senhor de escravos ou do poder pessoal do dono de terra e gente, seja 

esta gente escrava ou livre, gente negra ou branca. Quando não se fala dessas 

formas “novas” e “modernas” de se legitimar a dominação cotidiana injusta e se 

apela a uma suposta e vaga continuidade com o passado distante é porque não se 

sabe do que se está falando, ainda que não se tenha coragem de admitir. (Souza, 

2009, p. 15) 

 

A violência simbólica com a população de rua se faz também no cotidiano, nas 

condições precárias em que estão estes renegados do sistema capitalista. Diversos fatores e 

estruturas do passado contribuíram para esse cenário de miserabilidade a que está exposta esta 

população. Entender estes fatores e estruturas ao lado das “formas ‘novas’ e ‘modernas’ de se 

legitimar a dominação cotidiana injusta (violência simbólica)” é essencial para se fazer a crítica 

desta situação e desenvolver o que é possível realizar para enfrentar tais, no sentido de 

implicação do Estado, da sociedade e do indivíduo neste processo de transformação. 

Visualizar este fenômeno – violência – como natural da condição de vulnerabilidade 

desta população é favorecer e legitimar a injustiça contra esta classe pauperizada, destituí-la de 

sua condição cidadã, o que agrava ainda mais a desigualdade social. É naturalizar a violência 

contra esta classe, reconhecida por Souza (2009) em A ralé brasileira: Quem é e como vive? 

enquanto classe que pode ser violentada, pode ser estigmatizada e, mais ainda, pode ser 
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exterminada.  

Diante das considerações do sociólogo camaronês Mbembe (2003), há um poder de 

determinação sobre a vida e a morte ao se desprover o status político dos sujeitos. Neste cenário, 

presencia-se uma política da morte, denominada de necropolítica6, na qual as mortes da 

população em situação de rua não são sentidas, vistas ou judicializadas pelo Estado, pois são 

pessoas das quais não se sente falta. Ainda mais grave, pessoas que podem ser exterminadas 

por serem enxergadas como perigosas, potenciais inimigos. 

Percebe-se aí uma situação na qual as vítimas são responsabilizadas por sua própria 

condição. Observam-se as práticas que desumanizam os sujeitos, negando o ideário republicano 

de igualdade. A recusa de se pensar em estratégias duradouras e eficazes de enfrentamento das 

iniquidades produzidas pela sociedade, reafirmada e amplificadas nas atitudes governamentais 

do momento atual, vem gerando uma destruição nas políticas de equidade, o que promove um 

retrocesso nas ações que poderiam favorecer tal ideário. 

 Na obra citada,  Souza explica que a forma como se tem divulgado, pelas mídias e 

debates intelectuais e políticos brasileiros, que os problemas sociais já estão mapeados e 

conhecidos simplifica tais fatos, reforçando ainda mais a continuidade desta desigualdade. Ele 

enfatiza que o problema está em afirmar-se que “a desigualdade brasileira vem de muito tempo 

e que não se pode acabar de uma penada com coisa tão antiga”. Esta afirmação banaliza a 

situação e favorece sua continuidade.  

Adorno (1951, p.24) demonstra que “os detentores do poder e o seu séquito tornam-se 

subjetivamente todo inumanos”, e que ao trazer esse conceito para a perspectiva da pessoa em 

situação de rua percebe-se um delineamento da condição do explorador e explorado, agravada 

pela ausência do que se pode explorar. Ao se atentar para tal afirmação ante a condição dos 

povos de rua abre-se uma reflexão em relação a desumanidade destes detentores de poder 

quando se deparam com seres humanos que não possuem mais formas de serem explorados, 

pelo menos economicamente. 

Não se pode considerar que somente o fator econômico determina esta desigualdade e 

desprezar outras dimensões da luta de classe, questões de gênero, raça, etc. Ora, o indivíduo 

sofre as consequências de diversos fatores tanto para seu desenvolvimento e alcance dos direitos 

sociais e econômicos, como para o enfrentamento da violência causada pela sobrevivência 

numa situação de completa desassistência.  

A situação de iniquidade em que vivem estas populações produzem violência social e 

                                                           
6  O sociólogo camaronês Achille Mbembe conceitua necropolítica como o poder de ditar quem deve viver e quem deve 

morrer. É um poder de determinação sobre a vida e a morte ao desprover o status político dos sujeitos. 
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institucional, como constatado nos estudos pertinentes à presente pesquisa, a exemplo de  

Pellegrini (2011, p. 1). 

Depreende-se  que o que entende-se como iniquidades, isto é a ausência de equidade ou 

atos de injustiça pode ser elencado da seguinte forma:  

 

  a) Diferentes níveis de poder e recursos:  

 O autor esclarece que tais recursos englobam educação, empregabilidade ou geração de 

renda informal. E contribuem para que diferentes classes sociais tenham mais ou menos acesso 

às ações de saúde. 

  b) Diferentes exposições aos fatores que causam ou previnem doenças a que estão 

expostas estas populações em situação de vulnerabilidade social: 

  Pellegrini considera que existem níveis diferentes de exposição a riscos para a saúde. 

Conceitua como fatores de risco materiais, neste caso, tanto os psicossociais como 

comportamentais. Nesta situação, quanto mais baixa a posição social, maior a exposição a riscos 

para a saúde e quanto maior o acesso a recursos, maiores são as oportunidades de evitar riscos, 

doenças e suas consequências negativas. 

  c)  Diferentes consequências sociais e econômicas:  

  Ele salienta que as classes oprimidas socioeconomicamente têm menos condições de 

manter seus empregos em situações de adoecimento comparadas aos grupos socioeconômicos 

mais altos.  

  d) O mesmo nível de exposição pode ter diferentes impactos:  

  O autor alerta em relação às políticas públicas em que é considerado o ambiente social, 

cultural e econômico  no planejamento de ações que alcançarão a equidade em saúde. 

  e) Efeitos ao longo do ciclo de vida: 

  Pellegrini afirma ainda que a “posição social dos pais influencia o desempenho 

educacional dos filhos, o que por sua vez vai influenciar suas condições salariais e de trabalho 

quando crescerem”. 

  Tal afirmação nos sinaliza que há um enorme equívoco quando a sociedade e o Estado 

constroem políticas pensando que só é necessário dar ao indivíduo marginalizado as mesmas 

oportunidades de acesso à escolaridade e consequentemente ele terá acesso às mesmas 

oportunidades daquele que vive em uma classe social economicamente superior.  

  A partir do momento em que diminuirmos a desvantagem econômica e acreditarmos ser 

o suficiente para que este cidadão marginalizado alcance a igualdade com os demais, seremos 

reducionistas, ao não considerar a complexidade dos fatores que também determinam as 

desigualdades, como na assertiva de Souza (2009) ao citar  a herança cultural, e dentro desta 
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herança cultural as facilidades e /ou dificuldades oriundas das relações existentes nesta cultura, 

entre outros fatores. 

 Souza (2009, p.17) traz outras considerações relacionadas à Educação, quando a 

sociedade a coloca como “remédio para todos os males de nossa desigualdade”. 

Apesar de ser um começo, é ingênuo pensar que as desigualdades serão combatidas 

apenas pelo fato de proporcionar escolas para todos, não levando em conta o peso da 

historicidade deste sujeito quando chega nesta escola, sua socialização familiar a priori, e toda 

a carga da classe social de origem. 

 Nesta perspectiva apresentada e relacionada com a  realidade das pessoas em condição 

de rua, simplifica-se uma situação que é complexa:  o pensamento de que colocando uma pessoa 

pobre na escola, concedendo ao mesmo uma situação financeira que possa suprir suas 

necessidades básicas, poderíamos afirmar que ela teria a mesma condição de aprendizagem no 

processo educacional, e posteriormente as mesmas oportunidades no mercado de trabalho 

daquele que entrou no mesmo período, mas advindo de classe mais favorecida.  

Em relação à dificuldade deste sujeito em ocupar seu espaço, Crochik (2006, p.30) nos 

mostra que “o indivíduo é levado a se defender dos conflitos sociais existentes no processo de 

adaptação, os quais variam historicamente”. Nestes conflitos se arraigam preconceitos que o 

distanciam do pertencimento a este espaço, expondo estigmas que o fixam na classe dos 

“inferiores”. 

Adorno (1969) explica este tipo de preconceito trazendo os mecanismos psicológicos 

que transcendem o indivíduo, por serem culturais: 

 

Para estudar a gênese de tais opiniões consolidadas (perturbadas) – e a gênese 

coincide com sua patogênese – tem de se ir além da psicologia. A formulação de 

uma opinião, sua mera enunciação de que algo seja de tal maneira, contém 

potencialmente fixações, coisificações, antes de que entre em jogo os mecanismos 

psicológicos que transformam a opinião em fetiche. (Adorno, 1969, p. 140-141) 

 

 Crochik (2006, p.30) enfatiza ainda que “o pensar estereotipado encontra elementos que 

o constituem na cultura e, assim, o preconceito, como estamos até aqui argumentando, não pode 

ser atribuído ao indivíduo”. 

 Entender a desigualdade a partir da condição de classe e dos fatores apresentados é 

fundamental para não colocarmos no sujeito a responsabilidade pelo seu sucesso ou fracasso na 

competição desigual e desenfreada do sistema econômico. Iniciativas como a meritocracia com 

sua extrema violência simbólica (ilusão de justiça e igualdade social), como mostra Souza 

(2009)  vem penalizar mais ainda o indivíduo em seu fracasso econômico e social: 
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Souza (2009) explica ainda que há um “esquecimento” do social no individual, e esta 

condição potencializa os méritos individuais, e os privilégios para poucos. Em contrapartida 

vem a culpabilização daqueles das classes oprimidas, vistos como “azarados”, como se tivessem 

culpa de sua origem de humilhações, violência e espoliação do seu trabalho e da cultura popular, 

sendo fadados ao fracasso. E ainda mais grave, este “indivíduo fracassado não é discriminado 

e humilhado cotidianamente como mero ‘azarado’, mas como alguém que, por preguiça, inépcia 

ou maldade, por ‘culpa’, portanto, ‘escolheu’ o fracasso” (p.44). 

Ao refletir sobre tais considerações, percebe-se que existe nas condutas governamentais 

prevalentes e na própria sociedade, a necessidade premente de que este sujeito seja afastado do 

cenário social. E é esta sociedade que viabiliza a marginalidade, subcidadania e naturalização 

da diferença com tais condutas. 

A partir deste entendimento de sociedade, que prefere a invisibilidade dos fatores que 

causam violência para com as populações menos favorecidas, o autor apresenta algumas 

considerações para mudar esta realidade: “Para entender e mudar o mundo do aqui e agora é 

necessário, portanto, ultrapassar a mera “piedade cristã” e compreender os mecanismos sociais 

que produzem e reproduzem formas permanentes de miséria existencial, política e material” 

(Souza, 2009, p. 91).  

Ressaltar neste momento a análise que Adorno e Horkheimer fazem da caridade nos 

ajuda a entender as ações do bem-fazer em nossa sociedade: 

 

Para tal exerce-se a charity, a beneficência administrada, que cose de uma forma 

plenificada as feridas visíveis da sociedade. No seu funcionamento organizado, já 

não há lugar para a emoção humana; mais, a doação está necessariamente ligada 

à humilhação pelo repartir, pelo partilhar de modo equitativo, em suma, pelo 

tratamento do obsequiado como objeto. (Adorno 1951, p. 32) 

 

Tais análises mostram como ações de beneficência em diversas situações ocultam 

sentidos diferentes do que este tipo de caridade cristã deseja mostrar. Não tem sentido os atos 

de caridade para sobrevivência desta população, em detrimento da garantia de seus direitos 

previstos no artigo 5º da Constituição Federal Brasileira: “(...) direito à vida, à liberdade, à 

igualdade, à segurança e à propriedade...” 

 São estes “atos de caridade” em diversas situações mais marketing social que 

favorecem aqueles que o praticam, por meio de descontos em impostos ou enaltecimento de 

atitudes “caridosas” desta sociedade.  

 Refletir sobre a violência com a população em situação de rua decorrente das caridades 

nos faz entender sua simbologia. Os projetos de ascensão no capitalismo trazem a este indivíduo 
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em situação de estar e viver na rua, destituído de todos os seus direitos, numa situação de 

extrema vulnerabilidade, uma cobrança de reação. As oportunidades que são “presenteadas” 

pelas instituições assistenciais, numa completa ignorância do processo de pauperização, 

impingem a este ser a condição de fracassados por seus próprios méritos. 

Estas “caridades” enfraquecem e minimizam ações que possibilitariam os 

reposicionamentos sociais e de classe, perpetuando as condições de vulnerabilidade desta 

população e sua invisibilidade. 

Podemos inferir que a invisibilidade destes indivíduos, vulneralizados pelo Estado, 

sofrem em seu cotidiano violência interminável. É necessário que haja sim, oportunidades de 

ressignificação e ascensão social em suas vidas, para alcançarem dignidade e cidadania. 

Os fatos que aconteceram no período de 2010 a 2014, aqui em Goiânia, da extrema 

violência que foram submetidos a população em situação de rua, em decorrência do uso de 

drogas, exemplificam esta situação. Num cenário onde houve no país uma demonização7 do 

crack, a divulgação enganosa do aumento do abuso da droga nesta população acarretou no país, 

aterrorizado pela mídia e autoridades, ações de forte impacto que visavam “conter a epidemia”, 

algo como uma calamidade na segurança pública.  

Em Goiânia, a maioria dos atos de violência que se deram contra a população em 

situação de rua, como os assassinatos, as abordagens truculentas da polícia, a higienização dos 

logradouros públicos, era justificada, pelo uso ou pelo tráfico de drogas, e poucas considerações 

foram realizadas em torno das lacunas políticas e sociais que existiam na linha de cuidados 

destes povos. 

A periculosidade presente no imaginário da sociedade, construída por grupos 

hegemônicos para alardear e expandir insegurança e medo, favoreceu o controle e legitimação 

de atos de violência com a população em situação de rua, com a justificativa de ser manter 

afastado o perigo.  

 O adjetivo “carente” e/ou “perigoso” que a sociedade traz em relação a população em 

situação de rua favorece o aumento do estigma e da exclusão. Ao torná-la uma população 

“carente”, os cuidados ofertados por esta sociedade, ou pelo próprio Estado, não estimulam o 

protagonismo, mas a estagnação de sua situação e sua vitimização. A propagação de uma 

imagem dela como perigosa legitima atos de violência enquanto ações necessárias para livrar 

os “bons cidadãos” deste risco iminente. 

Segundo esta perspectiva, Souza (2009) argumenta que “para uma parcela significativa 

dos especialistas da “área da violência” inexiste, pasme o caro leitor, qualquer relação entre 

                                                           
7  Termo usado por Antônio Nery para alertar a sociedade da distorção e equívocos que estavam sendo veiculados 

na mídia em relação ao uso abusivo do crack. 
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violência social e desigualdade social. ” (p. 93, idem). Esta negação de um dos pilares da 

violência é perversa. A violência social tem relação direta com a desigualdade e traz, na maioria 

dos elementos que a constitui, consequências de iniquidade facilmente reconhecíveis no 

cotidiano desta população, tirando possibilidades de oportunidade para sua sobrevivência e 

dignidade humana. 

Tais argumentos demonstram a forma como a sociedade deposita no sujeito toda culpa 

por sua miserabilidade, reforçando as teses de “desvios individuais”8, isentando o sistema 

capitalista e a influência de sua historicidade sociopolítica e econômica de qualquer implicação 

na condição atual de vida deste sujeito. Este direcionamento ao indivíduo enfraquece as 

possibilidades de se “estabelecer qualquer vínculo reflexivo efetivo com a questão da 

desigualdade social” (Souza, 2009, p. 94), o que impede um debate efetivo sobre violência que 

poderia se traduzir em ações mais efetivas nos cuidados desta população. Configura-se, assim 

a condição para se justificar nas ações policiais o combate e extermínio destes “delinquentes” 

que por conta de seus “desvios” se encontram nesta situação de indigência “endemoniada” pelo 

crack. 

A visão destes indivíduos enquanto pessoas que estão numa zona desértica, 

negligenciadas pelo Estado e onde qualquer ação se torna alvo de suspeição, reafirma “toda 

uma classe social que se produz e se reproduz como classe de indivíduos com um ‘estigma 

inato’. Essas são as pessoas que estão sempre a um passo –  ou com os dois pés dentro –  da 

delinquência e do abandono” (Souza, 2009, p. 25). Nestas considerações, o autor nos faz refletir 

sobre o distanciamento que é proposto nos cuidados à esta população, aprofundando sua 

condição de excluída. 

 Tais considerações apontam a realidade de uma sociedade que não tem espaço territorial 

nem legal para o marginalizado/excluído. É uma classe social fora do domínio pleno do Estado, 

trazendo assim o agravamento da iniquidade em suas vidas. O olhar da sociedade para sua 

“inutilidade” legitima os extermínios e as demais violações de direito. A falta de compreensão 

dos condicionantes sociais que estão na base do surgimento na sociedade da marginalização da 

população de rua gera preconceito em relação a eles.  

 

1.2.3 Estigma e Preconceitos e suas implicações com violência da população de rua 

 

A compreensão do preconceito que sofre a população em situação de rua é essencial 

para o entendimento do processo da violência simbólica contida em atos da sociedade para com 

                                                           
8  Termo utilizado pelo citado autor, no livro Ralé Brasileira, como é como vive. 
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estes povos. Trazer os estigmas resultantes dos preconceitos e o modo como na estruturação de 

classes reafirmamos esta violência é essencial para prosseguirmos na análise dos dados que 

serão aqui levantados.  

 Crochik (2006) afirma que “o pensar estereotipado encontra elementos que o constituem 

na cultura e, assim, o preconceito, como estamos até aqui argumentando, não pode ser atribuído 

apenas ao indivíduo” (p. 30) Nesta situação Crochik aponta os argumentos de Adorno (1986) 

defendendo que o indivíduo, muitas vezes por não se sentir seguro em suas possibilidades de 

sobrevivência, desenvolve mecanismos psíquicos para enfrentar sua atual organização social. 

O indivíduo em seus atos de preconceito está numa condição de insegurança, e reafirma seu 

enfrentamento com atos de defesa que despertam mais atos de violência e mais insegurança 

social. Isto porque ao se sentir inseguro, atos de fascismo são utilizados para com os 

considerados “subalternos”, na tentativa de enfrentamento e possibilidade de autoafirmação, 

gerando estigmas que produzem mais violência aos vulnerados.  

 Para tal, o indivíduo desenvolve um olhar de indiferença ao sofrimento vivenciado pelos 

outros, onde a frieza acompanha seus atos para suportar os conflitos sociais e como 

enfrentamento das situações que não consegue mudar. Neste mecanismo de distanciamento 

evita entrar em contato com sentimentos que agravariam mais ainda sua incapacidade de lidar 

com situações de violência mais sutil e até com as barbáries propriamente ditas. 

 Crochik (2006, p. 44) ressalta que “a violência sutil ou manifesta exercida pelo 

preconceituoso é a resposta a uma violência sutil ou manifesta gerada inicialmente pela cultura” 

Este indivíduo reflete as heranças culturais, nas quais prevalecem estereótipos e preconceitos 

que concretizam a violência para com tais povos.  

 Nesta perspectiva, o autor enfatiza que: 

 

É justamente porque a cultura teme a barbárie que evita reconhecê-la dentro de si 

mesma, o que permitiria melhor enfrentá-la.... É a própria reflexão sobre os 

propósitos da cultura e de seus indivíduos em confronto com as suas reais 

necessidades que poderia criar um freio à violência, e dentro desta, ao 

preconceito. (Crochik, 2006, p. 50) 

 

 A sociedade busca este distanciamento por meio de ações preconceituosas, atos que 

discriminam tais populações e trazem situações de violência para com as pessoas em situação 

de rualização. 

 Na busca de mais elementos para análise do fenômeno da violência com a população 

em situação de rua, discorre-se a seguir sobre outro aspecto que diz respeito ao próprio: sua 
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violência intrínseca. 

 

1.2.4 O Capitalismo e a Violência contra a população de rua.  

 

Ao analisar a violência intrínseca do sistema capitalista, identificaremos seus efeitos 

para com a população em situação de rua, principalmente no que se refere à sua condição de 

cidadania. 

Pode-se pensar a violência com a população em situação de rua a partir de vários 

sistemas de pensamento. Por meio dos pressupostos marxistas buscar-se-á entender como o 

fator econômico influencia este fenômeno social, e quais seriam as consequências sociais e 

subjetivas para estes povos. 

Wieviorka (2006) afirma que: 

 

A violência muda, e a mudança está também nas representações do fenômeno. Se, 

frequentes e numerosos esforços são empreendidos no sentido de fornecer uma 

apresentação objetiva, convertida em cifras, da violência – estatísticas de crimes, de 

delinquência, de motins etc. –, esta também não deixa de ser altamente subjetiva, ela é 

aquilo que em um dado momento uma pessoa, um grupo, uma sociedade considera como 

tal. (Wieviorka, 2006, pp. 1147-1153) 

 

Os fatores na sociedade que contribuem para favorecer atos de violência contra a 

população em situação de rua e a ausência de políticas públicas efetivas para estas pessoas é a 

grande indagação deste trabalho. 

Em Lessa e Tonet (2011, pp. 53-55), podemos ver historicamente como se desenvolveu 

o sistema produtivo e de como se legitimaram e ampliaram as vulnerabilidades sociais. Nas 

comunidades primitivas, todos trabalhavam para o coletivo e usufruíam dos produtos das 

atividades ali realizadas. Nesse contexto, tanto a riqueza, quanto recursos precários eram 

usufruídos por todos. Posteriormente, com o surgimento da agricultura e pecuária, passou-se a 

ter excedentes na produção, e pela primeira vez o homem tinha mais do que necessitava para 

sobreviver. Daí, economicamente, surge a exploração do homem pelo homem, e as contradições 

sociais se tornam impossíveis de serem conciliadas. Agrava-se então a desigualdade social e a 

pauperização daqueles que não correspondem ao interesse do explorador. Exemplos desta 

exploração foram as sociedades asiáticas e escravistas. 

A criação do Estado e do Direito, nos séculos XVII e XVIII impulsionam mudanças na 

organização política das sociedades inglesa e francesa. Para acabar com o absolutismo, há mais 

legitimidade na regulação da exploração dos trabalhadores. O Estado se torna um instrumento 
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de dominação de classe. E o Direito regulamenta a vida social por meio de leis que favorecem 

os que têm poder.  

A desigualdade social é desde então até os dias atuais um quadro que permanece em 

todas as sociedades não primitivas com todas as diferenças e evoluções que tiveram, criando 

em determinados momentos e lugares situações de extrema pobreza. Exemplo disto é a 

população em situação de rua, que se vêm sem moradia, emprego, educação, entre outros 

determinantes de saúde, e consequentemente, de cidadania. 

Nesta condição, a exteriorização da potencialidade deste homem se torna inviável. A 

exigência de se cumprir apenas a tarefa que lhe cabe no sistema, isto é, se manter à margem, a 

qual produz alienação, esvai a possibilidade de se encontrar no produto criado um caminho para 

sua humanização. E o homem se perde no vazio da coisificação. 

Vemos que esse distanciamento de sua humanidade, em que a perspectiva de plenificar-

se por meio do resultado de seu trabalho é frustrada pela maneira como se dão as condições e 

formas de produção, transforma o ser que deveria criar em apenas um mecanismo de criação. 

Em Tonet e Lessa, a reflexão de como se processa a construção dos “miseráveis” é 

explicitada: 

 

[...]como a sociedade capitalista é fundamentalmente uma sociedade alienada, 

como veremos logo abaixo, o desenvolvimento das forças produtivas sob o capital 

significa a intensificação da capacidade de os homens produzirem, também, 

desumanidades em escala ampliada. Crescentes riquezas e miséria, 

desenvolvimento cada vez maior das capacidades humanas e ao mesmo tempo de 

desumanidades, estes são polos indissociáveis do desenvolvimento de produção 

capitalista. (Tonet & Lessa, 2011, p. 66) 

 

 A consciência destas desigualdades alarmantes é imprescindível para o entendimento de 

um dos fatores preponderantes para o agravamento da condição de estar em situação de rua. 

Estes autores enfatizam que “se para um burguês enriquecer, ou se tornar ainda mais rico, for 

necessário jogar milhões na miséria – ou mesmo matar milhões – ele assim o fará, e a sociedade 

burguesa aceitará esse fato como natural”. (Tonet e Lessa, 2011, p.66) 

 Neste desenvolvimento da pauperização e da miserabilidade humana, no sistema 

capitalista, pouco importa se a desigualdade social implica o agravamento do fenômeno da 

violência, pois o interesse individual e egoísta do “ser em si é estimulado e valorizado, em 

detrimento do “para si” (Duarte, 1993, p. 146). Quando conseguirmos alcançar uma prática de 

“ser para si”, isto é, quando nossa vivência, nossa consciência, objetivação e exteriorização é 

orientada para ações coletivas, cujos objetivos buscam o bem-estar do gênero humano e não 

apenas do ser individual, teremos possibilidade de uma sociedade humanitária em que inexistirá 
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povos de ruas enquanto população pauperizada, excluída e estigmatizada,  

 Netto (2011, p.23) cita Marx (1968a,  pp. 712-827), ponderando que “extraiu a lei geral 

da acumulação capitalista, segundo a qual, no modo de produção capitalista, a produção da 

riqueza social implica, necessariamente, a reprodução contínua da pobreza (relativa e/ou 

absoluta) ”. Com esta explicação pode-se entender a população em situação de rua, privada das 

condições mínimas de dignidade e cidadania, entre elas a moradia, emprego e acesso a educação 

e saúde, como expoente desta necessária “reprodução contínua da pobreza” no capitalismo. Mas 

não se pode entendê-la como uma produção casual, periférica ou anômala do sistema. 

 Ao estudar o fenômeno da violência com a população em situação de rua, necessário se 

faz entender o processo que sofrem tais pessoas, neste sistema capitalista. A condição de não 

producente, objeto de benevolência, caridade e piedade a torna, no olhar da sociedade, suspeita, 

perigosa e indigna de respeito. O resultado deste olhar se transforma em desconfiança, rejeição 

e ações de violência para com ela.  

 

1.3 Conceito de Violência usado nesta Pesquisa 

 

A partir destes conceitos e aspectos da violência apresentados neste capítulo, 

compreende-se o conceito de violência para muito além da ausência de direitos fundamentais, 

garantidos pela constituição. Em diversas ocasiões, neste estudo, serão abordadas as violações 

de direito enquanto parte do fenômeno violência.  

Neste contexto, em que a negligência do Poder Público e a não implicação da sociedade 

se fazem presentes, o fenômeno da violência com as populações em situação de rua não pode 

ser visto só como a violação de direitos fundamentais, como a falta de alimentação, segurança, 

abrigamento, entre outros. Ela também coexiste em situações de preconceito, estigmatização e 

ação violenta legitimadas pela inoperância do Estado.  

Nesta pesquisa, os atos de violência por parte do poder público com justificativas de 

garantia do sossego público ou eliminação da suposta periculosidade destes sujeitos, como são 

os casos das ações de higienização dos logradouros públicos, abordagens truculentas da polícia, 

negligência social e estatal, constituem e integram o conceito de violência da sociedade. As 

estatísticas não alcançam a realidade vivenciada por estes povos de rua, no sentido de elucidar 

as relações que se estabelecem entre as violações de direitos e as respostas com ações de 

violência da sociedade e Estado.  

Diante dos conceitos apresentados, estudar o fenômeno violência com a população em 

situação de rua remete a pesquisadora a analisar todos os atos implícitos que trazem aos 

indivíduos em questão prejuízo físicos, emocionais, verbais e psicológicos. Esclareça-se que 
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para além dos atos em si, a atenção abarcará os determinantes que favoreceram o seu 

aparecimento e suas consequências no âmbito da vida e da saúde da população em situação de 

rua. 

Como o objeto deste estudo é a violência com a referida população e o enfrentamento 

desta por meio da Clínica Ampliada, trazer os dados do período de 2010 a 2014, dentro desta 

perspectiva ajudam a refletir, aprofundar e pensar em possibilidades de cuidados que devem 

conter as políticas públicas voltadas para esse extrato da sociedade.  

No próximo capítulo será discutido o conceito de Clínica Ampliada e o cenário de seu 

surgimento, desde a Reforma Psiquiátrica até a implementação do Modelo Psicossocial de 

forma a aprofundar e subsidiar as análises do presente estudo.  
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Capítulo 2 - A Clínica Ampliada nos Cuidados com a População em Situação de Rua 

 

 
“A primeira tese é que somente com alta tensão antimanicomial 

é possível produzir uma rede de atenção que não sucumba à pressão dos 

políticos, das forças de segurança e dos agentes do Poder Judiciário. ” 

 (Lancetti, 2015, p.54) 

 

A história de como surgiu a Clínica Ampliada é fundamental para compreendermos a 

importância que ela ocupa na presente pesquisa. O entendimento das intervenções desta Clínica 

na linha de cuidado à população em situação de rua, numa perspectiva de integralidade e 

equidade, passa por conhecer os caminhos enfrentados para a reelaboração de uma clínica 

voltada para o sujeito. 

 

2.1 Contexto Histórico: A Reforma Psiquiátrica  

 

Na Europa, no século XVII, iniciou-se o recolhimento dos “pacientes” com sofrimento 

mental, que eram isolados da sociedade para o tratamento num ambiente de aprisionamento.  

Esta forma de lidar com os indesejados da sociedade acontecia desde o século VII. 

Segundo Michel Foucault, em A história da loucura na idade clássica, iniciou-se na cultura árabe, 

datando o primeiro hospício conhecido do século VII. Ele afirma que os primeiros 

hospícios europeus são criados no século XV, quando da ocupação árabe da Espanha. Traziam 

em sua prática, além do recolhimento de pessoas com transtorno mental, o recolhimento das 

pessoas consideradas incapacitadas pela sociedade como os mendigos e os marginalizados de 

toda espécie, sem nenhum cuidado terapêutico medicamentoso ou psicossocial. 

No século XVII, os hospícios proliferam. As pessoas recolhidas nestes espaços recebiam 

um tratamento desumano.  

Segundo Ugollati (1949) citado por  Pessotti ( 1996, p. 153)  em 1818, Esquirol, 

importante estudioso destas instituições no século XIX retratou este quadro: 

 

Eles são mais mal tratados que os criminosos; eu os vi nus, ou vestidos de trapos, 

estirados no chão, defendidos da umidade do pavimento apenas por um pouco de 

palha. Eu os vi privados de ar para respirar, de água para matar a sede, e das coisas 

indispensáveis à vida. Eu os vi entregues às mãos de verdadeiros carcereiros, 

abandonados à vigilância brutal destes. Eu os vi em ambientes estreitos, sujos, 

com falta de ar, de luz, acorrentados em lugares nos quais se hesitaria até em 

guardar bestas ferozes, que os governos, por luxo e com grandes despesas, 

mantêm nas capitais. " (Esquirol, 1818,)  
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Esta prática de recolher e isolar as pessoas embriagadas, esfarrapadas e loucas 

transcorreu até meados do século XX. Tínhamos então hospícios que substituíam os cuidados 

em hospitais.  

Em seu livro Saúde mental e atenção psicossocial, Amarante cita Philippe Pinel, “o pai 

da psiquiatria”. Pinel, influenciado pela revolução Francesa9, inicia a transformação do hospital 

em instituição médica. Sabe-se que na Idade Média, o hospital tinha como objetivo dar abrigo, 

alimentação e assistência religiosa aos pobres, miseráveis, entre outros. Já no século XVII, o 

hospital assume o tratamento dos enfermos: 

 

A intervenção médica no espaço hospitalar, que anteriormente era eventual e 

paroxística, passaria a ser regular e constante: o saber sobre o hospital permitiria 

ao médico agrupar doenças e, assim observá-las de forma diferente, no dia a dia, 

em seu curso e evolução (Amarante, 2007, p.25).  

 

 Ao resgatar a história, Amarante critica as práticas do alienismo10 e do modelo de 

ciência positiva que o autorizou e legitimou. O alienismo que se originou no modelo pineliano, 

teve, no Brasil, sua primeira crítica contundente em  uma obra-prima de Machado de Assis, O 

alienista: 

 

É no mínimo provocativa a analogia estabelecida entre O Alienista e a história 

real de criação e transformação do Hospício de Pedro II, o primeiro hospício 

brasileiro que praticamente produz os similares Franceses. Suspeito que Machado 

de Assis pudesse ter se inspirado em João Carlos Teixeira Brandão, o primeiro 

diretor da Assistência Médico – Legal a Alienados do Brasil e primeiro diretor 

geral do Hospício Nacional de Alienação, considerado o “Pinel brasileiro”, pois 

muitas situações do conto são semelhantes a realidade (Amarante, 2007, pp. 37-

38). 

 

 Amarante discutiu a dificuldade em estabelecer os limites entre a loucura e a sanidade 

nos modelos manicomiais.  

 Paula (2008, p.3) nos traz contribuições das passagens dos asilos para as primeiras 

iniciativas de reforma psiquiátrica: 

 

Os primeiros asilos criados foram rapidamente superlotados de internos, e a 

dificuldade em estabelecer os limites entre a loucura e a sanidade era patente. 

Uma primeira tentativa de recuperar o potencial terapêutico da instituição 

psiquiátrica deu-se com a proposta das “colônias de alienados”. Porém, pouco 

tempo depois, as colônias mostraram-se iguais aos asilos tradicionais. Neste 

                                                           
9 A Revolução Francesa desencadeou um processo que marcou fortemente a humanidade, ao introduzir 

transformações econômicas, sociais e políticas. Resenhas e Críticas bibliográficas, 838, Physis Revista de Saúde 

Coletiva, Rio de Janeiro, 18 [4]: 829-840. 2008. 
10 Estudo ou tratamento das doenças mentais. 
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contexto, em vários países surgiram as primeiras experiências que buscavam uma 

“reforma psiquiátrica”, mas Amarante se detém na apresentação de apenas 

algumas, tendo o cuidado de dividi-las em grupos. O primeiro era composto pela 

Comunidade Terapêutica e pela Psicoterapia Institucional; o segundo grupo, 

formado pela Psiquiatria de Setor e a Psiquiatria Preventiva; e no terceiro estavam 

a Antipsiquiatria e a Psiquiatria Democrática, mesmo que estas não sejam, 

segundo Amarante, experiências de “reformas psiquiátricas” no sentido estrito. 

(Paula, 2008, p.3)  

 

 Em uma reportagem do Marco Zero, Soares e Cruz (2016) mostram a violência que 

ocorria nos espaços dos hospícios: “ao longo do tempo, a busca empírica da construção do 

conhecimento psiquiátrico levou a uma série de tratamentos que passaram a ser vistos como 

nada mais do que torturas, como a eletroconvulsoterapia, popularmente conhecida por 

eletrochoque” (p. 01). 

Surgem num cenário de denúncias, os movimentos pela reforma do tratamento da saúde 

mental; um de seus expoentes é o psiquiatra italiano Franco Basaglia, que na década de 1960 

lutou pela reforma psiquiátrica em seu país. No Brasil, está em curso, desde a década de 1970, 

uma reforma psiquiátrica com a influência do movimento italiano com uma série de mudanças 

nos cuidados às pessoas com sofrimento mental.  

 Amarante e Nunes (2018) trazem registros de acontecimentos que potencializaram a 

Reforma Psiquiátrica no Brasil. Os primeiros movimentos relacionados à assistência 

psiquiátrica brasileira surgiram nos anos 1970, quando profissionais recém-formados 

encontraram um cenário de descaso e violência. 

A conscientização da necessidade de uma legislação que protegesse os usuários dos 

preconceitos, estigmas, marginalização e em muitas situações da violação de direitos motivou 

os profissionais e familiares das pessoas com sofrimento mental a se organizarem e dar início 

ao Movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil. Esta conscientização teve como marco inicial 

a mobilização de bolsistas e residentes dos hospitais psiquiátricos do Ministério da Saúde (MS), 

no ano de 1970.  Estes profissionais, diante das condições precárias, elaboraram uma carta 

encaminhada ao Ministro da Saúde com denúncias e reivindicações. O resultado desta carta foi 

um ato extremo de descaso e autoritarismo da gestão do MS: foram demitidos 260 profissionais. 

A demissão destes profissionais desencadeou o descontentamento e indignação de todos os 

envolvidos. E então o movimento foi se fortalecendo com novas denúncias, manifestações e 

matérias na imprensa durante vários meses. 

Naquele momento histórico para a Saúde Mental no Brasil nos deparamos com um 

cenário de resistência e luta contra tamanha violência, negligência e descaso com pessoas em 

situação de sofrimento mental, nos manicômios existentes. Violência relacionada a violação 
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dos direitos, como: uso de eletroconvulsoterapia, acomodações inadequadas com total ausência 

de higienização, alimentação sem acompanhamento de nutricionistas, com péssima qualidade, 

agressões físicas e verbais, entre outras.  

.  A força advinda dos usuários, familiares e profissionais que enfrentavam em seu 

cotidiano o horror dos manicômios pôde iniciar um processo de lutas em prol da liberdade e 

humanização nos cuidados às pessoas submetidas aos destratos em tais espaços. 

 Amarante e Nunes apontam o agravamento da crise da Divisão Nacional de Saúde 

Mental e a repercussão dela neste processo da Reforma Psiquiátrica: 

 

Assim, são emblemáticos no período o caso dos acadêmicos baianos, o memorial 

da Associação Psiquiátrica da Bahia 2 e a “crise” da Divisão Nacional de Saúde 

Mental (DINSAM/MS). A “crise da DINSAM” teve grande repercussão após 

manifestações de entidades expressivas no cenário nacional (OAB, ABI, CNBB, 

dentre outras). (Amarante & Nunes, 2018, p. 1) 

 

É neste cenário de redemocratização e luta contra a ditadura, luta específica de direitos 

humanos dos usuários com sofrimento mental e a violência do estado autocrático, que se 

constituiu um momento propício para a Reforma Psiquiátrica (RP). 

Além dos acontecimentos acima citados, para alcançar a superação do modelo 

manicomial vigente, nas décadas de 1970 a 1980, houve nas políticas de saúde do Brasil alguns 

eventos que marcaram teórica e politicamente este movimento, sendo os principais: a 8ª 

Conferência Nacional de Saúde (1986), a 1ª Conferência Nacional de Saúde Mental (1987), a 

2ª Conferência Nacional de Saúde Mental (1992), culminando na 3ª Conferência Nacional de 

Saúde Mental (2001). Nesses movimentos, a reforma psiquiátrica brasileira promoveu intensas 

discussões e iniciou a construção de novos serviços e programas. Apesar desses momentos de 

avanços, tivemos alguns períodos em que ocorreu uma lentificação do processo. Nas décadas 

de 1980 e 1990 teve-se o auge histórico destas discussões e início das reestruturações dos 

cuidados em saúde mental do Brasil. 

Como já citado anteriormente, o Movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil teve 

forte influência de Franco Basaglia11. Ele esteve algumas vezes no Brasil realizando seminários 

e conferências. De acordo com Amarante (1996), Basaglia promoveu, na cidade de 

Trieste/Itália, “a substituição do tratamento hospitalar e manicomial por uma rede territorial de 

atendimento, da qual faziam parte serviços de atenção comunitários, emergências psiquiátricas 

em hospital geral, cooperativas de trabalho protegido, centros de convivência e moradias 

                                                           
11 Franco Basaglia era médico psiquiatra e foi o precursor do movimento de reforma psiquiátrica italiana conhecido 

como Psiquiatria Democrática. 
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assistidas”, para pessoas com transtorno mental severo. 

 As ações e debates promovidos por Basaglia no Brasil contribuíram muito para o 

desenvolvimento e implantação de Núcleos de Atenção Psicossocial – NAPS, hoje 

denominados CAPS - Centro de Atenção Psicossocial, e subsidiou a construção do modelo 

psicossocial para o atendimento dos usuários de transtorno mental. 

Na Conferência Regional para a Reestruturação da Assistência Psiquiátrica, realizada 

em Caracas, em 1990, com a promulgação do documento final intitulado “Declaração de 

Caracas”: 

 

Os países da América Latina, inclusive o Brasil, comprometem-se a promover a 

reestruturação da assistência psiquiátrica, rever criticamente o papel hegemônico 

e centralizador do hospital psiquiátrico, salvaguardar os direitos civis, a dignidade 

pessoal, os direitos humanos dos usuários e propiciar a sua permanência em seu 

meio comunitário. (Hirdes, 2009, p. 298). 

 

Finalmente, como resultado destes movimentos, em 2001 foi promulgada a Lei nº 10.216, 

de 6 de abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. A Lei estabelece as 

diretrizes para a assistência psiquiátrica e traz a garantia de direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais; regulamenta as internações involuntárias, colocando-as sob a supervisão do 

Ministério Público, órgão do Estado guardião dos direitos de todos os cidadãos brasileiros. 

Durante o processo de implantação da Reforma Psiquiátrica, os profissionais e 

estudiosos da Saúde Mental tiveram a oportunidade de construir um novo modelo de atenção a 

pessoa com transtorno mental, denominado Modelo Psicossocial.  

O entendimento deste modelo neste estudo nos esclarecerá a importância da Clínica 

Ampliada como cuidado essencial às pessoas em situação de rua.  

 

2.2 Modelo Psicossocial e o surgimento da Clínica Ampliada 

 

Além do conhecimento dos marcos históricos da Reforma Psiquiátrica, é relevante que 

entendamos as proposições e mudanças que surgiram a partir deles na atenção às pessoas com 

transtorno mental decorrente ou não do uso abusivo de drogas. 

Na necessidade de se reformar e até reconstruir o modelo de atenção aquelas pessoas, 

surge a proposta de um modelo contrário ao existente, que pudesse atender todas as 

reivindicações dos movimentos para a Reforma Psiquiátrica, citados anteriormente. 

Para abarcar todas as proposições, estudiosos e profissionais da área de Saúde Mental, 

reformulam suas práticas por meio de um novo modelo denominado Psicossocial, que buscava 
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acabar com a ineficácia dos tratamentos e a violação dos direitos humanos nos manicômios 

existentes. 

Entre estes estudiosos temos Paulo Amarante, autor capixaba que se especializou em 

psiquiatria no Rio de Janeiro e tornou-se um dos pioneiros do movimento brasileiro de reforma 

psiquiátrica. Ele, em seus estudos, traz questionamentos sobre a conceituação de saúde mental 

e também sobre a especificidade do profissional que "trabalha na saúde mental". Estes 

questionamentos instigaram e foram essenciais na reformulação da atenção ao usuário de saúde 

mental, no modelo psicossocial. 

Paula (2008) ao citar Amarante, diz: 

 

[...]a saúde mental não se restringe apenas à psicopatologia ou à semiologia e não 

pode ser reduzida ao estudo e tratamento das doenças mentais. Além da 

psiquiatria, a complexa rede de saberes da temática da saúde mental apresenta a 

psicologia, a psicanálise, a fisiologia, a filosofia etc. Diante disto, o autor provoca 

reflexões sobre a assistência psiquiátrica ao questionar o que é doença mental e 

se esta seria o oposto de saúde mental. Quais então seriam os limites do campo da 

saúde mental? Amarante afirma que a natureza do campo contribui para um 

pensamento em termos de complexidade, simultaneidade, transversalidade de 

saberes, construcionismo e reflexidade. Logo, a saúde mental é um campo 

polissêmico e plural na medida em que diz respeito ao estado mental dos sujeitos 

e das coletividades que são condições altamente complexas. (Paula, 2008, p. 2)  

 

 Amarante, ao trazer estes e outros questionamentos, colaborou para que outros estudos 

possibilitassem a construção do novo paradigma para atenção à saúde mental, o modelo 

Psicossocial.  

Outro autor que aprofundou as questões relacionadas ao Modelo Psicossocial foi Abílio 

Costa (2000, p.143). Ele nos traz considerações importantíssimas que contribuíram para 

esclarecer como se deu a transformação do Modelo Asilar em Modelo Psicossocial. Em seus 

estudos traz os paradigmas destes dois modelos para exemplificar as mudanças propostas: 

 

De imediato, proponho a composição do paradigma dessas práticas, valendo-se 

de quatro parâmetros fundamentais: a definição de 'seu objeto' e dos 'meios' 

teórico-técnicos de intervenção (o que inclui as formas da divisão do trabalho 

interprofissional); .as formas da organização dos dispositivos institucionais; · as 

modalidades do relacionamento com os usuários e a população; · as implicações 

éticas dos efeitos de suas práticas em termos jurídicos, teórico-técnicos. (Costa, 

2000, p. 143). 

 

 

 Neste estudo, Costa (2000) afirma que no parâmetro que define o objeto e os meios 

teórico-técnicos de intervenção tem-se como determinante e diferenciador do modelo 
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manicomial: a desospitalização, a desmedicalização e implicação subjetiva e sociocultural. 

Estas metas radicais do modo psicossocial surgem em oposição aos elementos componentes do 

paradigma asilar12: hospitalização, medicalização e objetificação. 

 O referido autor esclarece que a desospitalização proposta pelo paradigma psicossocial, 

em oposição a hospitalização, surgiu quando constatou-se que o isolamento destes usuários, em 

muitas ocasiões por longos períodos de internação, se transformou num tratamento iatrogênico.  

 O agravamento dos transtornos, no modelo asilar, se  tornou visível e destacamos aqui 

os aspectos que diferenciam o modelo psicossocial do modelo asilar, na forma de enfrentamento 

a estes agravos: 

 

a) Isolamento social e familiar num momento em que seria necessário fortalecer estas 

relações para que esta família, em sofrimento, criasse condições de receber o seu 

ente familiar, tendo, através das equipes dos Centros de Atenção Psicossocial - 

CAPS, suporte para compreensão deste adoecimento e da sua fragilidade, e então se 

reorganizarem para ofertar um espaço de acolhimento e protagonização do 

indivíduo; 

b) Desmedicalização em oposição a medicalização vem com acompanhamento da 

equipe, família, comunidade e demais atores envolvidos neste processo, não 

contrária a situações em que é necessária a medicação, mas num cuidado rigoroso 

para não haver excesso neste uso, ou uso desnecessário quando há alternativas para 

minimizar os sintomas. Ressalta que o sujeito que recebe esta medicalização 

necessita ser visto em sua integralidade, não como alguém que sofre simplesmente, 

mas um sujeito que sofre em um contexto que o adoece ou agrava sua condição. O 

foco não é a doença, mas o indivíduo. E vai além da medicação, envolvendo a forma 

como é cuidado este usuário. Leva em consideração se há uma centralização deste 

cuidado na figura de um discurso ou intervenção médica.  

c) Paulo Amarante reforça esta posição do Modelo Psicossocial, aprofundando o 

conceito da desmedicalização: 

Quando falamos em desmedicalização, não estamos falando em diminuição do 

medicamento, e sim na diminuição do papel da medicina. Queremos diminuir a 

apropriação que a medicina faz da vida cotidiana, o discurso médico sobre a vida. 

Isso não conseguimos. Um desafio hoje da reforma psiquiátrica é a formulação 

discursiva muito médica, por exemplo, as pessoas são contra o manicômio, mas 

não abrem mão do conceito de depressão tal qual utilizado pela indústria 

                                                           
12  O termo asilar é usado por Costa em substituição ao termo manicomial. 
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farmacêutica. (Dominguez, 2014, p.1)  

 

d) A implicação subjetiva e sociocultural é proposta no lugar da objetivação do modelo 

manicomial no sentido em que este indivíduo é tratado enquanto um ser de 

possibilidade, respeitando suas singularidades, o meio em que está inserido, as 

relações positivas e estremecidas em seu convívio familiar. São respeitadas as 

particularidades de sua cultura. Na promoção e tratamento da saúde mental não há 

lugar para o autoritarismo do saber apenas médico, mas sim para implicação dos 

diversos e plurais saberes dos profissionais envolvidos e de toda uma rede social e 

institucional nesta linha de cuidado. 

 

  Os pontos de atenção específicos (dispositivos institucionais) do modo psicossocial 

inseridos na RAPS (Rede de Atenção Psicossocial) para o atendimento de pessoas com problemas 

mentais, incluindo os efeitos nocivos do uso de crack, álcool e outras drogas, são: os Centros de 

Atenção Psicossocial (CAPS); os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT); os Centros de 

Convivência e Cultura, as Unidade de Acolhimento (UAs), e os Leitos de Atenção Integral (em 

Hospitais Gerais e nos CAPS III). Faz parte dessa política o programa de Volta para Casa, que 

oferece bolsas para usuários egressos de longas internações em hospitais psiquiátricos. As 

informações completas para adesão à Rede estão na Portaria do GM Nº 3.088. 

  Em relação a forma de organização institucional do modelo psicossocial, Costa afirma 

que “participação, autogestão e interdisciplinaridade são metas radicais no modo psicossocial, 

por oposição à estratificação e interdição institucionais, à heterogestão e à disciplina das 

especialidades que dominam no modo asilar” (2000, p. 158). 

  Nesta forma de organização a participação dos usuários, por meio de assembleias, 

conselhos locais de saúde e em eventos decisórios da dinâmica institucional são priorizadas e a 

voz deste sujeito, em toda a elaboração e realização de seu projeto terapêutico, é garantida. 

Além de dar locução aos usuários, a escuta interessada do que é dito é essencial.  

  As equipes dos pontos de atenção da RAPS têm autonomia e poder de decisão. E 

nenhuma resolução é definida verticalmente. Discute-se em equipe, em assembleias com 

usuários, familiares e comunidade e tomam-se as decisões coletivamente. Enfatizamos que o 

usuário, o familiar, a comunidade e trabalhadores possuem voz ativa, e não somente a gestão. 

  A interdisciplinaridade e a intersetorialidade devem estar presentes em todas as 

atividades demandadas pelo usuário, facilitando a integralidade de cuidados, numa clínica 

política e ampliada. A partir desta perspectiva surge a necessidade de repensar a clínica 

tradicional e inicia-se uma clínica ampliada, que consegue articular e potencializar a linha de 
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atenção deste usuário.  

  Em Costa (2000) é proposto que a forma de relacionamento com a clientela no Modo 

Psicossocial é de “interlocução, livre trânsito do usuário e da população, e Territorialização 

com Integralidade” (p.162).  

 Enfatizamos, pela nossa experiência profissional, que a partir desta perspectiva de 

relação é que se estabelece o vínculo do usuário ao serviço de saúde com mais facilidade. Este 

vínculo evolui com maior força quando se proporcionam momentos em que se dá voz e escuta 

ao usuário. Nesta escuta, viabiliza-se a legitimação de suas demandas.  

 Neste modelo o transitar livre dos usuários e da comunidade nos serviços de atenção em 

que está inserido os aproxima da instituição, garantindo vínculos positivos e o sentimento de 

pertencimento. Reforçamos que este relacionamento mais próximo e democrático, facilita a 

formação dos vínculos. Nesta relação seu projeto terapêutico singular atenderá suas 

necessidades através de ações que aumentarão sua autonomia, favorecendo a reconstrução de 

espaços sociais e afetivos.  

 Às implicações éticas dos efeitos de suas práticas em termos jurídicos, teórico-técnicos, 

são salientados por Costa (2000): “no modo asilar observa-se, em vários casos, uma hipertrofia 

do que aí mesmo se denomina os 'defeitos de tratamento' (como cronificação asilar ou 

benzodiazipinização, por exemplo) ” (p. 162).  

 Ao analisar tal afirmação dos efeitos de tratamento, sabemos que esta hipertrofia 

favorece a fragilização do usuário de saúde mental e em muitas situações a perda de sua 

autonomia. 

  Costa ainda reforça que: 

 

A remoção ou tamponamento de sintomas pode ser alinhada na perspectiva de uma 

ética de duplo eixo: dimensão ego-realidade e carência-suprimento, cujos 

desdobramentos amplos talvez sejam a adaptação (mesmo quando se concebe do 

modo mais otimista o resultado das práticas do modo asilar). (Costa, 2000, p. 163) 

 

 Se a proposta do tratamento deste usuário de saúde mental é possibilitar autonomia e 

protagonismo, como aceitar uma lógica de cuidados em que se coloca a pessoa dependente e 

passiva? 

 A luta é para que o modelo psicossocial, em relação às implicações éticas dos efeitos de 

suas práticas em termos jurídicos, teórico-técnicos, defendido por Costa seja efetivado: 

 

No modo psicossocial não se deixa de alcançar a supressão sintomática, porém 

esta não é visada diretamente, nem tampouco a meta final. O que se visa 

diretamente pode ser descrito, de certa forma, com os termos 'reposicionamento 
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subjetivo', mas também do homem em questão, uma vez que se procurará levar 

em conta a dimensão subjetiva e a sociocultural. Mesmo considerados os 

diferentes graus da sua possibilidade, esse 'reposicionamento' terá que ser pensado 

na perspectiva de uma ética que se abra para a singularização e que tome como 

duplo eixo a dimensão sujeito-desejo e carecimento-ideais, como aspectos 

relacionados daquilo que causa o homem como homem e daquilo em relação a 

que ele se move. (Costa, 2000, p.163)  

 

 No cotidiano dos cuidados aos usuários de saúde mental observamos, em nossa trajetória 

profissional, que ao deixarmos o foco do tratamento na supressão dos sintomas e priorizarmos 

o reposicionamento subjetivo deste sujeito frente ao seu sofrimento psíquico, alcançamos uma 

evolução positiva em relação à sua autonomia e aos seus desejos. Isto oportuniza maior 

protagonismo e implicação em seu tratamento e consequentemente sua saída do território da 

morte, da vitimização e estagnação para o território da vida.  

 O modelo psicossocial requer que a elaboração de um Projeto Terapêutico Singular 

(PTS) na atenção ao sujeito com sofrimento psíquico se faça dentro destes parâmetros 

sintetizados aqui. O PTS é a principal ferramenta de mudança da clínica tradicional para a 

clínica ampliada. 

 

2.3 Projeto Terapêutico Singular e a Clínica Ampliada 

 

 O Ministério da Saúde conceitua PTS como “um conjunto de propostas de condutas 

terapêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva 

de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial se necessário”. (Brasil, 2007, p.60)  

  A construção deste projeto perpassa por uma Clínica Ampliada, que contempla em sua 

prática ações de intersetorialidade. Tais ações atenderão as demandas integrais de cuidado do 

sujeito em adoecimento físico e/ou mental. 

  Chiaverini (2011, p. 21) mostra que o “Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um recurso 

de Clínica Ampliada e da humanização em saúde”. Este recurso consegue alcançar a 

integralidade dos cuidados porque está atento à singularidade do sujeito, às demandas e ao seu 

histórico psicossocial. Ao buscar a integralidade dos cuidados, está atuando na perspectiva da 

Clínica Ampliada. 

  Carvalho e Cunha afirmam que a singularidade do sujeito deve ser considerada na 

construção deste PTS, por conter em sua elaboração o indivíduo, sua história de vida e seu 

contexto social: 

 

O uso do termo “singular” em substituição a “individual”, outrora mais utilizado, 

baseia-se na premissa de que nas práticas de saúde coletiva – e em especial na 
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atenção primária – é fundamental levar em consideração não só o indivíduo, mas 

todo o seu contexto social. (2006, p.837-868.) 

 

Esta substituição de termos favoreceu a ampliação do PTS, alcançando as 

particularidades da vida do sujeito. Através do conhecimento de suas singularidades é possível 

traçar suas necessidades e suas demandas. Desta forma as ações de seu PTS poderão ser 

elaboradas e avaliadas periodicamente, implicados os diversos setores e atores sociais para as 

responsabilidades pelos cuidados.  

A Clínica Ampliada surgiu com a necessidade de se buscar a integralidade nos atendimentos 

aos usuários, tendo em vista ser este um dos pilares do Sistema Único de Saúde/ SUS. É uma 

ferramenta de articulação do SUS com o SUAS e demais instituições necessárias, implicadas na 

linha dos cuidados do usuário. Neste sentido o respeito a singularidade de cada situação demandada 

envolve diferentes olhares e saberes nestes atendimentos. Isto possibilita a participação do usuário 

enquanto protagonista nesta atenção, favorecendo a transformação de sujeito passivo, ‘paciente’, 

em um indivíduo ativo, implicado nas ações de seu projeto terapêutico.  

De acordo com Pinheiro (2014), integralidade “é um dos princípios do SUS presente 

tanto nas discussões quanto nas práticas na área da saúde e está relacionada à condição integral, 

e não parcial, de compreensão do ser humano”. Assim é necessário, para este alcance, repensar 

as estratégias que irão garantir a qualidade e acolhimento destas pessoas em sofrimento físico 

ou mental. Para atender às demandas e necessidades desta pessoa, é condição importantíssima, 

no sistema de saúde, uma logística que esteja à serviço do usuário, e para isto, entender o 

contexto social em que ele vive se torna essencial. 

  De Lorena (2015) traz outros elementos que viabilizam a compreensão das relações na 

perspectiva da Clínica Ampliada, enfatizando o respeito à singularidade do indivíduo: 

 

Complexando ainda mais, esses olhares se misturam entre trabalhador/gestor, 

trabalhador/trabalhador, trabalhador/pessoa, gestor/trabalhador, gestor/gestor, 

gestor/pessoa, pessoa/trabalhador, pessoa/gestor, pessoa/pessoa. O modo como 

cada um vivencia a experiência é diferente do outro, ou seja, cada um possui uma 

identidade, cada um se coloca no mundo de determinado jeito, pensa diferente, 

possui um tipo de religião, age de um jeito e de outro, etc... (De Lorena, 2015, 

p.01) 

 

  A estes elementos acrescentaríamos: usuário/trabalhador, trabalhador/família, família/ 

usuário, comunidade/trabalhador, comunidade/família e usuário/comunidade. 

  A prática de se ter diferentes e múltiplos olhares permite maior compreensão do sujeito 

na linha de seu cuidado. Quando se tem uma equipe multiprofissional implicada na promoção 
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e tratamento de saúde do usuário, temos a possibilidade de ofertar maior suporte em seu 

momento de fragilidade biopsicossocial. 

  Saraceno (1997), ao apresentar diversas variáveis que determinam a enfermidade 

mental, como: “diagnóstico, idade, agudeza ou cronicidade do quadro, história, capacidade 

intelectual, status social, condição de solidão, sexo, recursos do sujeito e do meio onde está 

inserido, recursos do serviço e do contexto da atenção” (p. 32), reforça a importância desta 

Clínica Ampliada em que o sujeito não será visto apenas a partir de uma patologia 

diagnosticada, mas na integralidade de suas diferenças e singularidades. Torna-se essencial 

ampliar os cuidados atentando-se ao contexto de sua vida, de sua história, subjetividade, família 

e território.  

  Os eixos fundamentais da proposta da Clínica Ampliada, segundo a cartilha do 

Ministério da Saúde (Brasil, 2009b) e interpretados aqui pela autora desta dissertação, são:  

I- Compreensão ampliada do processo saúde-doença: 

  Sua abordagem se dá no respeito aos vários saberes que se implicam nos cuidados deste 

usuário. 

  Ao possibilitar este olhar diverso e plural, “na mesma situação, pode-se “enxergar” 

vários aspectos diferentes: patologias orgânicas, correlações de forças na sociedade 

(econômicas, culturais, étnicas), a situação afetiva, etc., e cada uma delas poderá ser mais ou 

menos relevante em cada momento” (Brasil, 2009b, p. 14). Assim é ampliado seu objeto de 

trabalho, alcançando maior eficiência nos resultados. 

II- Construção compartilhada dos diagnósticos e terapêuticas: 

  Pela complexidade que frequentemente ocorre nas situações da clínica, surge a 

necessidade de se compartilhar diagnósticos de problemas e propostas de solução. “Este 

compartilhamento vai tanto na direção da equipe de saúde, dos serviços de saúde e da ação 

intersetorial, como no sentido dos usuários.” (Brasil, 2009b, p. 15). 

  Assim, para compreendermos melhor o processo saúde-doença e propormos atuações 

eficazes e democráticas é necessário este compartilhamento, o que favorecerá um olhar mais 

amplo e integral do sofrimento biopsicossocial deste usuário, por parte de todos os agentes 

envolvidos em sua construção e linha de cuidado. 

III-  Ampliação do “objeto de trabalho”:  

  Na Clínica Ampliada existe a proposta de Equipe de Referência e Apoio Matricial para 

pensar seu objeto de trabalho numa perspectiva de interação com o meio em que está inserido o 

sujeito em sofrimento e com ele mesmo. A Equipe de Referência é constituída “segundo 
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características e objetivos da própria unidade, e de acordo com a realidade local e disponibilidade 

de recursos. Essas equipes obedecem a uma composição multiprofissional de caráter 

transdisciplinar, isto é, reúnem profissionais de diferentes áreas” (Brasil, 2004, p. 08). O Apoio 

Matricial é uma forma de potencializar estas equipes de referência, por dar um suporte técnico 

especializado que amplia seu campo de atuação e qualifica suas ações em um fazer pedagógico. 

Nesta ampliação do objeto de trabalho não há a fragmentação em que cada especialista cuida de sua 

parte, aqui todos discutem e atuam, de forma integrada e transdisciplinar, nos cuidados ao sujeito, 

respeitando o contexto e a cultura em que ele está inserido. 

IV-  A transformação dos “meios” ou instrumentos de trabalho: 

  Na Clínica Ampliada, os instrumentos de trabalho são diferenciados da clínica 

tradicional. A comunicação transversal na equipe e entre equipes (nas organizações e rede 

assistencial) é um dos principais meios para possibilitar o desenvolvimento das ações. 

  A essência da técnica relacional se dá através da “capacidade de escuta do outro e de si 

mesmo, a capacidade de lidar com condutas automatizadas de forma crítica, de lidar com a 

expressão de problemas sociais e subjetivos, com família e com comunidade etc.” (Brasil, 

2009b, p. 17). 

  Nesta escuta é que as demandas implícitas e explícitas no discurso do usuário serão 

entendidas e, a partir disto, se dará a implicação e responsabilização de todos os equipamentos 

sociais e institucionais em seu projeto terapêutico.  

  Na Clínica Ampliada as ações de cuidado ultrapassam o âmbito de um SUS restrito às 

suas unidades, se estendem através de todo o território em que está inserido este sujeito 

demandante. Precisamos então ter a cartografia do usuário para possibilitar uma articulação 

intersetorial e desenvolver as atividades de seu Projeto Terapêutico Singular - PTS. 

  A construção de processos de saúde, de maneira ampliada, só se efetiva se houver 

compartilhamento das ações, implicando os serviços e a comunidade inclusos na cartografia do 

usuário demandante. “Nessa cartografia, as equipes tratam de identificar pontos importantes 

relativos à população em situação de rua nos territórios, no que diz respeito à concentração 

dessa população em pontos específicos, ao perfil dela em cada uma das regiões identificadas” 

(Brasil, 2012, p.37). Considera-se como parte integrante desta cartografia os fatores de risco à 

saúde e fatores de vulnerabilidade nos territórios onde permanece esta população.  

  Então é necessário conhecer a comunidade em que a população de rua está circulando, 

identificando as pessoas e instituições parceiras que atuam com ela ou que podem vir a se 

constituírem como parceiras.  

  Para estes fins se faz necessário o desenvolvimento e planejamento das ações com 
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diferentes enfoques. A atuação dos profissionais deve ser em equipe interdisciplinar, conforme 

já citado nos eixos que constituem a Clínica Ampliada, envolvendo inter e intrasetorialmente 

os saberes e poderes nas decisões e construção das atividades que irão integrar o projeto 

terapêutico singular destes usuários, com a participação ativa destes em todas as fases do 

processo. 

  Em suma, apresentamos a Clínica Ampliada em suas múltiplas implicações: SUS, 

SUAS e demais áreas envolvidas na construção do PTS do usuário, o que poderá garantir maior 

participação e autonomia do sujeito.  

Para o conhecimento de todos, as unidades do SUS e do SUAS que colaboram 

diretamente nesta linha de cuidados da população em situação de rua, no próximo tópico 

detalharemos cada ponto de atenção com suas respectivas responsabilidades. Ressaltamos que, 

na política estabelecida nacionalmente para a população de rua, estes pontos são diretamente 

responsáveis pela condução e articulação dos projetos terapêuticos singulares desta população. 

 

2.4 Principais Pontos de Atenção da População de Rua de Goiânia no Período de 

2010/2014 e a necessária intersetorialidade como instrumento da Clínica Ampliada 

 

Na perspectiva do modelo psicossocial, os Consultórios de Rua surgem como relevante 

atenção a população em situação de rua. Tais consultórios foram criados para que se pudesse 

oferecer in loco às pessoas em situação de rua que não conseguiam chegar nos atendimentos 

das unidades de saúde. Salientamos que a partir de 2010 começaram a fazer parte da Rede de 

Atenção Psicossocial, enquanto projeto e em 2013 como integrantes das unidades de saúde. Os 

Consultórios de Rua/na Rua tiveram neste período uma relevante atuação na linha de cuidados 

da população de rua, na perspectiva da Clínica Ampliada. 

Apresentaremos a seguir o histórico da implantação do Consultório de Rua/na Rua, e 

sua dinâmica de funcionamento. Em relação a Secretaria Municipal de Assistência Social, que 

pela legislação tem um papel fundamental nesta integralidade dos cuidados a população em 

situação de rua, não traremos maiores detalhamentos das unidades por não serem o ponto 

central desta pesquisa, mas apenas coadjuvantes na Clínica Ampliada, articulada pelo SUS. 

 

2.4.1 Consultório de rua. 

 

Os Consultórios de Rua atendem usuários que vivem em condições de maior 

vulnerabilidade social e distanciados da rede de serviços de saúde e intersetoriais, atuando 
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extramuros nestes atendimentos. Têm a proposta de ofertar cuidados em saúde à população de 

rua, in loco, na tentativa de atender as especificidades e complexidades desta população.  

Em publicações realizadas pelo Ministério da Saúde sobre os objetivos do Consultório 

de Rua é definido que devem:  

 

Promover a acessibilidade a serviços da rede institucionalizada, a assistência 

integral e a promoção de laços sociais para os usuários em situação de exclusão 

social, possibilitando um espaço concreto do exercício de direitos e cidadania. 

Sua característica mais importante é oferecer cuidados no próprio espaço da rua, 

preservando o respeito ao contexto sociocultural da população. (Brasil, 2010a) 

 

O Prof. Antônio Nery, médico, psiquiatra, fundador do Centro de Estudos e Terapia de 

Drogas, na Universidade Federal da Bahia (1985), foi precursor deste projeto. Idealizou e 

implantou o “Banco de Rua”, em 1989, que deu origem à sua tese de Doutorado em Sociologia 

e Ciências Sociais: “A vida na marginalidade ou a morte na instituição”, desenvolvida na 

Universidade Lyon 2 - França, 1993. Nesta tese, idealizou o primeiro Consultório de Rua, em 

1995, na cidade de Salvador/BA - (1995-2006). Em 2010, com o apoio da SENAD/ MJ, nas 

cidades de Salvador, Camaçari e Lauro de Freitas, o projeto retorna, com maior força. 

Em entrevista, dada aos autores do Guia do Projeto Consultório de Rua (2012), ele 

relata que a ideia surgiu a partir de sua visita à sede dos Médicos do Mundo (Médecins du 

Monde), em Paris: 

 

A primeira vez que pensei em um trabalho dessa natureza foi em uma visita ao 

trabalho de rua desenvolvido pelos Medécins du Monde (Médicos do Mundo) em 

Paris. Em um ônibus, imaginaram um dispositivo de trabalho na rua com pessoas 

desvalidas, os “invisíveis” franceses: gays, prostitutas e toxicômanos, sobretudo 

em razão do surgimento da SIDA/AIDS. (Nery, Valério & Monteiro, 2002, p. 25).  

 

 De volta à Bahia, manteve por muitos anos o desejo de desenvolver em Salvador um 

projeto que fosse determinante na linha de cuidados a essa população. Em 1989, os técnicos do 

Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD) perceberam a dificuldade de 

crianças e adolescentes em situação de rua para acessarem o atendimento da entidade. A razão 

ia do desconhecimento sobre a existência do serviço à falta de condições mínimas de frequentá-

lo regularmente ou ainda, por “estarem imersos em uma condição de exclusão social que 

dificultava o acesso à saúde” (Nery, Valério, & Monteiro, 2002, p. 26).  Em parceria com o 

então Ministério da Criança conceberam o projeto de reconhecimento e estudo sobre quem eram 

aquelas crianças e adolescentes que não chegavam ao serviço. 
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Esse projeto denominou-se Banco de Rua e os atendimentos eram voltados para a 

observação de crianças e adolescentes em situação de rua que se concentravam em uma praça 

do centro da cidade, a Praça da Piedade, na tentativa de descobrir o motivo da falta de acesso 

às políticas públicas desta população tão vulnerável. 

O projeto foi exitoso e com os resultados obtidos (entre 1989 e 1991), iniciou-se o 1º 

Consultório de Rua, em 1995. Seu o objetivo foi ofertar atenção à saúde dessa população, 

especificamente aos que tinham vulnerabilidade social e faziam uso de substâncias psicoativas. 

A experiência do professor Antônio Nery (UFBA) foi importante e influenciou na 

criação e implantação dos Consultórios de Rua em nível nacional. Sua atuação na área das 

toxicomanias, com a defesa radical deste usuário, numa perspectiva sociocrítica, democrática e 

libertária, viabilizou propostas de atendimentos que concebem uma clínica para além dos 

cuidados biológicos, alcançando a protagonização deste sujeito e sua inserção social/cidadã. 

Em 2004, na linha de cuidados da população em situação de rua surge outro ponto de 

atenção: o Programa de Saúde da Família para a população em situação de rua: 

 

Outra experiência brasileira na base dos CR foram os Programas Saúde da Família 

sem Domicílio – PSF Sem Domicílio, mais tarde Equipe de Saúde da Família para 

População em Situação de Rua – ESF Pop Rua. Pode-se referir, a partir de 2004, 

o PSF sem Domicílio, de Porto Alegre, seguido das ESF sem Domicílio de Belo 

Horizonte e de São Paulo e a ESF Pop Rua do Rio de Janeiro. Hoje, as Estratégias 

de Saúde da Família sem Domicílio para População em Situação de Rua 

funcionam como “Consultório na Rua”. (Londero, Ceccim, & Bilibio, 2014, 

p.04). 

 

  Em 2009, o Ministério da Saúde, a partir das experiências de Salvador, lança editais 

para os municípios implantarem o Consultório de Rua em nível nacional, nos estados que 

apresentassem demandas para a população em situação de rua.  

Em Goiânia, na ocasião dos editais lançados pelo Ministério da Saúde, o projeto do 

Consultório de Rua (2010-2013) desenvolvia ações centradas na dignificação e protagonização 

da população em situação de rua.  

A autora desta dissertação, na implantação do Consultório de Rua, colaborou na 

elaboração do projeto e na gestão da primeira equipe de Goiânia. O projeto foi elaborado com 

base nas orientações do Ministério da Saúde – MS - Coordenação Nacional de Saúde Mental 

(Ministério da Saúde - 2010). 

As afirmações que se seguem foram elaboradas a partir de sua experiência neste projeto 

e subsidiada com alguns trechos da elaboração que fez do Relatório Anual do Consultório de 

Rua de Goiânia – 2011, enquanto coordenadora, para o conhecimento de como se constituiu o 

processo de trabalho da equipe. 
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Trouxemos em sua concepção uma proposta de democracia radical, de garantia da 

liberdade do usuário de drogas, da Clínica Ampliada (política) e dos princípios da Equidade. 

Objetivava o resgate da radicalidade que os educadores sociais de rua alcançaram em seus 

melhores momentos, da pedagogia do Paulo Freire, da teologia da libertação e do Teatro do 

Oprimido. A equipe foi formada a partir destes saberes e experiências em Goiânia.  

Em sua constituição, a equipe, formada por 01 assistente social, 01 médico, 03 

psicólogas, 03 redutores de danos, 01 professor de Educação Física, 01 enfermeira e 05 

estagiários do Programa de Educação Permanente – PET. Quando de sua implantação, valemo-

nos das orientações do Ministério da Saúde, nos aproximamos mais da clínica do professor 

Antônio Nery e de Claude Olievenstein13, criador do Hospital Marmothan, em Paris, pelo saber 

acumulado e experiência com uma abordagem democrática radical.  

As supervisões dadas pelo professor Antônio Nery e a influência da Política de Redução 

de Danos foram determinantes em seu processo de trabalho. Conseguiu-se introduzir 

efetivamente a estratégia de redução de danos na rede pública, pela primeira vez, no Estado de 

Goiás. 

Esta Política de Redução de Danos “foi adotada como estratégia de saúde pública pela 

primeira vez no Brasil no município de Santos-SP no ano de 1989, quando altos índices de 

transmissão de HIV estavam relacionados ao uso indevido de drogas injetáveis” (Mesquita, 

1991, p. 46). Ressalte-se que o Programa Nacional de Atenção Integral aos Usuários de Álcool 

e outras Drogas, implementado pelo Ministério da Saúde, propõe que o tratamento do usuário 

de drogas se faça na perspectiva da Redução de Danos, com a proposta de ampliação do acesso 

ao tratamento e a promoção do direito de cidadania: 

 

A redução de danos é uma estratégia que constitui um conjunto de medidas em 

saúde com o objetivo de minimizar as consequências adversas provenientes do 

uso e abuso de substâncias psicoativas, tendo como princípio fundamental o 

respeito à liberdade de escolha do indivíduo e o acesso aos serviços de saúde. 

(Silva, Frazão, & Linhares, 2004, p.02).  

 

A dinâmica de funcionamento do CR centrava-se na incorporação de estratégias de 

redução de danos como intervenções importantes de saúde pública para ampliar o acesso e as 

ações dirigidas às pessoas que não estavam em contato com o sistema de saúde. Tinha como 

princípios norteadores de sua prática o estabelecimento de vínculos afetivos com o usuário, 

                                                           
13 Médico psiquiatra francês, que criou o Hospital Marmothan, e desenvolveu uma clínica da toxicomania numa 

perspectiva democrática, compreensiva e relacional. 
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universalidade de acesso à saúde e integralidade da atenção. 

Pôde-se ver nos registros14 dos atendimentos que a equipe do Consultório de Rua fazia 

valer o princípio da equidade, um dos pilares do SUS, respeitava o modus vivendi desta 

população e os direitos humanos. Em sua rotina as ações de inclusão social, o enfrentamento 

do estigma e a redução de danos eram as estratégias prioritárias. 

Ao analisar os estudos de Konder (2000, p.12 e 13), percebe-se a referência a “situações 

grotescas ou patéticas”, como a perda da autonomia dos excluídos, “diluídos numa sociedade 

marcada pelo egoísmo extremo de uma população insensível às desigualdades sociais que nos 

cercam”, nos sinalizava as prioridades que deveriam existir nos cuidados à população de rua, 

nos quais a dignidade do ser humano possa ser respeitada e promovida. 

A partir da concepção de que os direitos humanos desse sujeito não se constituirão a 

partir da ética máxima (ou ética da felicidade) e sim da ética mínima (ou ética da justiça), 

conforme Andrade (2007) apresenta, esperava-se que estes cuidados promovessem a garantia 

da dignidade humana. E ainda nesta perspectiva, os atendimentos realizados pela equipe do CR 

tentavam minimizar as desigualdades sociais por meio dos cuidados intra e intersetoriais que 

ofertavam. Para isto, as ações implicavam o atendimento das unidades do SUS e SUAS, 

necessárias para a linha de cuidado da PSR, pela sua complexidade e pluralidade, nestes espaços 

da rua. 

Na Política Nacional para População em Situação de Rua, Decreto nº 7.053 de 2009 – 

MS, art. 3º, inciso IX, (Brasil, 2009) é proposto que haja a “implantação e ampliação das ações 

educativas destinadas à superação do preconceito, e de capacitação dos servidores públicos para 

melhoria da qualidade e respeito no atendimento deste grupo populacional”. 

Os atendimentos à população de rua devem abarcar tais ações, objetivando justiça de 

classe social e dignidade humana. Como a concepção de integralidade surge como um dos 

pilares fundamentais do SUS, instituído pela Constituição Federal de 1988, esperava-se certa 

lógica de conexão na assistência em saúde, algo que deveria haver numa construção holística, 

num olhar complexo, por meio do acesso a intersetorialidade e aos demais determinantes 

socioculturais de saúde, viabilizados pela Clínica Ampliada, que é o que se busca desenvolver 

no CR. 

O CR buscou em seus princípios norteadores os embasamentos da Clínica Ampliada 

para o enfrentamento das diversas situações de violência que a PSR estava sofrendo. Foi 

mediante desta clínica que se pode articular os diferentes setores que poderiam proteger e 

promover ações de enfrentamento a esta violência. 

                                                           
14 Ver no capítulo 04 desta pesquisa. 
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Como exemplo da Clínica Ampliada no enfrentamento da violência com a PSR, temos 

as reuniões protagonizadas pelo CR com MP de Goiás, Polícia Militar, Sociedade Civil e outras 

instituições que atendem esta população. Ver detalhamento destas ações no capítulo 04. 

 

2.4.2 A transição do consultório de rua para consultório na rua. 

 

A partir de 2012 em nível nacional, as equipes do Consultório de Rua, voltadas para o 

atendimento da população em situação de rua, deveriam ser transferidas da Coordenação de 

Saúde Mental para o Departamento da Atenção Básica do Ministério da Saúde e nomeadas 

consultórios na rua.   

O Ministério da Saúde justificou esta mudança afirmando que a atenção primária teria 

condições de atender com maior integralidade as demandas desta população. Focaram na 

necessidade maior de ofertar tratamento para os outros agravos físicos, sem deixar aqueles 

relacionados ao uso de drogas, afirmado que esta mudança facilitaria a articulação destes 

cuidados: 

  

Diferentes dos consultórios de rua, as atuais equipes responsabilizam-se pela 

atenção primária à saúde dessas pessoas. Na prática mudou, além do nome, a 

composição da equipe e o escopo de suas ações anteriormente focadas na saúde 

mental e nos transtornos relacionados ao uso de substâncias. O transtorno mental 

pode ser um fator que contribui para que a pessoa viva em situação de rua; e se as 

condições de vida nas ruas colaboram para o aparecimento da doença mental, 

devemos entender que também contribui para o aparecimento de outros agravos. 

A dificuldade de acessar os serviços de saúde piora todas essas condições. O foco 

na saúde mental é essencial, mas outros problemas também devem ser 

considerados. (Brasil, 2012) 

 

 

 Diante destas novas diretrizes de funcionamento previstas pela portaria nº 122, de 25 de 

janeiro de 2012, do Ministério da Saúde, em Goiânia, a equipe do Consultório de Rua elaborou 

um documento15 contra esta transferência. A preocupação da equipe do Consultório de Rua com 

a transição do Consultório de Rua da Divisão de Saúde Mental para a Rede de Atenção Básica 

era o enfraquecimento e descaracterização do trabalho, como registrado no Manifesto em defesa 

da liberdade dos usuários de drogas, do respeito às populações de rua e da dignidade do trabalho 

democrático nas ruas:  

 

[...] com a violência do Estado e da sociedade contra as populações de rua e com 

a vulnerabilidade do nosso trabalho, percebemos a necessidade de registrar alguns 

                                                           
15  Ver no anexo, documento 2, este manifesto na íntegra. 
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princípios e diretrizes que norteiam e constituem nosso projeto e nossas ações. A 

finalidade desse manifesto é reforçar a identidade do nosso trabalho, protegendo-

o de mudanças e ataques que possam enfraquecê-lo ou descaracterizá-lo. 

(Mesquita et. al. 2012, p.01). 

 

 Neste manifesto foi levantado o histórico da formação do Consultório de Rua, sua 

filosofia, os cuidados na constituição de uma equipe que fosse sensível à causa, com experiência 

na abordagem dessa população, exigente nos cuidados com o usuário, e tecnicamente 

preparada. 

 O manifesto citado enfatizava sua forma de atuação na perspectiva de liberdade e 

redução de danos, e como se davam as atividades respeitando a cartografia do indivíduo e a 

mobilização social para sensibilização frente à violência da sociedade e Estado com a população 

em situação de rua. 

 A equipe justificava a não transferência para a Atenção Básica com o argumento de que 

suas ações de transição de cuidado ativavam a Rede de Atenção Básica sempre que havia 

demanda. O receio era de que a transferência transformasse o trabalho do CR em mais um 

ambulatório médico, em que os profissionais não tivessem a compreensão das complexidades 

que se deve ter nos cuidados com essa população em questão, conforme detalhado no Manifesto 

em defesa da liberdade dos usuários de drogas, do respeito às populações de rua e da 

dignidade do trabalho democrático nas ruas, 2012 (Anexo 2) e de que mais uma vez a lacuna 

assistencial se estabelecesse. 

O manifesto ponderava que o trabalho do CR exigia uma equipe que atuasse na lógica 

da Clínica Ampliada, que as intervenções iam além dos cuidados médicos, pois precisavam 

atuar no reposicionamento do sujeito de vitimizado para protagonista: 

 

Nessa perspectiva de uma clínica ampliada, o trabalho desenvolvido pela equipe 

é extremamente complexo e exige dedicação excepcional. As ações 

desenvolvidas com as populações em situação de rua visam propiciar apoio e 

possibilidade de reposicionamento frente às situações de vulnerabilidades 

diversas em que se encontram. São intervenções que buscam o favorecimento de 

mudanças de postura frente às adversidades a que estão expostos, numa 

tentativa de se disponibilizar cuidados psicossociais que representem amparo para 

a conquista da cidadania e inclusão social (Mesquita et al., 2012, p.02). 

 

 Com o manifesto e as lutas que a equipe realizou para impedir sua transferência da 

Coordenação de Saúde Mental - SMS para a Atenção Básica - SMS, mesmo tendo em outubro 

de 2012 se transformado em consultório na rua, conseguiu-se por uns dois anos defender a 



65 

 

 

filosofia de trabalho do Consultório de Rua. Paulatinamente perdeu força neste propósito em 

função das mudanças de gestão e das novas exigências que pautavam a quantidade de 

atendimentos em prejuízo das ações de qualidade desenvolvidas. 

 

2.4.3 Sistema Único de Assistência Social e os cuidados com a população de rua. 

 

  Apresentaremos os pontos de atenção à população em situação de rua no período de 

2010 a 2014, componentes da Secretaria Municipal de Assistência Social de Goiânia. Tais 

pontos foram coadjuvantes nos projetos terapêuticos singulares da PSR e serviços essenciais 

para a intersetorialidade da Clínica Ampliada: Serviço Especializado em Abordagem Social 

(SEAS); Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop), 

que permaneceu menos de um ano ativo, no período desta pesquisa e Casa da Acolhida Cidadã 

(CAC): 

 

a) Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS): 

As equipes de abordagem realizavam diariamente o monitoramento da cidade, fazendo 

abordagens sociais, orientações e encaminhamentos das pessoas em situação de rua para a rede 

de serviços, conforme demanda apresentada, devendo respeitar a aceitação ou não dos mesmos 

às intervenções propostas. 

b) O Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua 

(Centro Pop) 

O decreto nº 7.053/2009, da Presidência da República, propõe e regulamenta, enquanto 

uma prática de políticas públicas, este serviço. Nele são criados na tipificação nacional, os 

serviços socioassistenciais, ofertados para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia 

e/ ou sobrevivência.  

O espaço contava com recepção, cozinha, refeitório, banheiros com chuveiro, vestiários, 

lavanderia, salas de atendimento coletivo e individualizado. As pessoas acolhidas recebem kits 

de higiene pessoal e alimentação. A equipe profissional do espaço era composta por 

coordenadores, assistentes sociais, psicólogos, advogados, educadores sociais, recepcionistas, 

técnicos administrativos e trabalhadores de serviços gerais. 

c) Casa da Acolhida Cidadã (CAC): 

Tinha o objetivo de abrigar temporariamente famílias e adultos em situação de rua; 

aqueles que estão em trânsito: migrantes e imigrantes, e pessoas que não possuem vínculo 
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familiar identificado no Município de Goiânia. 

Para entender a lógica da Clínica Ampliada e a implicação destas unidades do SUS e 

SUAS e demais instituições envolvidas nos cuidados às pessoas em situação de rua, 

apresentamos alguns estudos teóricos que subsidiam a prática desta clínica no próximo tópico. 

 

2.5 A Clínica Ampliada Enquanto Estratégia de Cuidados na Política de Atenção a 

População de Rua 

 

As ações de cuidados à população em situação de rua foram instituídas pelo Decreto 

Presidencial nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, bem como o Comitê Intersetorial de 

Acompanhamento e Monitoramento da política nacional para as pessoas em situação de rualização. 

  Este decreto traz o conceito do termo população em situação de rua (PSR): 

 

Grupo populacional heterogêneo que possui em comum a pobreza extrema, os 

vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, a inexistência de moradia 

convencional regular e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas 

como espaço de moradia e sustento, de forma temporária ou permanente, bem 

como as unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia 

provisória. (Brasil, 2011, p.13)  

 

 

 No cenário nacional, as condições de vulnerabilidade vivenciadas pela população em 

situação de rua são maximizadas pela violência da sociedade nas relações que estabelecem com 

estas pessoas. Também ainda há o sofrimento que enfrentam em suas rotinas diárias, pelo 

alojamento de seus direitos enquanto cidadãos. É um desafio para os profissionais garantirem 

nos cuidados a esta população as condições mínimas para enfrentar tantas lacunas e iniquidades.  

  Na política estabelecida nacionalmente para a população em situação de rua são 

enfatizados seus direitos: 

 

Prevê os princípios, além da igualdade e equidade, o respeito à dignidade da 

pessoa humana, o direito à convivência familiar e comunitária, a valorização e 

respeito à vida e à cidadania, o atendimento humanizado e universalizado, o 

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

gênero, orientação sexual e religiosa. (Brasil, 2011, p.13)  

 

 A prática das instituições e serviços que atendem esta população tem mostrado 

dificuldade em garantir estes princípios. O desafio é enorme. São necessárias estratégias que 

garantam sua efetivação, viabilizando e garantindo tais direitos na linha de atenção e cuidado 

desta população. Não é possível esta atenção sem haver uma articulação intersetorial, sem 
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implicar o território deste usuário, sem conhecer sua cartografia, sem diferentes e múltiplos 

olhares na construção de ações que consigam sanar suas necessidades e muito menos sem uma 

visão do contexto social.  

 O Sistema Único de Saúde – SUS foi pioneiro na definição de ações mais resolutivas, 

abrangentes, duradouras e democráticas destes problemas. Iniciou uma prática de promoção e 

tratamento da saúde na perspectiva de garantir uma clínica que leve em conta os determinantes 

de saúde. Favoreceu a avaliação das doenças geradas mediante a análise dos determinantes 

biopsicossociais. Passou a considerar todas as dimensões implicadas no processo de saúde das 

populações, tanto do ponto de vista do sujeito, quanto do contexto em que está inserido.  

 O SUS trouxe, por intermédio da Clínica Ampliada, a possibilidade de conhecer os 

fatores de natureza social, econômica e política. E nesta lógica, como se dão as mediações pelas 

quais esses fatores determinam em conjunto a situação de saúde das comunidades e dos sujeitos 

que as constituem. 

 Campos (2013) argumenta que “o objeto da Clínica Sujeito inclui a doença, o contexto 

e o próprio sujeito” (p.64). Ele afirma que o foco dos cuidados é este sujeito, o entorno em que 

vive e sua história, deixando de centrar-se na doença, como se ela tivesse identidade própria. É 

a partir desta clínica centrada no sujeito que a Clínica Ampliada foi se desenvolvendo e 

ocupando espaço nas ações do SUS. 

 Este autor propõe uma “construção coletiva, portanto; no entanto evitando-se a diluição 

de responsabilidades e omissão diante do desconhecido ou diante do imprevisto” (Campos, 2013, 

p. 67). Para não diluir responsabilidades, entendemos como necessária a implicação de todos os 

envolvidos com responsabilidade integral, coparticipando das ações e evitando a transferência de 

cuidados. Cada setor que desenvolverá ações no Projeto Terapêutico Singular deste sujeito sob 

cuidados deverá compartilhar suas ações, integrando assim um PTS intersetorial. 

O trabalho no SUS apontou que no enfrentamento da violência com a população em 

situação de rua deve-se articular com os diversos setores envolvidos, como a Assistência Social, 

Justiça, Esporte e Cultura, entre outros, de acordo com a demanda destes usuários, melhores 

condições de mobilidade, trabalho e lazer.  

A conscientização deste indivíduo, em situação de rua, sobre sua participação pessoal 

no processo de produção da saúde e da qualidade de vida é outro fator que garante a promoção 

de sua saúde. Esta conscientização passa pela sua participação política, com protagonismo e 

autonomia durante todo o processo.  

 Ao considerar, então que uma Clínica Ampliada alcançaria com maior celeridade estas 

condições de saúde proporcionadas pela equidade, a análise das estratégias e ações relativas à 
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violência que a população de rua sofreu no período pesquisado (2010 a 2014) é a oportunidade 

de repensarmos a política de cuidados para estes povos. 

 Na política nacional da população em situação de rua constam, como principais pontos 

de atenção: 

a) Do Sistema Único de Saúde – SUS: Consultório na Rua e o CAPSad.  

b) Do Sistema Único de Assistência Social: Serviços de Acolhimento Institucional, 

Serviços de Acolhimento em República, Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua - Centro Pop, e Serviço Especializado de Abordagem 

Social. 

 

A articulação por meio da legislação destes dois sistemas em Goiânia se deu por meio 

da discussão e elaboração do “Plano de Ação para a População em Situação de Rua – 

Goiânia/Goiás”, construído e pactuado entre as esferas municipal (SMS e SEMAS), estadual 

(SES-GO) e federal (Ministério da Saúde), em novembro de 2013. Isso ocorreu quando o 

Comitê Técnico Estadual de Saúde da PSR, vinculado a Coordenação da Equidade/GPE/ 

SPAIS/SES responsabilizou-se por coordenar a construção de protocolos e fluxos 

compartilhados (intersetoriais) do SUS e do SUAS para o cuidado da PSR. Após tal pactuação, 

a Coordenação da Equidade e o Consultório na Rua de Goiânia, representando a Secretaria 

Municipal de Saúde e a Secretaria Municipal de Assistência Social, elaboraram a portaria nº 

077/2014 (vide documento 10 no Anexo) em que um Termo de Compromisso foi firmado, sobre 

o fluxo e protocolo intersetorial de atendimento SUS/SUAS para a população em situação de 

rua. Esta portaria foi fundamental para garantir maior facilidade nas ações da Clínica Ampliada, 

dentro da lógica de responsabilização e envolvimento dos setores implicados na linha de 

cuidados desta população. 

Grigolo e Pappiani (2014) defendem a Clínica Ampliada como “prática que enxerga o 

sujeito em sua complexidade e entende que todos os profissionais de saúde, de forma integrada, 

realizam o cuidado em saúde mental.” Tais autoras argumentam por meio dos estudos de 

Lancetti e Amarante (2006, p.617), que “diferentes profissionais são necessários para intervir 

nos processos de reabilitação das pessoas em sofrimento psíquico, para que cada vez menos se 

separe a saúde física da saúde mental”. 

 Pensar no atendimento à população de rua sem uma equipe multiprofissional, 

interdisciplinar e intersetorial é contribuir para a iniquidade nestes cuidados. Se a essência do 

cuidado se alcança quando nos propomos a integrar múltiplos e diversos olhares e saberes nesta 

atenção a este sujeito que se encontra em situação extremada de vulnerabilidade, cabe a lógica 

de uma clínica ampliada que efetue ações que deem conta da complexidade inerente a este 
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grupo populacional, historicamente negligenciado e invisibilizado.  

Diante deste cenário, ações da Clínica Ampliada abrem maiores possibilidades de 

efetivar a integralidade de cuidados da população em situação de rua, de forma articulada e 

contínua, com ações de promoção da saúde, prevenção dos fatores de risco, assistência aos 

danos e reabilitação, individuais e coletivos, numa lógica de atenção em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

A partir de uma Clínica Ampliada em que os profissionais atuam agenciando e 

implicando o entorno, politizando todos os setores e instituições que possam, articuladas, 

viabilizar os cuidados necessários a esta população, numa sintonia de ações que efetivem as 

propostas democráticas ditadas pelas políticas públicas, construímos uma clínica 

assumidamente política, ao contrário de outras que se dizem científicas e neutras para manter o 

status quo. Na atuação que a autora desta pesquisa teve como profissional do Consultório de 

Rua e como gestora na Coordenação de Promoção da Equidade em Saúde – SES observou-se 

que tal clínica diminui as iniquidades vigentes nas lacunas das ações do Estado com a população 

em situação de rualização, garantindo o princípio da equidade e integralidade proposto pelo 

SUS.  

O Ministério da Saúde reforça a importância da não estratificação nos cuidados à Saúde, 

garantindo a equidade, universalidade e integralidade. Ele afirma que: 

 

A Clínica Ampliada, no entanto, não desvaloriza nenhuma abordagem disciplinar. 

Ao contrário, busca integrar várias abordagens para possibilitar um manejo eficaz 

da complexidade do trabalho em saúde, que é necessariamente transdisciplinar e, 

portanto, multiprofissional. Trata-se de colocar em discussão justamente a 

fragmentação do processo de trabalho e, por isso, é necessário criar um contexto 

favorável para que se possa falar destes sentimentos em relação aos temas e às 

atividades não-restritas à doença ou ao núcleo profissional. (Brasil, 2009b, p. 14) 

 

Nesta busca pela integração de várias abordagens, constata-se nesta estratégia o desejo 

de alcançar a complexidade das vulnerabilidades a que está exposta esta população, através da 

Clínica Ampliada. Isto porque somente nesta lógica de articulação de redes, propiciam-se ações 

intersetoriais, trazendo o máximo de resolução das infinitas demandas apresentadas pela 

população de rua. 

 Neste sentido a Clínica Ampliada deve estar presente nas rotinas dos Consultórios de 

Rua/na Rua a partir da demanda deste sujeito. De acordo com a necessidade de 

compartilhamento dos cuidados ele será encaminhado para outros serviços.  

O acesso aos serviços que possam compor a linha de cuidados integrais e a promoção 
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de laços sociais que implicam uma rede comunitária de proteção aos usuários em situação de 

exclusão social e possibilitam um espaço concreto para o exercício de direitos e cidadania só 

será alcançado na medida em que ações políticas, existentes na Clínica Ampliada, como 

mediadora desta intersetorialidade, se fizerem presente. 

 

2.6 A Constituição da Clínica Ampliada com Ações Políticas 

 

Na perspectiva de fomentar a autonomia do sujeito por meio de seu protagonismo no 

processo de cuidados, a Clínica Ampliada faz-se uma clínica política ao promover “o aumento 

da capacidade dos usuários compreenderem e atuarem sobre si mesmo e sobre o mundo da 

vida” (Campos; Amaral, 2007, p. 852). Já não serão indivíduos passivos e desconectados da 

sua comunidade ou de seu tratamento. Eles se tornam participantes das decisões dos coletivos 

em que estão inseridos. Eles têm espaço de voz e decisão.  

Toda e qualquer ação que busque a autonomia do sujeito, o envolvimento de uma rede 

comunitária em prol de atendimento de suas demandas, e, principalmente, que traga 

empoderamento destas populações enquanto cidadãos de direito e deveres, constitui-se 

integrante de uma clínica assumidamente política que é a Clínica Ampliada. 

Construir uma clínica política é valorizar sua importância diante de situações de 

violação de direito ou de violência para com a população em situação de rua. 

Uma clínica política enquanto aspiração maior da Clínica Ampliada tem a função de 

enfrentar as iniquidades que sofrem as populações excluídas quando são alijadas de seus 

direitos enquanto cidadãos. Quando falamos em determinantes da Saúde, enfatizamos os 

estudos de Borde, Hernández e Firpo (2015) para nossas reflexões: 

 

A abordagem da CDSS16 desconsidera estas dimensões, principalmente a 

complexidade, multidimensionalidade e natureza social do processo saúde-

doença, que vão muito além do reconhecimento da influência de fatores sociais 

sobre a saúde das populações (Nogueira, 2010). Ao contrário, a ‘determinação 

social dos processos saúde-doença’ implica reconhecer as dinâmicas sociais que 

engendram os processos de produção e reprodução dos padrões estruturais de 

dominação, exploração e marginalização nas sociedades concretas, moldam os 

modos de vida e se expressam nos processos saúde-doença. (2015, p.847) 

 

 Nesta perspectiva, uma clínica política atua reconhecendo estas dinâmicas sociais, para 

que as políticas públicas possam criar condições de enfrentar as iniquidades que surgem a partir 

                                                           
16  Comissão dos Determinantes Sociais da Saúde (CDSS) da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
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delas, no processo saúde-doença. 

Nas situações em que a população em situação de rua não tem consciência de todo este 

processo de iniquidade em saúde gerado por estas dinâmicas sociais, uma clínica deve 

possibilitar o enfrentamento da iniquidade e a promoção da equidade, além de favorecer o 

processo de conscientização política do sujeito. 

 Apresentamos a seguir quatro pontos importantíssimos que a autora desta pesquisa 

elaborou, através de sua vivência profissional, das ações políticas da Clínica Ampliada: 

a) O profissional que atua nos cuidados aos usuários intervirá enquanto esclarecedor 

dos direitos que eles têm em relação a legislação vigente e de como pode reivindicá-

los. Geralmente através de Conselhos Locais de Saúde tais atividades de 

conscientização e informação têm maior alcance, lembrando que os usuários e 

familiares possuem representatividade na formação deles. 

b) O profissional de saúde, em conjunto com usuários e familiares, (se implicarem a 

comunidade local é ainda melhor) ocuparão os espaços de controle social (como o 

exemplo citado anteriormente dos Conselhos Locais de Saúde) para acompanhar, 

fiscalizar e exigir que se cumpram os planos operativos de saúde, relacionados às 

políticas da população em situação de rua e demais populações que usufruem do SUS; 

c) Estes mesmo coletivos, mediante esta Clínica, poderão atuar enquanto articuladores 

e/ou planejadores/executores de eventos públicos que busquem sensibilizar, 

conscientizar e denunciar para a sociedade as iniquidades que estão sofrendo; 

d) Todas as articulações políticas citadas anteriormente poderão culminar em 

elaboração de políticas públicas mais atuantes para promover a Equidade em Saúde 

das populações em situação de pauperização e vulnerabilidades. 

Enfim, no que se refere aos Consultórios na Rua, elaborado nesta proposta de sair dos 

limites físicos dos serviços de saúde e levar esse serviço ativamente a essa população em 

situação de vulnerabilidade, precisamos nos conscientizar de que eles só conseguirão alcançar 

estes objetivos a partir da Clínica Ampliada, integrando ações políticas. 

Ao aprofundar estas considerações, as ponderações de Londero, Ceccim, Bilibio (2014, 

p. 978) trazem que o Consultório de rua/ na rua é “um serviço desprovido de uma casa para 

centralizar suas ações – de ordem itinerante e com uma temporalidade singular em relação à 

lógica instituída no cuidado”. Esta temporalidade o transforma em um serviço em condições 

especiais para o desenvolvimento da Clínica Ampliada, atuando como mediador do cuidado 

para a população em situação de rua, garantindo seu papel fundamental de articulador e 

implicador das instituições e unidades que executarão as ações necessárias às demandas deste 
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usuário. 

 Por meio do levantamento de dados realizados nos arquivos do Consultório na Rua de 

Goiânia (SMS), Casa de Acolhida Cidadã e Serviço Especializado de Abordagem Social 

(SEMAS) como atas de reuniões, prontuários, folders e  e-mails, foi possível constatar inúmeras 

ações realizadas por articulações intersetoriais que viabilizaram a Clínica Ampliada na atenção 

à população em situação de rua. 

A Clínica Ampliada, com ações políticas, desenvolvida pelo Consultório de Rua de 

Goiânia, trouxe ações de protagonização do sujeito, sensibilização da sociedade para a 

conscientização de seu papel na exclusão ou inclusão desta população estigmatizada, mediação 

das denúncias de violação de direitos e acompanhamento das providências a serem tomadas 

pelo Estado, procurando garantir a política de assistência das populações em situação de 

vulnerabilidade psicossocial. 

Entendemos, portanto, a Clínica Ampliada como uma clínica centrada no sujeito, que 

articula com usuários, familiares, comunidade e técnicos da cidade, ações clínicas e políticas, 

intra e intersetorialmente para garantir a integralidade de cuidados demandadas pelo usuário, 

com base nos princípios da equidade.  

Em vista das discussões realizadas nesses dois capítulos 1 - População em situação de 

rua e a Violência e 2 - Clínica Ampliada nos cuidados à População em Situação de Rua, 

apresentaremos os dados empíricos da nossa pesquisa nos dois capítulos seguintes. 

Analisaremos a violência sofrida pela população de rua no período de 2010 a 2014 e o papel da 

Clínica Ampliada no enfrentamento dela. 
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Capítulo 3 – Dados Relacionados à Violência com a População em Situação de Rua  

 

 

 

“... os dominantes do presente são os herdeiros de todos os que, 

algum dia, venceram. [...] Todo aquele que, até hoje, obteve a 

vitória, marcha junto no cortejo de triunfo que conduz os 

dominantes de hoje a marcharem por cima dos que, hoje, jazem 

por terra” (Benjamin, 2005, p.70) ” 

 

O período entre 2010 e 2014 foi o elencado para a coleta de dados da pesquisa aqui 

apresentada. Buscou-se analisar a violência com a população de rua e se a Clínica Ampliada se 

apresenta como uma possibilidade de enfrentamento dessas situações vivenciadas por eles.   

Conforme já citado na introdução deste trabalho, a justificativa pelo período escolhido 

para a pesquisa é que nestes anos uma série de assassinatos e violência contra a população em 

situação de rua aconteceu no Estado de Goiás. E foi um momento em que as ações do Sistema 

Único de Saúde – SUS se deram através da Clínica Ampliada com mais intensidade, nas 

intervenções dos cuidados destas pessoas. 

A identificação dos tipos de violência, dos agentes que a cometem e das ações da Clínica 

Ampliada realizadas neste período como enfrentamento destas situações são objetivos que 

nortearam a pesquisa. 

Neste capítulo, apresentaremos dados coletados referentes à violência enfrentada pela 

população em situação de rua no período de 2010 a 2014.  

 É um estudo documental realizado em: 

a) Jornais arquivados pelo supervisor da Rede de Serviços de Atenção Psicossocial de 

Álcool e Outras Drogas/ Coletivo Supervisão da Rede Ad de Goiânia, no período de 

2010 a 2014, selecionados pelas notícias referentes à População em Situação de Rua 

- PSR; 

b) Relatórios diários da Equipe do Consultório de/na Rua; 

c) Prontuários de Usuários do Consultório de/na Rua; 

d)  Relatórios da Equipe Especializada em Abordagem Social – SEAS, da Secretaria 

de Assistência Social de Goiânia - SEMAS; 

e) Relatórios do Centro de Referência em Direitos Humanos - Pe. João Bosco Burnier 

e do Consultório de/ na Rua de Goiânia. 

  A seguir, a análise do levantamento, em jornais, da violência contra a população em 

situação de rua no período de 2010 a 2014: 
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Tabela 1.  

Percentual de notícias sobre violência com a população em situação de rua 

Ano Jornais (edições) % jornais (edições) Artigos 

Coletados 

% Artigos 

Coletados 

2010 46 18,47% 15 9,25% 

2011 60 24,09% 36 22,22% 

2012 56 22,48% 33 20,37% 

2013 53 21,28% 63 38,88% 

2014 34 13,65% 15 9,25% 

Total Geral: 249 100% 162 100% 

 
Nota: quantitativo referente a notícias em jornais goianos no período de 2010 a 2014 referentes à População em 

Situação de Rua – PSR.  

Fonte: arquivo da supervisão da Rede de Serviços de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas/Coletivo 

Supervisão da Rede Ad de Goiânia. 

 

  Num total de 249 edições pesquisadas e de 162 artigos tabulados, temos um dado 

relevante nesta tabela: 65,06% das reportagens publicadas sobre a população em situação de 

rua apresentaram notícias de violência sofrida por estas pessoas.  

  Constatamos que as notícias de violência com a população em situação de rua em 2011, 

2012 e 2013 somam 81.47% dos jornais pesquisados. Em 2014, apresentam uma diminuição 

considerável, com apenas 13,65%, e em 2010, 18,47%. Observamos que o período constatado 

com mais artigos de violência foi o momento de barbárie em que ocorreram assassinatos e 

violência física com esta população em nosso município. 

  Pela análise das reportagens publicadas e dos documentos pesquisados, dividimos este 

estudo em categorias. Estas categorias classificam os tipos de violência mais encontrados: 

institucional, policial, social. Seguem os dados coletados: 

 

3.1 Violência institucional   

 

  Minayo (2007, pp.14-35) aprofundou o conceito de violência institucional apresentada 

por Chauí (2017), citada neste estudo. Minayo afirma que violência institucional é aquela que 

existe dentro das instituições, com regras rígidas e não adequadas a realidade do usuário, e, 

sobretudo nas normas de funcionamento e relações burocráticas e políticas que reproduzem 

estruturas sociais injustas.  

Em consonância com estas afirmações, Chauí afirma que: 
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[...] a violência não é percebida ali mesmo onde se origina e ali mesmo onde se 

define como violência propriamente dita, isto é, como toda prática e toda ideia 

que reduza um sujeito à condição de coisa, que viole interior e exteriormente o 

ser de alguém, que perpetue relações sociais de profunda desigualdade 

econômica, social e cultural, isto é, de ausência de direitos. (Chauí, 2017, p. 41) 

 

  Essa violência que não é percebida se torna rotina dentro das instituições que deveriam 

proteger a população em situação de rua por ser ignorada pelo Estado? Esta negligência do Estado 

agrava o quadro de miserabilidade e aumenta a condição de vulnerabilidade dessa população?   

  Os dados da violência institucional foram divididos em tópicos para serem apresentados 

e analisados nessa pesquisa. 

 

3.1.1 Rigidez nas regras institucionais. 

 

  Um conjunto de fatores contribui para a dificuldade da população em situação de rua se 

adequar nos abrigos e seguir as regras institucionais: 

 

A trajetória de vida na rua tem início com um conjunto de perdas de bens e valores 

objetivos e simbólicos. Uma vez vivendo na rua, ficam sujeitos às regras 

estabelecidas que inicialmente desconheciam. A própria população tem termos 

específicos para essa entrada: é o baque ou engolir a rasteira (Rosa, 2005, p. 

275). Nessa interação cotidiana vai-se aprendendo, apreendendo e incorporando 

um novo estilo de comportamento e de relações. (Lanfranch & Ferreirinho, 2019, 

p. 70). 

 

  Então, aprendem regras de sobrevivência em cuja essência prevalece o respeito às forças 

dominantes da rua: dos pares, dos policiais e da própria sociedade. A liberdade que se tem é 

uma liberdade construída muitas vezes com sangue e suor, pelas durezas enfrentadas e pelas 

exclusões vividas. Estas dificuldades para se adaptarem às regras de uma sociedade que os 

excluiu e puniu nos levam a procurar se as instituições que acolhem as pessoas em situação de 

rua desconhecem as particularidades da rua, citadas acima. Sabe-se que tais singularidades são 

internalizadas pela população que vive nestes espaços e, na maioria das situações, são elas que 

garantem sua sobrevivência na rua. 

A resistência das pessoas em situação de rua na adesão às regras destas instituições se 

dá por estarem distantes de sua realidade, dificultando sua adesão. Se houvesse um diálogo 

entre técnico e abrigado com a intenção de se entender, respeitar as singularidades das ruas e 

democratizar os aparatos técnicos, teríamos maior coerência nestas regras e consequentemente 

maior permanência das pessoas em situação de rua nos abrigos.  

Apresentaremos abaixo, categorizados em jornais, relatórios e documentos do SUS e 
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SUAS, dados e análises sobre a violência institucional. 

 

3.1.1.1 Dados de jornais sobre a violência institucional. 

 

  Ao procurar respostas para as indagações supracitadas, nos dados coletados em jornais 

constatamos atos de violência institucional enfrentada pela população em situação de rua, 

principalmente em períodos de abrigamento e nas situações em que há morosidade e 

negligência do Estado em intervir nestas situações.  

 

Tabela 2.  

Artigos sobre a violência institucional no período de 2010 a 2014. 

Ano /Jornal O Popular Diário da Manhã Opção Total de artigos 

2010 02 - - 02 

2011 11 01 - 12 

2012 03 - 01 04 

2013 14 02 - 16 

2014 03 03 - 06 

Total de artigos 33 06 01 40 

 

Nota: quantitativo referente a notícias em jornais goianos no período de 2010 a 2014 referentes à População em 

Situação de Rua – PSR. 

Fonte: arquivo da supervisão da Rede de Serviços de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas/ Coletivo 

Supervisão da Rede Ad de Goiânia. 

 

  De cento e sessenta e dois (162) artigos utilizados para a coleta de dados desta pesquisa 

e publicados em jornais, no período de 2010 a 2014 sobre a violência com a população de rua, 

40 (24.69%) traziam notícias de violência institucional. 

  Indiferente às condições de pauperização e vulnerabilidade da população de rua, a 

gestão da única Casa de Acolhida pública de Goiânia, no período pesquisado, traz um discurso 

impregnado de ignorância em relação as singularidades da vida destes povos.  

  No artigo intitulado “Casa de Acolhida trabalha ociosa”: “A coordenadora17 afirma que os 

moradores de rua têm dificuldades para lidar com as regras da casa...” (O Popular, 2013, p. 7).  

Nesta reportagem nota-se que ela não faz nenhum questionamento em relação às regras18, ou sobre 

a forma como foram construídas e impostas a estas pessoas em situação de rua. 

                                                           
17  Optamos em não colocar os nomes citados nas entrevistas. 
18  Ver as regras da Casa da Acolhida, tidas como Termo de Compromisso, no anexo – Documento 3. 
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  Percebe-se que a coordenadora da Casa de Acolhida do Cidadão – CAC desconsidera 

que estes acolhidos vivem adversidades e peculiaridades em sua condição de sem teto. Que tais 

adversidades são opostas ao que é exigido nas normas estabelecidas na unidade de acolhimento. 

E provocam expulsões e negativas no abrigamento da população em questão. Exemplos disto 

são situações em que não acolhem àqueles que chegam embriagados ou sob o uso de outras 

drogas na unidade, ignorando que na rua o uso é uma forma de enfrentamento das adversidades 

ou possibilidade rara de prazer. 

  Esta coordenadora, em outra reportagem, publicada dois dias depois desta primeira, 

intitulada “Prefeitura deve R$74 mil por 04 meses de aluguel”, tem o mesmo discurso: (...) “A 

coordenadora-geral da Casa da Acolhida acentua que a unidade tem normas internas, mas parte 

dos abrigados não quer cumpri-las. ‘ Muitos vêm da rua e não tem a menor condição de ter uma 

boa disciplina’...” (O Popular, 2013, p. 03).  

  Na reportagem citada acima, o jornal comenta a questão da “boa disciplina”. Se 

analisarmos este discurso veremos que a “boa ou má disciplina” exigida por nossa sociedade às 

pessoas em situações extremas de violação de direito e de preconceito, ou seja, um o 

comportamento “adequado” em vidas que são amontoadas em instituições que não oferecem 

acolhimento nem dignidade, em locais sem nenhum direito à privacidade, destituído das 

condições mínimas de higiene é uma verdadeira hipocrisia. Torna-se nestas condições, a 

exigência do cumprimento de regras inacessíveis à realidade destes vulnerados, uma total 

perversão das instituições envolvidas.  

  As afirmações desta gestora nos levam a refletir sobre os preconceitos e formas de 

exclusão que a sociedade desenvolve para lidar com a população em situação de rua. 

  Sabe-se que ao serem expulsos da convivência desta sociedade, violentados em seus 

direitos de cidadão, na rua, desenvolvem outras regras de convivência e sobrevivência, bem 

diferentes destas em que se quer enquadrá-los. Para quem está à margem da sociedade fica mais 

difícil seguir normas impostas e estabelecidas nos abrigos que desconsideram esta realidade de 

exclusão. 

Andrade, Costa e Marquetti (2014), apresentam alguns exemplos de regras das pessoas 

em situação de rualização que nos dão uma noção das diferenças de códigos de convivência 

entre as instituições de abrigamento19 e a rua: 

 

Se nas regras de convivência do bairro cada pessoa sustenta uma vida possível no 

lugar, o morador de rua é aquele que produz rupturas permanentes dos códigos 

implícitos na localidade. Assim, como há códigos de convivência estabelecidos 

nos bairros, também entre os moradores de rua há um código, com regras que 

                                                           
19  Ver no anexo 1 as Normativas da Casa de Abrigamento Cidadã de Goiânia-Goiás, da época. 
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podem mudar de um lugar para o outro: não poder dormir em lugar que já é de 

outro, não invadir o território de renda de outras pessoas, ter que compartilhar 

bebida, comida, cigarro e fogo, entre outros. (Andrade, Costa, & Marquetti, 2014, 

p. 1251). 

 

 Supõe-se que a solidariedade se faz presente nestes espaços por serem indivíduos que 

vivem a mesma situação de pauperização, vulnerabilidade e exclusão social. 

 Em algumas escutas realizadas com esta população, em minha trajetória profissional no 

Consultório de Rua e no CAPSadi Girassol, relatavam que o tempo deles era diferente do nosso. 

O dormir estava condicionado ao amanhecer, por terem na noite sua maior vulnerabilidade. 

Vulnerabilidades relacionadas às agressões policiais, da sociedade e entre eles mesmo, 

confirmadas nos itens deste estudo, referentes aos relatos das queixas nos prontuários e 

relatórios da equipe do Consultório de Rua. O horário de se alimentarem quase sempre era 

condicionado aos horários de encerramento dos atendimentos nos restaurantes, que lhe serviam 

a sobra do que não vendiam. O horário de trabalho dependia das circunstâncias protetivas que 

encontravam nos espaços da rua, proteção que quase nunca vinha das autoridades públicas, mas 

da ausência de agentes públicos. 

As autoras Lanfranch e Ferreirinho (2019) trazem outras contribuições valiosas para 

nossa análise, relacionadas às relações sociais e às de sobrevivência, estabelecidas no espaço 

da rua: 

 

Perdem o convívio familiar, mas instituem novas formas de vínculos com 

companheiros, grupos etc. Os moradores de rua perdem a condição de 

consumidores de bens e serviços, mas ganham alguns desses bens e serviços de 

instituições ou grupos informais. Ainda, perdem responsabilidades, obrigações e 

compromissos de toda ordem (familiar, institucional etc.) e estabelecem relações 

de solidariedade e companheirismo. Pode-se dizer que há ganhos, portanto, há 

capital, sendo assim, há troca, há disputa, há poder. Quanto mais tempo na rua, 

mais se conhece e se adquire os capitais da rua, conforme fala de um informante 

morador de rua: aqui consigo viver sem ter que responder pra ninguém, nem meus 

familiares, nem a sociedade. (Lanfranch & Ferreirinho, 2019, p. 70) 

 

 Tais contribuições nos provocam algumas indagações, como esta: qual o motivo teria 

esta população, quando se vê sob “a proteção” do Estado, abrigada em instituições que elaboram 

regras dissonantes por desconsiderarem completamente as novas formas de convivência, de 

consumo e dos capitais que adquiriu na rua? Como já dito, difícil aceitar com facilidade as 

novas propostas de convivência e relações impostas por tais serviços.   

 Por não se sentirem pertencentes a esta sociedade que os ignora e constantemente os 

agride e os pune, a resistência é natural em se adequar às normas daqueles que na maioria das 
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situações os tratam como “lixo” 20 da humanidade. Uma resistência que não é provocação, mas 

impossibilidade de adequação em um meio tão hostil e excludente.  

 Estas falas, citadas na reportagem, mostram que nosso sentido de organização 

burocrática e tecnicista é prevalente nas linhas de cuidados da população em situação de rua. 

Julgamentos morais prevalecem nas instituições que os acolhem, envoltos por atitudes fascistas, 

como nomeá-los de irresponsáveis por não conseguirem seguir na risca as regras, expulsá-los 

por normas que não fazem sentido para sua realidade, estigmatizá-los por terem 

comportamentos diferentes dos “cidadãos comuns”, não respeitando as singularidades de suas 

histórias de vida e do contexto social.  

 Kunz, Heckert e Carvalho afirmam que: 

 

Os moradores de rua com os quais conversamos, frequentemente queixam-se dos 

espaços de albergamento, dizem que nos abrigos são tratados como crianças: 

“Tudo tem que ter hora”, “Não tem um cantinho só prá mim, é uma bagunça todo 

mundo junto”. Não é permitido casais dormirem juntos nos abrigos. Segundo a 

população em situação de rua há ainda um excesso de regras com as quais não 

conseguem lidar. Como os abrigos funcionam como espaços de disciplinarização 

e controle, com regras e valores que se confrontam àqueles tecidos nas ruas, estes 

espaços são apropriados de forma restrita pelos moradores de rua. (Kunz, Heckert, 

& Carvalho, 2014, p.8) 

 

 Estas queixas citadas pelos autores acima são constantes nos relatos da população em 

situação de rua. Quando se trata de casais, por exemplo, temos uma desconsideração de suas 

intimidades, separação dos seus companheiros, uma violação de direito de terem privacidade.   

 De acordo com Bourdieu: 

 

O espaço social me engloba como um ponto. Mas esse ponto é um ponto de vista, 

princípio de uma visão assumida a partir de um ponto situado no espaço social, 

de uma perspectiva definida em sua forma e em seu conteúdo pela posição 

objetiva a partir da qual é assumida. O espaço social é a realidade primeira e 

última. (2011, p. 27) 

 

             Enfatizamos que a dificuldade de assimilar as regras se dá pelo fato de estarem num 

espaço que não os engloba, os rejeita, julga, cerceia e aprisiona. Um espaço social e territorial 

que não oferta o abrigo e proteção que necessitam. Um espaço que foi construído numa 

perspectiva de outra classe social, sem qualquer diálogo com os que viverão ali. Espaços que 

não visualizaram em sua arquitetura ou normativas alguma forma de liberdade e sociabilidade 

encontradas no espaço social da rua. 

                                                           
20  Expressão retirada do livro Vidas Desperdiçada (2005). Bauman Zygmunt. pp. 81 e 119.  
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Uma reportagem do jornal O Popular, intitulada “O banheiro dos desamparados”, 

exemplifica a dificuldade de aderir às regras. O artigo traz a fala de uma pessoa em situação de 

rua: “A gente não gosta de regra. E o nosso direito de ir e vir? [...] não gosto da experiência de 

ficar na casa de passagem” (O Popular, 2014, 5 de novembro, capa e p. 07)  

 Em Antoni e Ruas Munhós (2016, p. 646), estudiosos deste tema, ressaltam que “a partir 

do momento em que se entra em uma dessas instituições, parece que a identidade das pessoas 

é retirada ou perde valor. As necessidades individuais são desconsideradas em prol da 

coletividade. Prevalecem as regras de convivência que convêm aos gestores ou funcionários”. 

A dificuldade destes gestores e trabalhadores de se colocarem em posição de alteridade, a 

insegurança deles em possibilitar aos abrigados sua protagonização na elaboração destas 

normas por não terem o controle para ditar o funcionamento da instituição e simplesmente o 

desrespeito ao não considerarem o contexto dos abrigados são fatores que justificariam tais 

desconsiderações. 

Outro exemplo de extrema violência que temos nesta reportagem é a história de uma 

moça que foi expulsa da Casa da Acolhida por não seguir normas. A representante da Pastoral 

dos Povos de Rua denuncia: “Uma Casa que joga uma moça na rua (pouco importa o motivo) 

que não sabe para onde ir, não pode ser chamada “de acolhida” e “cidadã”...” (Diário da Manhã, 

2014, p. 5).  

Nos dados coletados na Casa da Acolhida Cidadã – CAC, o número de pessoas que se 

veem nesta condição de serem “desligadas” é altíssimo.  Em algumas situações, vem outra 

consequência: eles ficam um longo período sem poderem ser abrigados novamente na 

instituição que os expulsou. Algumas chegam a ser impedidos permanentemente do direito de 

abrigo, por terem desrespeitado as regras em diversas situações. 

E, as autoridades, em vez de investigar, avaliar e transformar estas denúncias em 

possibilidades de melhoria do serviço ofertado, insistem em negar tal realidade, como 

constatamos nesta reportagem, intitulada “Casa da Acolhida Cidadã”, em cujo texto a 

coordenadora da SEMAS diz: “A respeito da denúncia em questão, em poucas palavras: não 

procede” (Diário da Manhã, 2014, 14 de fevereiro, p.09). Era uma denúncia de terem expulsado 

uma jovem da Casa. Tais afirmações de gestores da citada instituição foram contestadas por 

representantes da Pastoral dos Povos de Rua em reportagens posteriores, como esta intitulada: 

“A denúncia procede, sim! - Casa da Acolhida Cidadã”, com a informação de que” Telefonei 

pessoalmente na Casa da Acolhida Cidadã e quem atendeu – que não foi um fantasma - 

respondeu-me secamente e textualmente: ‘A Casa tem normas rígidas e quem desobedece vai 
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para a rua mesmo’” (Diário da Manhã, 2014, 22 de fevereiro ,p. 08) 

No próximo item teremos a continuidade das violações institucionais registradas nos 

documentos pesquisados. 

 

3.1.1.2 Dados de documentos: relatórios da Coordenação de Promoção da Equidade- SES. 

 

           As escolhas da coleta de dados nos documentos destas instituições foram determinadas 

pelas atuações que realizam na linha de cuidados da população em situação de rua. 

           O documento da Coordenação de Promoção da Equidade em Saúde: “Reflexões, 

Subsídios e Orientações para a Construção de Abrigamentos para Moradores e outras Pessoas 

em situação de Rua no Estado de Goiás - Por uma cidade inclusiva” apresenta considerações 

importantes sobre as normativas da maioria dos abrigos para a população em situação de rua: 

 

Se faz aparentemente de forma burocrática e sem o envolvimento de técnicos 

comprometidos com uma visão humanista. Praticamente todas elas reforçam em 

sua estrutura a mentalidade manicomial que rege as ações prevalentes 

endereçadas às populações marginalizadas ou alvo de preconceitos. (Brasil, 2013, 

p. 04) 

 

Vale lembrar aqui a experiência narrada por Lancetti (1993), em Santos, no início da 

Reforma Psiquiátrica, num abrigo para pessoas em situação de rua, cujas regras elaboradas se 

constituíram em relações complexas entre os abrigados e os profissionais cuidadores. Nesta 

construção respeitava-se a cultura deles e as propostas dos trabalhadores. Esta experiência 

traduz a exequibilidade do modelo psicossocial, ao considerar o protagonismo do usuário, 

transformando sua condição de vitimização e passividade em um modelo que o conduz à sujeito 

de sua história. 

O documento supracitado propicia ainda algumas reflexões que deveriam nortear o 

funcionamento destes abrigos são ressaltadas: 

 

Os abrigos são normalmente concebidos sem levar em conta a construção de 

espaços que garantam um mínimo de reserva, de intimidade para as pessoas. 

Muitos educadores goianos entendem essa como a principal queixa que fazem os 

moradores e outras pessoas em situação de rua e a principal razão de recusarem 

os abrigos e preferirem as ruas, onde conseguem construir algum espaço para a 

sua individualidade. Criam seus espaços de proteção, por mais precários que 

sejam, mas ao seu modo e num dos limites, transformando o próprio corpo numa 

casa, o corpo-casa, que é o que podem carregar consigo, conferindo-lhe uma 

identidade, jamais aceita nos duros e frios regimentos dos abrigos manicomiais. 

(Brasil, 2013, p.4) 
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Se houvesse no cotidiano destes abrigos o respeito pela individualidade, e ofertassem 

proteção no lugar de isolamento e exclusão, alcançaríamos espaços propiciadores de cuidados 

para a população em situação de rua. 

Da forma como se organiza um abrigo assim, “termina constituindo-se como uma 

instituição segregadora, assistencialista, e não como um direito.” [...] “Cobra-se o abrigo menos 

pela intenção de atender ao abrigado e mais pela “necessidade” de “sanear” a paisagem das 

ruas” como afirma o documento supracitado.  

A ênfase que é dada ao abrigo como um instrumento de higienização da cidade e o 

intuito de retirar dos logradouros públicos esta população que inquieta a sociedade é uma 

ponderação necessária para nossa análise do fenômeno da violência. 

Este incômodo que suscita se deve à sua simbologia. Símbolo do fracasso do 

capitalismo, que ao desconsiderar que o sujeito em situações de vulnerabilidade pode não 

alcançar a produção que o garantiria no sistema, ignora ações que viabilizem a este ser humano 

as condições de sua dignidade. 

Tais abrigos não podem existir como lugares de caridade, segregação, vigilância e 

punição. O objetivo de ser um ponto de atenção da população de rua só será alcançado quando 

forem espaços de proteção física e mental e resgate da dignidade humana de seus usuários.  

Sociabilidade deveria ser um princípio destes espaços. Relações democráticas de 

compreensão e respeito entre instituição e instituído norteariam as ações para a superação de 

dificuldades, julgamentos morais, preconceitos, conflitos e sofrimentos diversos.  

A construção coletiva das normas e formas de convívio teria uma perspectiva libertária, 

atenta às singularidades, respeitando a vulnerabilidade e o sofrimento daqueles que carregam 

em suas vidas o estigma de serem “anômalos” da sociedade e, mais cruel ainda, “corpos 

estranhos” que não produzem, que são supérfluos e inadequados ao sistema producente. 

 

3.1.2 Negligência do Estado, estruturas inadequadas, desumanidade e agressões aos 

usuários. 

 

  A análise das ações de negligência do Estado, que geram violência para com a população 

em situação de rua, traz mais subsídios para nosso estudo. Esclarecemos que a morosidade em 

aplicar a legislação existente, de possibilitar recursos adequados para manutenção destas 

unidades de acolhimento e de tomada de providências em relação às denúncias de agressão são 

entendidas nesta pesquisa como negligência do Estado. 
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3.1.2.1 Dados de jornais sobre a negligência do Estado. 

 

 A reportagem publicada no Diário da Manhã (2014) apresenta algumas irregularidades 

no abrigo do município e várias iniquidades na atenção à população de rua: 

 

A partir da escuta dos acolhidos e dos profissionais da unidade, e da própria 

constatação in loco, a comissão – em seu relatório – identificou diversas 

inadequações e irregularidades a respeito de: estrutura física, alimentação, 

condições de higiene e saúde e da equipe técnica e de educadores. A Casa parecia 

um depósito de “resíduos humanos”. (Diário da Manhã, 2014, p. 08)  

 

Uma instituição que deveria proteger e cuidar, mas se torna um depósito para tirar das 

ruas os “entulhos humanos” 21 é partícipe da violência que o Estado exerce contra a vida da 

população em situação de rua. A naturalização destas ações, por parte da sociedade, fortalece a 

continuidade desta violência. 

Uma matéria publicada pelo jornal O Popular (2013), intitulada “Prefeitura deve R$74 

mil por 04 meses de aluguel”, relata que representantes da Pastoral dos Povos de Rua e do 

Fórum Goiano de Direitos Humanos criticam o que chamam de ‘acolhimento deturpado na 

casa’22.  Tais críticas dizem respeito à rigidez das regras da Casa de Acolhida23. A reportagem 

traz falas de profissionais e representantes de defesa da população em situação de rua, ilustrando 

a precariedade da casa: rachaduras nas paredes, vidros de janelas quebrados, portas sem 

fechaduras, falta de elevador para pessoas com dificuldade de mobilidade e déficit de 27 

trabalhadores (no mínimo). 

  Outra reportagem, do jornal O Popular, sobre como as pessoas em situação de rua se 

higienizavam numa água vinda de um cano de esgoto, denuncia a negligência de um Estado 

que se recusa a ver a realidade destas pessoas: 

 

O banheiro dos desamparados - O odor fétido das tubulações que jogam esgoto no 

Córrego Botafogo não espanta 20 moradores de rua que descobriram, em plena 

Marginal, no Centro, uma tubulação com água quase limpa que vem do Mutirama. 

É ali que tomam banho os “moradores do canal” (2014, 5 de novembro, Capa). 

 

 As falas destas pessoas são um grito de socorro que não alcança os poderes públicos. 

Veja nesta reportagem com o título: Moradores de rua e o medo do incerto - “A quem não tem 

nada, que vive com o mínimo dos recursos e possibilidade, praticamente a margem da 

                                                           
21  Expressão usada por Bauman Zigmunt. 
22  Casa da Acolhida de Goiânia – SEMAS. 
23  Ver no anexo 1 – Documento 4 - Regras da Casa da Acolhida. 
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sociedade, que não tem um teto para uma noite de sono, deve-se dar, pelo menos, o direito de 

dormir uma noite sem medo do incerto, da morte” (Diário da Manhã, 2013, 17 de abril, p. 13).  

A maioria das reportagens deste período - momento de luta dos coletivos de defesa dos 

direitos humanos com respaldo de alguns setores públicos – sinalizava, pois, a precariedade dos 

abrigos e a insuficiência de vagas para abrigar as pessoas em situação de rua. 

 

Prefeitura deve R$74 mil por 04 meses de aluguel - A Prefeitura de Goiânia tem 

uma dívida de R$74 mil pela locação do prédio onde funciona a Casa da Acolhida 

Cidadã, o único abrigo público na capital...  Custo de R$ 18,5 mil mensal pelo 

aluguel... Representantes da Pastoral dos Povos de Rua e do Fórum Goiano de 

Direitos Humanos criticam o que chamam de ‘acolhimento deturpado na casa’, 

que sofre com rachaduras nas paredes, vidros de janelas quebrados, portas sem 

fechaduras, além do déficit de pelo menos 27 profissionais... (O Popular, 2013, 

20 de janeiro, p. 03). 

 

 Frisa-se na citação acima o descaso do Poder Público nos investimentos sanadores 

destas lacunas sociais nos cuidados a população em situação de rua aparece em várias denúncias 

publicadas pelos jornais deste período. Algumas notícias trazem alertas sobre essas omissões e 

as consequências para a vida dessas pessoas:  

 

Rotina de massacre - Ultrapassou o espaço regional de repercussão e assombro, 

essa rotina de massacre de moradores de rua de Goiânia [...]. Não se podem 

admitir, portanto, omissões e braços cruzados em face desse cerco de 

criminalidade jamais visto antes naquela que um dia foi uma pacata capital.  (O 

Popular, 2013, 18 de janeiro, p. 6).  

 

Muitas vidas foram perdidas, conforme artigos aqui apresentados, em que o assassinato 

de pessoas em situação de rua foi alarmante. Isto em decorrência da negligência do Estado em 

agir com a urgência que a situação exigia. E o mais assustador foi constatar, entre poderes 

públicos, que disputas partidárias impediam o avanço de medidas que poderiam ter salvo muitas 

vidas:  

 

Mais um desencontro entre Estado e Prefeitura - Polícia Militar aborta ação de 

abordagem a crianças em situação de rua após conflito de informações com 

Secretaria Municipal de Ação Social [...] Há mais de um ano, os dois não 

conseguem realizar ações conjuntas quando o foco são pessoas em situação de rua 

[...] Informalmente o problema é tratado como vaidade política [...] O menino que 

quase virou número - Enquanto a avó reconhecia o corpinho magro no IML (Sim, 

era seu ‘bichinho’), representantes dos governos federal, estadual e municipal se 

engalfinhavam em mais um round.  (O Popular, 2013, 18 de janeiro, pp. 07 e 08)  

 

Várias reportagens analisadas, dentre as quais algumas apresentadas a seguir, mostram 
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a morosidade com que o Poder Público atuava nos casos desta violência, num período que 

exigiu a articulação de várias instituições de defesa da população em situação de rua para se 

conseguir a federalização das investigações de seus assassinatos: 

 

Assassinato de morador de rua provoca protesto - Grupo de 300 pessoas faz 

manifestação na porta da Assembléia. Vítima de chacina depõe [...] a falta de 

política na área de assistência social é um dos elementos que favorecem a escalada 

da violência, principalmente por crianças e adolescentes, pondera.  (O Popular, 

2011, p. 06)  

 

 Em um momento em que a morte de pessoas em situação de rua era registrada 

diariamente, a negligência e demora das ações do Poder Público continuava sendo denunciada 

nos jornais: 

 

Abandono - Marcos tinha entrevista com O Popular sobre as deficiências no 

atendimento ao adolescente em situação de risco. Não deu tempo. Ele foi assassinado. 

[...] Marcos morava nas ruas. Antes de uma entrevista para O Popular, foi assassinado 

a tiros, em 22 de novembro. (O Popular, 2011, capa) 

 

 A despeito de constantes cobranças, pouca resolutividade se via nas ações políticas que 

poderiam dar proteção a esta população: “Na rua da perdição. A rua da perdição cria uma 

circunstância dolorosa para esses jovens e leva suas famílias a um sofrimento brutal. A 

sociedade espera que o poder público se empenhe para dar prioridade absoluta a esse drama 

social.” (O Popular, 2011, 12 de dezembro, p. 6). 

Interessantes nesta matéria as contradições existentes nas notícias midiáticas. Ao usarem 

o termo “perdição” estariam inconscientemente expondo o preconceito que nossa sociedade 

tem em relação ao espaço da rua.  Rua percebida enquanto espaço de degradação moral, drogas, 

sexo e pobres. 

 Providências relativas a melhoria das estruturas políticas e da qualificação dos 

profissionais que atuavam com esta população, no sentido de ofertarem cuidados que 

alcançassem suas demandas, respeitando suas particularidades, eram alertadas:  

 

Assistência social se tornou direito –[...]. Não é qualquer professor que alfabetiza 

as crianças, não é qualquer trabalhador social que trabalha com menino de rua. É 

preciso ter abordagem e conhecimento específico e estrutura de políticas públicas 

para fazer o retorno desses meninos de rua à família e a escola.  (O Popular, 2011, 

12 de dezembro p. 4) 

 

 As dificuldades dos que estavam sob a proteção do Estado evidenciava-se nas 

manchetes dos jornais: 
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Abrigo está em situação precária: Os mais de 180 abrigados na Casa da Acolhida 

Cidadã, no Setor Campinas, em Goiânia, vivem sob condições precárias. Mau 

cheiro nos corredores e quartos, alimentos vencidos, janelas quebradas e 

banheiros sem porta e condições de higiene estão entre os problemas constatados 

ontem à noite por representantes de organizações ligadas à proteção de direitos 

humanos.  [...] “Tio entra aqui para trazer janta. Estamos até agora sem comer” 

[...] “Outros abrigados disseram que sofrem, inclusive, maus-tratos por parte dos 

guardas municipais que ficam em plantão” [...] “Isso aqui é o Carandiru goiano”. 

(O Popular, 2011,14 de fevereiro  p. 2)  

 

Ademais, iniciativas do Estado agravavam a situação por trazerem ações 

preconceituosas, fascistas e de violação dos direitos destas pessoas:  

 

População de rua é fichada -“Em uma ação da Polícia Militar, em parceria com a 

Prefeitura de Goiânia, 141 pessoas em situação de rua foram obrigadas a se 

cadastrar na Gerência de Identificação ao lado do 1ºDP, no Centro. Apenas 14 

não voltaram às ruas após fichamento. Não havia vaga em abrigo.” (O Popular, 

2012,11 de janeiro, capa).  

 

Esse dado aponta contra a visão que na rua só tem marginais. Esta ação denominada 

Operação Salus, desenvolvida pela Polícia Militar, foi justificada pelas autoridades como uma 

forma de monitorar moradores de rua e combater a formação de pontos de venda de drogas. 

Noutra parte deste estudo, no qual abordaremos a violência policial, traremos maiores detalhes 

desta operação. 

A situação das investigações das mortes das pessoas em situação de rua não avançava no 

Estado. Por pressão de movimentos sociais e pastorais, a Ministra dos Direitos Humanos, Maria 

do Rosário Nunes, interviu e solicitou ao Supremo Tribunal Federal que federalizasse tais 

investigações. Esta reportagem registrou o início destes momentos: “Estado não participa da 

sessão do Conselho - Ministra Maria do Rosário reclamou várias vezes da ausência de diálogo 

com o governador Marconi Perillo sobre execuções sumárias” (O Popular, 2012, 20 de setembro, 

p. 8). 

 A morosidade do Estado é registrada nas reportagens desta época, mostrando a violência 

institucional relacionada a omissão e demora burocrática do poder público. Exemplifica estas 

afirmativas a reportagem intitulada “O manto do abandono [...] - Fica fácil entender por que cresce 

tanto o envolvimento de adolescentes com crimes, como autores e como vítimas. Sob o manto de 

abandono, eles matam e morrem.” (O Popular, 2011, 16 de dezembro, p. 9)  

Em 2012, no Jornal Opção esta situação continuava sendo denunciada: “Crack mata 



87 

 

 

onde falta governo (...) Qual o dado mais alarmante? A ocorrência das drogas ou a ausência do 

Poder Público?” (2012, 15 a 21 de janeiro, p. A-3). 

E permanece em 2013, nas reportagens dos jornais, a negligência estatal:  

 

Ações anunciadas ficam só no papel – “Representante da Pastoral dos Povos de 

Rua, Maria Madalena Patrício crítica o ‘excesso de reuniões’ realizadas na 

Superintendência de Direitos Humanos, já que, critica, ‘não resulta em nenhuma 

ação concreta, na prática. Fizeram um barulho danado no fim do ano, mas, depois, 

não vimos nada. Só aumentou a quantidade de moradores de rua mortos’, pontua. 

‘Estamos afundados numa sensação de impunidade’, acrescenta, cobrando mais 

atuação da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) e da SSPJ”. (O 

Popular, 2013, 17 de janeiro, p. 04) 

 

 Constata-se, por meio destas reportagens, que não existia investimento político para 

executar as ações planejadas, e reuniões intermináveis não conseguiam transpor a barreira 

burocrática da inércia do Poder Público. 

 Neste período os questionamentos da sociedade civil e acadêmica juntavam-se às vozes 

dos militantes de Direitos Humanos. Vozes que pressionavam por maior agilidade para resolver 

as iniquidades nas ações do Estado com a população de rua. No artigo de opinião de O Popular, 

em 2013, a academia, na voz do professor Dijaci David de Oliveira (UFG), se fez presente no 

acirramento das denúncias: 

 

Vivendo e morrendo nas ruas. [...]. Deve-se pensar em grandes projetos, mas 

também em mecanismos que garantam uma renda mínima para quem precisa. 

Sem isso, o contingente de moradores de rua apenas tem a se elevar. [...] O 

primeiro momento do processo de exclusão é quando o indivíduo se transforma 

em economicamente desnecessário. [...] Apesar de já terem morrido vários deles, 

as políticas públicas não saem do papel. O que isto significa, inércia ou desejo? ’ 

(Oliveira, O Popular, 2013, 24 de janeiro, p. 9). 
 

 Por meio das análises dos artigos dos jornais vislumbramos um clamor público, 

conforme exemplos abaixo, para que o Estado resolvesse a situação de barbaridade contra a 

população em situação de rua.  A pressão sobre o Judiciário se intensificou, e as reportagens 

que mostravam o descaso público aumentaram: 

 

Mais um sem-teto é executado. [...] Vítima alertou para grupo de extermínio ao 

Popular em dezembro e dizia ter medo de ser morto dormindo... ‘É um total 

descaso do poder público, que permite o funcionamento de um lugar desse e mais 

ainda, que deixa de dar assistência social a essas pessoas’ - Hellyton Carvalho – 

delegado adjunto da Delegacia de Homicídios [...] Para ele, o grau de degradação 

humana é tão intenso nessa situação particular que seis pessoas estavam junto da 

vítima e nem levantaram quando ela foi executada. ‘Não tinham condições de 

correr nem de socorrer, tamanha debilidade das pessoas. Isso, em pleno século 21. 

(O Popular, 2013, 22 de fevereiro, p. 3)  
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As reportagens mostravam pedidos incessantes, de vários movimentos e entidades de 

defesa da população em situação de rua. Pediam providências, em denúncias que apontavam as 

omissões deste Estado:  

 

Descaso - A polícia alega que a grande maioria dos mortos teve algum tipo de 

envolvimento com a droga lícita ou ilícita, e que isso mais o fato de estarem 

vulneráveis foram determinantes para que os crimes ocorressem.  [...]. Por que a 

Prefeitura não tem ação emergencial para proteger essa população? “(O Popular, 

2013, 17 de abril, p. 6)  

 

 Na reportagem supracitada, podemos inferir que a alegação da polícia denota uma 

justificativa da morte, como se a droga fosse a causa da violência social. 

 Em 18 de fevereiro de 2013,as situações de denúncias persistiam: “Adesão a plano, mas 

sem projeto - Prefeitura de Goiânia formaliza inclusão à política nacional de proteção à 

população de rua, entretanto, projetos só em 2014”.  (O Popular, p. 10)  

 Entre os usuários a incredulidade e o desconhecimento de seus direitos eram registrados 

nas reportagens, dando voz e visibilidade a população ignorada: 

 

Comitê apresenta relatório – [...]‘É um mundo triste, calado, escuro, igual a isso 

aqui’, diz morador de rua [...] Enquanto representantes dos órgãos municipais 

apresentavam ontem relatórios de ações do comitê gestor, dois moradores de rua 

consumiam crack dentro de uma manilha de obra próxima à Marginal Botafogo. 

‘Não faço a mínima ideia do que é governo. Olha para isso. Não é vida’ disse um 

deles [...]. ‘ A gente sofre calado, escuro. Igual a isto aqui mesmo: escondido, 

escuro, triste, vazio. Não é de Deus’. [...] As frases, ditas por moradores de rua... 

mostram o abismo entre realidade vivida por eles e as ações atuais do poder público 

sobre o tema”. [...]. Enquanto estas pessoas escondiam dentro de um cano de 

concreto, representantes dos órgãos municipais repassavam relatórios de ações de 

três meses de funcionamento do Comitê Gestor Intersetorial para a população em 

Situação de Rua de Goiânia. “(O Popular, 2013, 14 de agosto, capa e p. 03) 
 

 Os artigos apontam que a violência institucional, neste período, esteve presente em 

muitas situações. Estas expunham a negligência estatal, pois, apesar de promover inúmeras 

reuniões, discutir, planejar, construir planos de ação, a execução deles não se efetivava. Supõe-

se que estes planejamentos e planos de ação aprisionados pela burocracia permaneciam nos 

corredores dos poderes Executivo e Legislativo. A negação dos direitos desta população e o 

reconhecimento deles enquanto cidadãos retratavam a perversidade do sistema capitalista, que 

só investe naqueles que podem movimentar o mercado. 

 Os dados coletados mostram reportagens contínuas de situações de descaso do poder 

público. Demonstram a negligência produzindo violência. No ano de 2013, no jornal Diário da 

Manhã, a matéria de opinião intitulada “Assistência Social: chega de discurso antigo!” expõe 
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mais dados que fortalecem tais análises: 

 

Inúmeras reuniões e compromissos já foram feitos na intenção de acabar com o 

problema que é a presença crescente de pessoas vivendo nas ruas. Pessoas nem 

sempre com preparo adequado e quase sempre com visão de ‘higienização’. [...]. 

As pessoas em situação de rua já estão integradas, incluídas; fazem parte do 

sistema, do contexto social, econômico e político explorador, que é conflitante 

mesmo e que revela esquemas teóricos e práticos rígidos, fechados, que impedem 

a captação de realidade em sua totalidade contraditória. [...] Recentemente, em 

atividade de saúde mental da prefeitura na Câmara Municipal de Goiânia, o Dr. 

Lourival Belém, psiquiatra, afirmou sob aplausos, que nossa cidade está sitiada e 

que precisamos “libertar as pessoas dos manicômios da assistência social”. 

(Diário da Manhã, 2013, 26 de janeiro, p. 02)  

 

Nessa afirmação do Dr. Lourival Belém há ecos do pensamento adorniano. No livro 

Minima Moralia (2008, p.35) Adorno afirma “como sempre, o pior fica reservado àqueles que 

não tem escolha”. E Adorno ao trazer esta afirmação nos faz refletir o quanto as escolhas para 

estas pessoas em situação de rua vêm permeadas pela violência, como se tudo o que é de direito 

em relação a sua proteção fosse um presente do Estado, e não um dever.  

Adorno, na obra citada traz críticas em relação às ações de “caridade”, e em nosso 

contexto, estas críticas colaboram para refletirmos sobre como as atividades de cuidado a esta 

população se mostram enraizadas nesta concepção de “caridade”, desviando e minimizando 

ações que deveriam ser de direitos e não de vitimização. Em outro trecho desse livro, mais 

apontamentos para nossa reflexão: 

 

[...] a beneficência administrada, que remenda de modo planificada os ferimentos 

visíveis da sociedade. Na sua prática organizada a emoção humana já não tem 

lugar; pelo contrário, a doação vincula-se necessariamente à humilhação pela 

distribuição e partilha justa, enfim pelo tratamento do receptor como objeto. 

(Adorno, 2008, p.38) 

 

 O que o Poder Público oferta à população em situação de rua reforça sua humilhação, 

no lugar de oportunizar caminhos que possam dar dignidade e protagonização. Ofertas que 

deveriam favorecer a inclusão social e não “favores” que a tornam subjugada aos que lhe dão 

abrigo, aumentando o controle pelo poder público sobre a vulnerabilidade dessas pessoas. 

Dessa forma o “manicômio da assistência social”, no artigo acima citado pela fala do 

psiquiatra Dr. Lourival Belém, da forma como está posto, inviabiliza qualquer transformação 

desta pessoa em cidadão. As ações para que este sujeito saia desta situação de vulnerabilidade 

para protagonizar sua vida não acontecem. E, ao contrário, as ações transformam este ser em 

“objeto” excluído, vitimizado e impotente. Assim, impossibilitando-o de permanecer numa 
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sociedade como cidadão pela sua situação de miserabilidade. 

Quando Dr. Lourival Belém fala em manicômios está se referindo às unidades de 

abrigamento da assistência social principalmente que vitimizam mais ainda esta população.  E 

as ações de cerceamento de sua liberdade, as ofertas de abrigamento em estruturas que mais 

parecem depósito insalubres e a constante violência nas relações entre os pares e entre 

servidores e residentes confirmariam a dinâmica manicomial. 

Essas instituições deveriam oportunizar a esta população possibilidades de retorno à 

cidadania, viabilizando a integralidade de cuidados necessários para seu ingresso na sociedade: 

empregabilidade, moradia, acesso a saúde e a educação, entre outros, mas como vimos nas 

reflexões acima isso se torna uma tarefa difícil. 

 

3.1.2.2 Dados de relatórios da Equipe Especializada de Abordagem Social - SEAS/ SEMAS. 

 

Nos relatórios da Equipe Especializada em Abordagem da SEMAS, os dados foram 

coletados em três cadernos de registros diários em fases distintas: 2010, 2012 e 2014.  A escolha 

destes períodos se deu em decorrência do o início dos assassinatos das pessoas em situação de 

rua de Goiânia, o ápice e o declínio desta violência. Os dados coletados confirmam, mediante 

a fala da população em situação de rua abordada, situações de violência desta instituição. 

 No primeiro caderno pesquisado, do período de 20/03/2010 à 15/06/2010, dados 

comprovam violência institucional neste período, com denúncias contra a Casa de Acolhida, 

relatadas em diversos trechos do relatório, apresentadas, nas páginas: 08B, 17, 18B, 23, 24, 

30B, 38B E 44B. 

  Neste período, o contexto alardeado pela impressa e sociedade em geral, da “epidemia 

do crack”, trouxe todo o foco da sociedade e principalmente da mídia para as pessoas em 

situação de rua. Pessoas vistas como “zumbis” pelo uso do crack e periculosidade associada a 

situação de uso abusivo. As cracolândias foram alvos de ações higienistas, em que a proposta 

era retirar estes “dejetos humanos24” para longe do olhar dos “cidadãos de bem”.  

  Nota-se nos relatórios das equipes de abordagem um discurso de retirada da população 

em estudo: se não aceitassem o encaminhamento eram orientados e em muitas abordagens 

forçados a saírem do local.  

  Verificamos nestes relatórios a atuação do secretário da SEMAS, autoritário e agressivo, 

tanto em relação às atividades das equipes de abordagem quanto em relação à própria 

população. Percebe-se nestes relatos sua interferência na dinâmica do trabalho destes 

educadores, que têm como função desenvolver ações de esclarecimento e convencimento para 

                                                           
24 Expressão usada por Bauman Zigmunt, no livro Vidas desperdiçadas. 
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que a população em situação de rua aceite ajuda institucional. Nesta gestão, com suas 

determinações, os interventores os tornavam algozes, forçando a retirada destas pessoas dos 

logradouros públicos. Os dados relatados no dia 30/ de maio de 2010 nas páginas 82 e 82B, 

confirmam a orientação do secretário para chamarem a polícia quando percebessem o uso de 

drogas, inviabilizando assim as intervenções de cunho educativo e de acolhimento. 

  No dado coletado em 12/06/2010 temos o exemplo destas situações extremadas: 

“Secretário da SEMAS recolhe objetos de moradores de rua a força (com ajuda de trabalhadores 

da SEMAS) e os expulsa do local, com carro da SEMAS, e determina que educadores da SEAS 

estejam no local” (folhas 96B e 97). Outro exemplo da mudança na rotina de trabalho destas 

equipes está registrado na folha 99 do dia 14/06/2014: “Revoltados com atitude do secretário... 

descrédito com a equipe do SEAS”. 

  Os dados da tabela 3 mostram que a fuga diante das abordagens da população de rua é 

significativa para a demonstração de como esta população se sentia em relação a equipe de 

abordagem. Da população abordada, 73, 495% não aceitavam os encaminhamentos propostos 

pela equipe. 

 

Tabela 3.  

Abordagem social SEAS/SEMAS (20/03 a15/06/2010)  

Ações/resultados  Pessoas % 

Abordagens 978 100 

Recusaram encaminhamento 718 73,49% 

Aceitaram encaminhamento 270 26,63% 

 

Fonte: relatórios diários constantes do livro 1 - SEA/SEMAS - período de 20/03 a 15/06/2010. 

 

  Foi registrado que 198 pessoas fugiram das abordagens neste período. No relatório deste 

caderno, do período (2010 - 20/03 a 15/06-2010) 25 fica evidenciado a violência institucional 

da Secretaria Municipal de Assistência Social em várias situações: Denúncias contra a 

Coordenadora da Casa de Acolhida - CAC; regras inflexíveis; guardas municipais maltratando 

os internos; população de rua fugindo das equipes, às vezes reagindo com agressões verbais e 

pedradas.  

  No segundo caderno pesquisado, do período de 23/01/2012 à 08/07/2012, mais dados 

sobre a violência institucional, com denúncias contra a Casa de Acolhida, relatadas em diversos 

trechos do relatório. Nas páginas 09B e 10, usuários, ao serem abordados pelo SEAS, 

                                                           
25  Ver detalhamento na tabela   15 –  Apêndice  
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recusaram-se a ir para a Casa da Acolhida por terem sido maltratados na unidade. Alguns 

afirmam que preferem ficar nos espaços da rua a irem para tal instituição.  

  Nas páginas 87B e 96B usuários denunciam maltratos por parte dos guardas municipais, 

e alegam que “são ignorantes, mal-educados e brutos com os moradores de rua”.  Outros 

criticam a demora da instituição em arrumar abrigos definitivos, “afirma que esperou 30 dias” 

esclarecendo que uma das atribuições desta unidade é articular abrigos permanentes aos que 

demandam.  Há ainda registros, como exemplificado na pág.18, de usuários que não foram 

aceitos na casa. Não foram registrados os motivos. 

Ainda no relatório do período de 23/01/2012 à 08/07/2012, constatamos que a troca de 

gestão na prefeitura e principalmente do secretário da SEMAS possibilitou várias mudanças na 

forma de abordagem das equipes. Os dados coletados apresentam atitudes mais acolhedoras e 

menos policialescas dos profissionais nas intervenções com a população em situação de rua. 

Houve continuidade das reclamações contra a Casa da Acolhida. Por fim constatamos pouco 

registro de violência, apesar de ser um período de muita barbárie acontecendo nas ruas de 

Goiânia, como assassinatos, abordagens policiais violentas e negligências da sociedade e do 

Estado com a população de rua.     

Foi registrado que 48 pessoas fugiram das abordagens neste período. Em relação aos 

encaminhamentos propostos pelas equipes houve um aumento significativo de aceitação: 

52,43%, quando no período analisado em 2010 era de 27,63%.  A fuga das pessoas em situação 

de rua das abordagens das equipes diminuiu significativamente. Assim, houve diminuição em 

relação às negativas de encaminhamento, de 73,49% para 47,57%. 

 

Tabela 4.  

Abordagem social SEAS/SEMAS (23/01/ à 08/07/2012) 

Ações/resultados Pessoas % 

Abordagens 719 100 

Recusaram encaminhamento 342 47,57 

Aceitaram encaminhamento 377 52,43 

 

Fonte: relatórios diários constantes do livro 2 - período de 23/01 a 08/07/2012. 

   

  Nesta análise, inferimos que mudança nas intervenções por parte das equipes, com 

atitudes mais acolhedoras, além das situações de perigo aumentadas na rua por conta dos 

assassinatos que estavam acontecendo, fizeram com que houvesse maior aceitação nas ações 

de encaminhamentos sugeridas pelos profissionais do SEAS. 

  Em sequência, apresentaremos os dados e análises das situações de violência em 2014, 
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ano em que houve uma diminuição considerável nos assassinatos da população em situação de 

rua.  

  Os dados coletados no 3º caderno dos registros diários da equipe do SEAS, referentes 

ao período de 18-01-2014 a 14-04-2014 apontam mais situações de resistência aos 

encaminhamentos para Casa da Acolhida, conforme páginas 06, 07 e 08. Constatamos 

reclamações em relação à acessibilidade para pessoas com deficiências físicas, páginas 10B e 

11. E outras com denúncias de maltratos por parte dos profissionais da unidade e dos guardas 

municipais. Algumas denúncias enfatizavam humilhações sofridas no referido abrigo pela 

situação de desorganização e péssima higienização, relatadas na página 06. Outros abrigados 

diziam se sentir inseguros no abrigo, pág. 05B. Situação de expulsão de casal, pela alcoolismo 

da companheira, página 58 e outras em que a decisão do abrigamento era definido pelos guardas 

municipais que trabalhavam no abrigo, justificando que não gostavam do usuário, páginas 10B 

e 11. Constata-se na fala de um usuário, pág.07, o nível de descontentamento da PSR, quando 

afirma: “Casa da Acolhida nunca mais”. 

  Nas reclamações coletadas no relatório da equipe, neste período, das situações de 

violência ocorridas na Casa da Acolhida, nota-se que apesar de inúmeras denúncias da mídia e 

das instituições que militam em prol dos direitos desta população26 há poucas mudanças em 

relação à violência institucional. Rigidez nas regras, estruturas insalubres, violência dos guardas 

municipais dentro da Casa da Acolhida, maus-tratos por parte de alguns profissionais, estruturas 

não adequadas para deficientes, entre outras denúncias persistiam nestes relatórios.  

  Segue Tabela 5 com o número de abordagens e encaminhamento realizados neste 

período analisado acima: 

 

Tabela 5. 

 Abordagem social SEAS/SEMAS (18/01 a 14/04/2014) 

Ações/resultados Pessoas % 

Abordagens 626 100 

Recusaram encaminhamento 365 58,31% 

Aceitaram encaminhamento 261 41,69% 

 

Fonte: relatórios diários constantes do livro 3 - período de 18/01 a 14/04/2014. 

 

  Foi registrado que 81 pessoas fugiram das abordagens neste período. Há dois grupos 

que não especificaram o número, no relatório. Esta tabela nos mostra que houve um aumento 

                                                           
26  Ver os dados apresentados nos jornais, neste estudo. 
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das negativas de encaminhamentos, 58,30%. As fugas em relação às abordagens também 

aumentaram. 

  Percebe-se que houve maior visibilidade das iniquidades sofridas pela população em 

situação de rua, por parte da mídia, nos períodos em que as entidades de proteção e os 

movimentos sociais pressionavam.  

  Nos dados sobre violência institucional, a negligência do Estado somada a morosidade 

em suas ações de proteção a população em situação de rua é um aspecto significativo para esta 

pesquisa. Eles colaboram para a análise do fenômeno da violência institucional em seus 

diversos aspectos.  

  Constatamos que estas pessoas, que não fizeram escolha do lugar e sem opção de 

abrigamento, se deparam com espaços aversivos pela violência que sofrem por parte dos 

profissionais que deveriam cuidar e, no entanto, mais expulsam que acolhem.  

  O abrigamento de muita gente em espaços limitados, aglomerados, sem ter condições 

mínimas de higienização e acomodação, com regras rígidas e excludentes, não favorece a 

permanência. E o mais perverso é que o poder público e a própria sociedade entendem a evasão 

ou recusa de abrigar-se nestas condições “como impossibilidades dessa população, desperdício 

de oportunidade. Assim, cria-se mais um elemento que confirma as imagens negativas dos 

moradores de rua relacionadas à violência e ao não cumprimento dos deveres sociais” (Silva, 

2013, p.09). 

  Em suma, a violência institucional, nesta pesquisa, foi constatada em todos os 

documentos analisados, marcada por ações de humilhação, agressões verbais e físicas, 

exclusão, negligência estatal, morosidade em apurar denúncias e de tomada de providências. 

  Trazemos no próximo tópico um retrato da situação de desproteção e desamparo da 

população em situação de rua, neste período. Os dados relativos a violência policial, a seguir, 

evidenciam outros aspectos da violência que sofre a população em situação de rua. 

 

3.2 Violência Policial  

 

Optou-se em coletar e analisar dados sobre a violência policial, separada da 

institucional, apesar da polícia ser também uma instituição, pelo enorme quantitativo destes 

atos no período pesquisado, havendo necessidade de aprofundar neste estudo tais ações. 

Machado e Noronha afirmam que: 

A violência oficial está ligada à violência estrutural - que se manifesta nas 

desigualdades sociorraciais -, mas não pode ser reduzida a esta última. Ou seja, 
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se o aparelho policial participa ativamente na manutenção e reprodução da ordem 

social, a forma como ele opera e trata populações pobres e não-brancas depende 

de controles institucionais externos e internos ao aparelho policial. (2002, p.1)  

 

Esta reflexão sobre a violência estrutural possibilita a percepção de como a sociedade 

exerce uma participação ativa na estigmatização da população em situação de rua.  O 

consentimento e aprovação da sociedade dos atos de omissão e negligência das instituições 

designadas a cuidar e proteger a população de rua possibilita mais violência.  

Chauí (2017, p.40) traz em seus estudos que “legitimar a ação policial contra a 

população pobre, os sem-terra, os negros, os indígenas, as crianças sem infância, os moradores 

de rua, os favelados” são determinações do mecanismo jurídico. E, nesta legitimação, os abusos 

de poder se fazem presentes em várias situações levantadas neste estudo. Em algumas 

reportagens apresentadas abaixo, confirmamos a barbárie, no caso de assassinatos das pessoas 

em situação de rua, por policiais. E nas investigações da polícia civil, estes assassinatos foram 

comprovados em relatórios oficiais27, casos que tiveram processos abertos e julgados. 

 

3.2.1.  Dados de jornais sobre a violência policial. 

 

Apresentamos, na Tabela 6 os casos de violência policial publicados em jornais, 

conforme já dito anteriormente, arquivados pelo supervisor da Rede de Serviços de Atenção 

Psicossocial de Álcool / Outras Drogas do Coletivo Supervisão da Rede Ad de Goiânia: 

 

Tabela 6. 

 Artigos sobre a violência policial  

Ano / 

Jornal 
O Popular 

Tribuna do 

Planalto 

Diário da 

Manhã 
Opção Hoje 

Total de 

Artigos 

2010 01 03 - - - 04 

2011 - 02 01 - - 03 

2012 12 - 02 - 02 16 

2013 12 - 02 01 03 18 

2014 01 - - - - 01 

Total de 

artigos 
26 05 05 01 05 42 

Nota: quantitativo de notícias publicadas em jornais goianos sobre ações de violência policial contra a População 

em Situação de Rua – PSR no período de 2010 a 2014.  

Fonte: arquivo da supervisão da Rede de Serviços de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas/ Coletivo 

Supervisão da Rede Ad de Goiânia. 

                                                           
27  Ver maiores detalhes na tabela 20, apêndice. 
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 Nos dados pesquisados em 162 matérias de jornais temos 25,92% de artigos sobre a 

violência policial. As denúncias apresentadas demonstram que a maioria das abordagens 

policiais com a população de rua foi marcada por atos de violação de direitos, com violência 

física e verbal. 

A partir do contexto da “epidemia do crack”, houve significativo aumento da violência 

com a população em situação de rua. Tal violência agravava-se pela prevalência de medidas 

higienistas e punitivas por parte da polícia militar, como a Operação Salus28, as abordagens da 

polícia militar que exigiam a retirada das pessoas em situação de rua para outras áreas da cidade, 

mais periféricas e as propostas de internação compulsória, entre outras. Estas pessoas eram o 

alvo principal de todas as ações estatais. A necessidade de dar uma resposta à histeria coletiva 

que tomou conta da sociedade, em relação ao crack, demandou várias medidas para retirada 

desta população das ruas. Tais atos higienistas iniciaram-se em S. Paulo, por ter a maior 

cracolândia do país e se alastrou por todos os estados brasileiros.  

A reportagem publicada no jornal O Popular, mostra a dificuldade dos poderes públicos 

para realizar ações integrais em tais situações. Nela são apresentadas medidas para tratar da 

dependência de drogas, numa perspectiva reacionária, desconsiderando o modelo proposto pelo 

Ministério da Saúde, que preconizava, neste período, o tratamento psicossocial no lugar de 

internações forçadas: 

 

“Tratamento atual não dará resposta à epidemia”.  (...) o atual modelo de 

assistência adotado na rede pública de saúde não tem condições de dar respostas 

eficazes para a atual epidemia de crack que passa o País.  (...) “Fila para internação 

tem 300 dependentes” - (...) Para o Coordenador de Saúde Mental da Secretaria 

Municipal, psiquiatra Leo de Souza Machado, a abertura de novos leitos para 

internação não é solução. (...), ‘mais que uma epidemia de crack, há uma 

‘epidemia de ausência do Estado. Sem ações de prevenção, sem escola e lazer, 

sem combate ao tráfico, não é possível enfrentar o problema. Não podemos olhar 

o crack apenas como uma questão de saúde’. (O Popular, 2010, 16 de setembro, 

p. 4)  

 

 No jornal semanal Tribuna do Planalto, no artigo denominado “A droga reduz o desejo 

de consumo”, temos uma reflexão sobre o agravamento destas medidas em ações nas quais o 

usuário de drogas é estigmatizado e punido por medidas judiciais, intensificando a exclusão e 

marginalidade:  

 

Belém sustenta que o aumento das abordagens policiais gera uma instabilidade 

nas pessoas, principalmente entre os moradores das periferias, pois provocam um 

grande mal-estar ao estimular a massificação da marginalidade. [...] ‘Porque são 

                                                           
28  Ver p.104 deste capítulo.  
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ações específicas e acabam criminalizando a miséria e potencializando a 

discriminação contra o pobre. ’ (Tribuna do Planalto, 2010, 24 a 31 de janeiro)  

 

  Contra as atrocidades que ocorriam nos espaços da rua, justificadas pelo enfrentamento 

da “epidemia do crack”, surgem vários movimentos e instituições que lutavam em defesa desta 

população, através de denúncias no Ministério Púbico, em seminários, comitês e nos espaços 

midiáticos.  E deste cenário criou-se o projeto do Consultório de Rua, em Goiânia, para intervir 

nos cuidados a população de rua.  

 A reportagem que se segue mostra a reação de alguns segmentos da mídia, quando 

instigada por diversos movimentos sociais de defesa da população de rua. Em um artigo 

sensível e contundente do jornalista Gilberto G. Pereira, relatam-se as barbáries que estavam 

acontecendo com estes povos de rua. Ele abriu espaço para publicitar as experiências do 

Consultório de Rua. Espaço que contribuiu para mostrar experiências alternativas de cuidados 

para com a população em situação de rua, usuária de drogas, em oposição às medidas 

reacionárias e excludentes que prevaleciam: 

 

A sociedade que acolhe e a que exclui [...] Criamos o Consultório de Rua para 

deixarmos de ser uma sociedade que extermina para sermos uma sociedade que 

acolhe as populações de rua – a frase é de Lourival Belém Júnior [...]. Continuamos 

presenciando muitas injustiças nas ruas, e a violência não tem sido diminuída. Ao 

contrário. Cada dia é maior o número de vítimas. Desde pessoas comuns. Sem 

nenhuma ação criminosa, a não ser estar numa situação de rualização, até infratores 

[...]. Eu não consigo entender essa forma de abordar.... Queimam os pertences, 

marcam as pernas dos meninos com isqueiros (fazendo queimaduras horrorosas), 

acordam eles a cacetadas (de ferro, antenas de carro, cassetetes). Atiram neles quando 

fogem, causam ferimentos nos órgãos genitais por apertos feitos pelos policiais, entre 

outras barbáries – escreve a Coordenadora do Consultório de Rua em e-mails 

trocados com a sua equipe. [...] A equipe do Consultório de Rua vem tentando 

dialogar com os comandos da polícia para que as abordagens não sejam violentas. 

(Pereira, Tribuna do Planalto, 2011, 20 a 26 de novembro, p. 07)  

 

Diversas denúncias com o mesmo teor passam a fazer parte da rotina dos jornais, e no 

artigo a seguir constatamos a violência presente nas abordagens policiais: “Se a polícia não é 

dada a carinhos, pelo próprio exercício da profissão, também não tem o direito de sair por aí 

espancando moradores de rua” (Tribuna do Planalto, 2011 p. 07) 

 Apesar das denúncias, a negativa se faz presente na voz do comando da polícia, 

ironizando a situação posta, naturalizando as ocorrências de violência e responsabilizando a 

sociedade que clama pela limpeza das ruas, destas pessoas em situação de rualização. Estas 

situações foram publicadas nesta reportagem do jornal Tribuna do Planalto, apresentando a 

resposta da polícia em relação às denúncias de violência e a ação do Consultório de Rua na 
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tentativa de minimizar estas ocorrências:    

 

Polícia responde e diz que não bate - Coronel Alves diz que a agressão por parte 

de policiais não existe (...) o que está acontecendo na capital goiana é uma espécie 

de higienização, em que a polícia não se importa de afugentar os moradores, 

muitas vezes a pedido de comerciantes. (...). Segundo coordenadora do 

Consultório de Rua, há seis meses sua equipe vem falando junto aos comandos da 

Polícia Militar sobre o que acontece com os moradores de rua nas abordagens 

policiais.  ... A última reunião foi feita no início de novembro com a presença do 

Ministério Público e dos seis comandantes da capital. (Tribuna do Planalto, 2011, 

p. 07) 

  

 Neste período, apesar dos esforços empreendidos pelos movimentos sociais, instituições 

de defesa dos direitos humanos e Consultório de Rua, pelas notícias coletadas, percebe-se o 

agravamento da situação de violência policial com a população de rua, num cenário de 

assassinatos, aliciamento para tráfico e abordagens agressivas. 

Aqui no estado de Goiás, a principal operação realizada pela Polícia Militar, nesta época, 

denominada de SALUS29,  marcou significativa  violação dos direitos da população em situação 

de rua, e violência na condução:  “Operação Salus – Muito barulho, pouco resultado: Ação da 

PM recolhe e cadastra 141 moradores de rua. Apenas 5 tinham dívida com a justiça.” (O 

Popular, 2012, 11 de janeiro,  p. 3). Cabe aqui uma ressalva e importante reflexão: se tal ação 

acontecesse em um bairro nobre, com o recolhimento da população, para investigação de cada 

morador, qual seria a repercussão midiática e política? 

 A denúncia de tais violações de direito marcadas pela violência policial, bem como a 

ineficácia desta operação para a resolução dos problemas enfrentados pela população em situação 

de rua é registrada e anunciada no mesmo artigo por conselheiros tutelares: “No final da manhã a 

legalidade da operação passou a ser questionada. ‘Isso aqui é só para ganhar popularidade em ano 

eleitoral. Nossa revolta não é com a ação policial, mas e depois? ’, perguntava Daniela Fernandes, 

membro do Conselho Tutelar Norte” fala registrada  na reportagem supracitada.   

 E as reclamações contra esta operação continuaram. As reportagens denunciavam seu 

fracasso: “Crack – Usuários e andarilhos de volta às ruas da capital - Moradora de rua diz que 

ação serviu apenas para ‘gastar gasolina’. Para PM, resultado foi positivo. [...] Um dia depois 

da realização da polêmica Operação Salus, a maioria dos usuários de drogas e pedintes 

retornaram às ruas da capital”.  (O Popular, 2012, 12 de janeiro, p.05). 

 Apesar do fracasso da operação e das denúncias dos movimentos sociais e das 

                                                           
29  Ação da Polícia Militar, em parceria com a Prefeitura de Goiânia, no qual 141 pessoas em situação de rua foram 

obrigadas a se cadastrar na Gerência de Identificação ao lado do 1ºDP, no Centro. Apenas 14 não voltaram às 

ruas após fichamento. 
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instituições de proteção da população de rua, o discurso do comando geral da polícia é de defesa 

da operação: “Situação do crack pode piorar” [...]- “Foi uma operação planejada e não temos 

outro objetivo a não ser identificar e responsabilizar os órgãos que tem de prestar assistência a 

essas pessoas” (O Popular, 2012, 14 de janeiro, p. 04). Tal discurso encoberta a violência com 

a população em situação de rua no desenvolvimento da operação. Vemos nestas ações o 

tratamento destas pessoas recolhidas como criminosas. E os desdobramentos de cuidados que 

justificaram a operação não aconteceram. 

Nota-se, por meio das reportagens veiculadas, a não responsabilização e não implicação 

de cada instituição. Enquanto o comando geral da polícia militar responsabilizava a Secretaria 

da Assistência Social por não ofertar as vagas necessárias para abrigar esta população 

recolhidas da rua, a Assistência Social do Município questionava os métodos da polícia, apesar 

de ter sido parceira nas ações.  

Como afirmar que uma operação foi bem planejada, se apenas o cerceamento e a 

violação de direitos aconteceram? Qual o objetivo de uma operação que foi criada para resolver 

os casos de usuários de drogas em situação de rua, através de ações que se limitaram a 

fichamento policial? Qual a contribuição desta ação, se não para favorecer a estigmatização das 

pessoas envolvidas neste recolhimento e fichamento forçado?  

Na Operação Salus, chama nossa atenção a artimanha nas abordagens policiais. Se a 

ideia era ajudá-los, por que não a atuação da SEMAS no lugar da força policial? A parceria da 

Secretaria de Assistência Social, com a intervenção da polícia, seria uma estratégia para 

derrubar a resistência das pessoas em situação de rua a ir para a Casa da Acolhida e por isto o 

cerceamento policial? Se fosse um cidadão comum andando nos espaços da cidade ou sentado 

numa praça, seria forçado e recolhido como foram estas pessoas? Quais os critérios e as 

justificativas para tais atos?  

Tais indagações surgem justamente porque o fato de estar na rua, de antemão, não é 

crime. Muitos ainda falam do enquadramento enquanto “vagabundagem”, como nos anos 1930. 

Sabemos que o direito de ir e vir é garantido pela lei, mas temos aí um exemplo clássico de que 

para a população de rua nem sempre a lei se faz valer. Será que para esta população toda garantia 

de direito pode ser suspensa apenas por causa da condição de estar à margem do sistema 

capitalista?  

Além desta operação por parte da polícia militar, a mídia impressa, através de diversas 

reportagens, anunciava outras formas de violência policial que iam desde as abordagens com 

agressões físicas e verbais até assassinatos.  

Na reportagem do jornal O Popular, intitulada “Sem lenço e sem documento”, é dado 
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voz a uma pessoa em situação de rua que denuncia como as abordagens policiais ocorriam: 

“Tem hora que chega gente e me chuta ou mete o cassetete em mim. Pô! Não é por aí, não. Eu 

sou um ser humano! Muita gente vive na rua, mas nem todo mundo é malandro”. (O Popular, 

2012, 23 de janeiro, p. 03). 

 Outra denúncia, também  publicada  na referida página mostra uma realidade indigna e 

rotineira da polícia militar: “Representantes de entidades de defesa flagram violência policial”:  

 

O presidente do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA), Eduardo Mota, e a representante da Pastoral de Rua Maria Madalena 

Patrício, vinculada à Arquidiocese de Goiânia, contam terem visto o sargento 

Júlio César Eugênio, de 44 anos, descer de um carro da Polícia Militar (PM) e 

usar um pedaço de madeira para agredir andarilhos que estavam sentados, no fim 

da manhã, na área do estabelecimento. (O Popular, 2012, p. 3) 

 

 Em várias reportagens30, de diversos jornais, comprova-se o momento de extrema 

violência com a população de rua, em seu ápice neste ano de 2012. Neste contexto, as notícias 

mostravam que as pessoas em situação de rua se viam obrigadas a se esconderem em bueiros, 

debaixo de pontes e até em canos de esgoto. A situação de insegurança e medo marcava o dia 

a dia daqueles que não tinham nenhuma garantia de seus direitos. Esgotados, cansados e 

extremamente indignados, precisavam lidar com as adversidades que fazem parte de suas vidas: 

desemprego, fome, exposição às intempéries do tempo, conflitos entre os pares e tudo isto 

agravado pela insegurança gerada por ações daqueles que deveriam proteger, e que agiam como 

verdadeiros algozes. 

Benjamin nos alerta que: 

 

(...) o “direito” da polícia assinala o ponto em que o Estado, seja por impotência, 

seja devido às conexões imanentes a qualquer ordem de direito, não consegue 

mais garantir, por meio dessa ordem, os fins empíricos que ele deseja alcançar a 

qualquer preço. (2011, p. 135) 

 

 O despreparo do nosso poder estatal para lidar com as particularidades e a complexidade 

da situação destas pessoas rualizadas31, promovendo ações policialescas que terminam no 

extermínio desta população e legitimam a necropolítica em suas medidas, se vê nestas 

reportagens. O poder público, ao negligenciar seu dever de proteção aos vulneráveis e não tomar 

medidas mais rigorosas para acabar com estas barbáries, torna o Estado um executor destes 

                                                           
30 Ver  apêndice  
31  Ver o artigo: As particularidades do processo de rualização: os desafios para garantia de direitos no SUAS – 

Machado, Simone Araújo e Prates Jane Cruz - V Mostra de Pesquisa da Pós-Graduação – PUCRS, 2010 
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extermínios. 

Benjamin (2011) afirma que “toda violência como meio, mesmo no caso mais favorável, 

participa da problemática do direito em geral” (p.136). Poderíamos inferir que neste contexto 

que pesquisamos, a justificativa da violência policial com a população de rua acontece pautada 

por argumentos da necessidade de diminuir os grupos de usuários de drogas nos logradores 

públicos, ou mesmo o combate aos pequenos traficantes. Refletindo com Benjamim estes fins 

não justificam os assassinatos e agressões físicas e os meios utilizados pela nossa polícia.   

É ilegal justificar a prática de mais crimes para combater “criminosos” sem julgamento 

ou condenação. E mesmo se todo o processo e procedimentos judiciais tivessem acontecido, 

não existe em nossa legislação determinação de extermínio ou tortura para os que cometem 

crimes. Isto porque há a alegação de que as pessoas que foram assassinadas cometiam crimes 

de tráfico.  

O cenário desta violência em 2013 e 2014, pesquisadas em jornais arquivados pelo 

supervisor da Rede de Serviços de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas / Coletivo 

Supervisão da Rede Ad de Goiânia, no período de 2010 a 2014, selecionados pelas notícias32 

referentes à População em Situação de Rua - a PSR em alguns jornais de Goiânia. Nesse período 

foram coletados dados de 21 (vinte e um) matérias sobre a violência policial contra população 

de rua, assim distribuídos: 15 (quinze) em  O Popular, 2 (dois) no Diário da Manhã, 2 (dois) no 

jornal  O Hoje, 1(um) no Daqui e 1 (um) no Jornal Opção.  

   Nos anos de 2013 e 2014 a violência continuou presente na vida das pessoas em situação 

de rua. 

Tanto nos dados apresentados pelo relatório33 do Centro de Referência em Direitos 

Humanos - Pe. João Bosco Burnier - Levantamento dos casos de homicídios, de 2014, quanto 

nos jornais arquivados pelo supervisor da Rede de Serviços de Atenção Psicossocial de Álcool 

e Outras Drogas / Coletivo Supervisão da Rede Ad de Goiânia, no período de 2010 a 2014, 

selecionados pelas notícias referentes à População em Situação de Rua, constatamos situações 

de extrema violação de direitos e de violência com esta população.  

Nestes jornais publicita-se que as ações ilegais e de violência com a população de rua 

provocaram a solicitação da federação das investigações por parte da Ministra dos Direitos 

Humanos. Entre estas situações, estão: a) a Operação Salus, caracterizada por conduções de 

extrema violência nas abordagens e nas ações de “recolhimento” da população para o 

fichamento policial; b) as suspeitas de grupos de extermínio, com citação da presença de 

                                                           
32  Ver item 15  - Apêndice 
33 Ver tabela 20– Apêndice  
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policiais investigados por assassinato de pessoas em situação de rua, com inquérito concluído; 

c) e ações de violência física e verbal, constantemente relatadas pelos usuários, presentes nestes 

relatórios e nas mídias da época. 

Nos dados apresentados por esta pesquisa, constatamos o ato de matar e de agredir 

naturalizado e até justificado nas abordagens policiais da população de rua. Foucault referindo-

se à situação em que se naturaliza o poder de matar, questiona: 

 

[...] Como um poder como este pode matar, se é verdade que se trata 

essencialmente de aumentar a vida, de prolongar sua duração, de multiplicar suas 

possibilidades, de desviar seus acidentes, ou então de compensar suas 

deficiências? Como, nessas condições, é possível, para um poder político, matar, 

reclamar a morte, pedir a morte, mandar matar, dar a ordem de matar, expor à 

morte não só seus inimigos, mas mesmo seus próprios cidadãos? Como esse poder 

que tem essencialmente o objetivo de fazer viver pode deixar morrer? (Foucault, 

2002, p. 304)  

 

 

 É lógico que as determinações destas mortes não são claramente expostas como mando 

do poder público, mas quando o Estado não protege os vulneráveis, não dispõe de condições 

para que possam sobreviver às adversidades diárias, e ainda mais, quando há nas abordagens 

policiais violência extremada, temos claro uma situação de necropolítica, já apresentada neste 

estudo. 

 Foucault (2002, p.305) aprofunda esta discussão quando afirma que: “a morte do outro 

não é simplesmente a minha vida, na medida em que seria minha segurança pessoal; a morte 

do outro, a morte da raça ruim, da raça inferior (ou do degenerado, ou do anormal), é o que vai 

deixar a vida em geral mais sadia; mais sadia e mais pura.” Este autor nos provoca, neste estudo 

supracitado, a refletir sobre estas situações de justificada violência por parte da sociedade e dos 

órgãos públicos, em que há um entendimento de que pessoas consideradas inúteis ao sistema 

producente são descartáveis. 

Abaixo discutiremos os dados da violência policial pesquisados nos relatórios e 

prontuários da Equipe do Consultório de/na Rua, da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia.  

 

3.2.2. Dados de relatórios e prontuários da equipe do consultório de/na rua – Secretaria 

Municipal de Saúde. 

 

Os dados coletados sobre a violência policial nos cadernos de registros do Consultório 
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de Rua de Goiânia (2011-2012) são apresentados em síntese na Tabela 7 a seguir: 

 

 Tabela 7.             

Levantamento de atos de violência registrados por tipo de agente (2011-2012). 

Autor Quantitativo % 

Polícia Militar 87 60% 

Guarda Municipal 05 3,44% 

Guarda Municipal e Polícia Militar 02 1,37% 

Não identificado 32 22% 

População em Situação de Rua 19 13,1% 

Total 145 100% 

 

Nota: dados constantes nos Prontuários do Consultório de Rua. 

Fonte: Relatório do Consultório de Rua (2011-2012). 

 

Mais de 65% da violência citadas pelos usuários atendidos pelo Consultório de Rua nos 

anos de 2011 e 2012 foram cometidos pela polícia militar e guarda municipal. Tais dados, de 

apenas 02 anos, mostram a gravidade do momento em que as atrocidades sofridas pela 

população em situação de rua marcam um período de várias situações de violação de direitos 

cometidas pela polícia no município de Goiânia.   

Como em 22% das queixas não foi identificada a autoria, mas nos relatos, a maioria 

suspeita da polícia (pés queimados enquanto dormia, ferimento a bala, pertences que sumiram, 

mortes, pedradas, estupros, abdômen queimado enquanto dormia) poderíamos supor serem 

mais altos ainda os índices de violência policial com a população em situação de rua. 

 Neste levantamento (2011-2012) situações de agressões físicas (queimaduras, quebra de 

ossos, ferimentos com facas e tiros, torções, mordidas de cachorros dos policiais), extorsões, 

perseguições, agressões verbais, assédios morais, bombas (de fumaça e de explosivos) usadas 

para dispersá-los quando estão dormindo ou reunidos, queima dos pertences, “baculejos” 

desrespeitosos e chibatadas são denunciadas pelos usuários do Consultório de Rua. 

A Tabela 7 mostra que a maioria das situações de violência relatadas nos prontuários do 

Consultório de/na Rua foram praticadas por agentes do governo (policiais), perfazendo um total 

de 61,37%. Se somarmos com a guarda municipal, que também é agente do governo, teremos 

um total de 65,50%. E supondo que nas agressões em que não foram identificados os agressores 

possa haver mais aparatos policiais envolvidos, uma estatística ainda mais assustadora em 

relação a estas agressões praticadas por agentes públicos pode ser nossa realidade. 

As violências registradas nos prontuários de 2013 e 2014, na Tabela 8 constata uma 
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diminuição da violência policial, registrada nos prontuários: 

 

Tabela 8.  

Levantamento de atos de violência registrados por tipo de agente (2013-2014).  

Autor Quantitativo % 

Polícia Militar 23 48,94% 

Não identificado 08 17,02% 

População em Situação de Rua 13 27,66% 

Não Relatado 03 6,38% 

Total 47 100% 

 

Dados constantes nos Prontuários do Consultório de Rua. 

Fonte: Relatório do Consultório de Rua (2013-2014). 

 

 

A Tabela 8 aponta que em 2013 e 2014, houve uma diminuição significativa dos relatos 

nos prontuários, relativos a violência policial e nenhum ato de violência relatado da Guarda 

Municipal. Tais dados nos levam a algumas considerações: a primeira seria que as ações 

realizadas com a guarda municipal de sensibilização, denúncias e qualificação, através da 

Clínica Ampliada, colaboraram para que nenhum relato aparecesse? A segunda que os relatos 

de violência entre a população em situação de rua dobraram em relação ao biênio anterior, 

passando de 13,10% para 27,66%. Poderíamos deduzir que este aumento se deu pela diminuição 

das queixas de outras formas de violência mais graves e nos relatos conseguiam dizer agora 

desta violência mais rotineira entre eles? A outra consideração seria que diminuição 

significativa da violência policial, que nos anos de 2011 e 2012 alcançava a triste estatística de 

65,50% quando somados aos dados da guarda municipal, para 48,94% seria em decorrência das 

denúncias, fiscalização e inquéritos realizados neste período? E, por último, estaria essa 

diminuição relacionada às ações da Clínica Ampliada? 

  Um dado que não poderemos deixar de levar em consideração para nossa análise é o 

relato que se segue, coletado no prontuário 401, em 12/04/2013, em que um usuário diz: “A 

polícia disse que outra pessoa o havia caguetado e deu uma faca pra ele matar a pessoa e o 

soltou, e disse que se não matasse essa pessoa, iriam matar os dois”. Este tipo de relato era 

comum durante as intervenções que fazíamos com a população em situação de rua, em minha 

experiência profissional, no Consultório de Rua. Tal relato nos leva a relacionar o aumento do 

número de casos na estatística apresentada nos anos de 2012 a 2014 à violência entre a 

população em situação de rua, provocada, estimulada e até forçada pelos agentes policiais. 
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   Em relação à violência entre a PSR, temos queixas de: brigas entre casais com agressões 

físicas, facadas, ateamento de fogo após jogarem álcool, espancamento e brigas por controle de 

espaços de venda de drogas.   

  Nos dados coletados de 2013 a 2014 os atos de violência mais citados da PSR em relação 

aos policiais foram: ateamento de fogo enquanto dormiam, agressões físicas com consequências 

de escoriações e ossos traumatizados, queimaduras, coronhadas e pauladas, tiros, ateamento de 

fogo nos pertences, atropelamentos, mocós queimados enquanto dormiam, queima de 

documentos e outros pertences, além de serem as pessoas amarradas nas patrulhas e puxadas 

no asfalto e outras jogadas de cima de viadutos com traumas diversos. 

  A seguir os dados coletados nos relatórios “Diário de Campo”, que eram registros 

realizados pela equipe do Consultório de Rua/na Rua serão apresentados.  

 

 

3.2.3. Dados dos diários de campo realizados pela equipe do consultório de rua/na rua.  

 

São confirmadas nestes relatórios dos diários da equipe do Consultório de Rua queixas 

de violência contra a população em situação de rua, relacionadas às abordagens policiais em 

sua maioria, perfazendo um total de 53%. Se somarmos com as queixas da Guarda Municipal, 

este número será 56,84%. Os dados relativos a violência explícita da sociedade, com um 

percentual de 5,12%.  

 

Tabela 9.  

Levantamento de atos de violência registrados por tipo de agente (2011-2014). 

Autor Quantitativo % 

Polícia Militar 124 53 % 

Guarda Municipal 09 3,84% 

Sociedade 12 5,12% 

Não identificado 41 17,52% 

População em Situação de Rua 44 18,80% 

Traficante 04 1,7% 

Total 234 100% 

 

Fonte: Relatórios das Atividades Diárias da Equipe do Consultório de Rua - Período de 2011 a 2014. 

 

Apesar de termos inúmeras falas na mídia em relação a violência dos traficantes com a 

população em situação de rua, o número é de apenas 1,7%. Os dados relativos a violência entre 

a população em situação de rua é também mais prevalente do que em outras fontes de pesquisa: 
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18,8%. Os dados relativos aos atos de violência em que os autores não foram identificados 

mostram um percentual expressivo: 17,52%.  

 

3.2.4. Dados das atas das reuniões de equipe do consultório de rua que tiveram como 

discussão principal a temática da violência policial. 

 

Foram realizadas 41 (quarenta e uma) reuniões do Consultório de Rua de junho de 2011 

a dezembro de 2014, cuja discussão principal foi a temática da violência policial, das quais, em 

19 delas (46,34%), discutiu-se a Violência Policial, em outros seis encontros (14,63%) foi 

abordada a violência institucional. A violência da sociedade foi abordada apenas na reunião de 

novembro de 2011. 

Estes dados mostram que as discussões relativas a violência policiai, nas reuniões do 

Consultório de Rua/Na Rua, tiveram maior concentração no período de junho de 2011 a 

novembro de 2012, coincidindo com os maiores índices de violência contra a população em 

situação de rua, registrada nos jornais e relatórios. Tais dados são significativos para 

observamos as práticas da Clínica Ampliada, que perpassa por discussão em equipe 

interdisciplinar do contexto do sujeito para a elaboração dos projetos terapêuticos singulares, 

envolvendo e implicando atores intersetoriais nas demandas do indivíduo a ser cuidado. 

Temas diversos também eram discutidos, como, por exemplo, os relacionados a gestão, 

aos casos de intervenções clínicas, sofrimentos da equipe relacionados às situações vividas, 

estudos relacionados à prática exercida, entre outros. 

 

3.2.5. Dados do relatório do Centro de Referência em Direitos Humanos - Pe. João Bosco Burnier. 

 

  O relatório do Centro de Referência em Direitos Humanos - Pe. João Bosco Burnier -  

Levantamento dos casos de homicídios, de 2014, envolvendo a população em situação de rua 

na região metropolitana de Goiânia, apresenta o quantitativo de pessoas que foram assassinadas 

ou sofreram tentativas de homicídio no período de 2012 a 2014. É estarrecedor o número de 

assassinatos. 
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Tabela 10.34 

Quantitativo dos casos de homicídios na região metropolitana  

Cidade Homicídio Tentativa Totalização 

Goiânia 51 5  

Aparecida de Goiânia 4 2  

Trindade 1 0  

Hidrolândia 1 0  

Subtotais  57 7  

Total de casos:  64 
 

Fonte: Relatório do Centro de Referência em Direitos Humanos - Pe. João Bosco Burnier. 
 

Na última pesquisa, realizada em Goiânia, no período de 2014 a  2015, da população em 

situação de rua, conduzida pelo Núcleo de Estudos sobre Criminalidade e Violência (NECRIVI), 

instituto de pesquisa da Universidade Federal de Goiás (UFG), em parceria com a Secretaria 

Municipal de Assistência Social (SEMAS), intitulado ‘Censo e  Perfil da População em Situação 

de Rua na cidade de Goiânia’ (NECRIVI, 2015), chegou-se ao quantitativo de 351 sujeitos, entre 

pessoas que ficava predominantemente na rua e as que utilizavam os abrigos. 

Apesar de a pesquisa ter sido questionada pelo Movimento da População em Situação 

de Rua de Goiás em algumas questões de procedimentos adotados, que poderiam ter resultado 

na diminuição do número de pessoas em situação de rua na cidade de Goiânia naquela ocasião, 

utilizaremos seus dados para situarmos a gravidade dos números de homicídios que 

aconteceram neste período, por ser a única pesquisa publicada oficialmente. Nestes dados, 

veremos que de uma população estimada de 351 sujeitos, a porcentagem de assassinatos chega 

a 14,52% de pessoas assassinadas num período de três anos, conforme mostra a tabela 18, no 

apêndice desta dissertação. 

Na tabela 11 temos alguns dados significativos para nosso estudo: 
 

Tabela 11. 

 Amostra de homicídios cometidos por policiais militares- (2012 a 2014)  

 

Nota: casos de assassinatos cometidos contra pessoas em situação de rua. 

Fonte: relatório do Centro de Referência em Direitos Humanos - Pe. João Bosco Burnier -  Levantamento dos 

casos de homicídios – 2014. 

                                                           
34 Ver detalhamento na tabela 20 – Apêndice. 

Inquérito Processo Autoria/Suspeita 

IP nº 427/2012 - Concluído 

em 05/02/2013 

Autos nº  

201204594591 

O acusado é policial 

militar - Rogério Moreira da Silva 

IP nº 601/2012 - Não 

concluído. 

Não há O acusado é policial 

militar - Rogério Moreira da Silva 

IP nº 578/2012 - Concluído 

em 28/12/2012. 

Autos nº  

201204069080 

Os acusados são policiais militares - 

Rogério Moreira da Silva e Wildevan 

Nunes de Souza 
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Nos assassinatos que aconteceram no período de 2012 a 2014, de acordo com dados da 

polícia civil por meio do relatório informativo ao Superintendente de Segurança de Políticas 

Públicas e repassadas ao Centro de Referência em Direitos Humanos - Pe. João Bosco Burnier, 

na Capital de Goiânia, foram abertos 46 inquéritos policiais para homicídios e 08 para tentativas 

de homicídios. 

 

 Tabela 12.  

Percentual de autoria dos crimes (homicídios e tentativas)  

 Autor Quantitativo % 

Polícia Militar 03 6,5% 

Desconhecidos 30 65,3% 

População em situação de rua 13 28,2% 

Total 46 100% 

 

Fonte: relatório do Centro de Referência em Direitos Humanos - Pe. João Bosco Burnier -  Levantamento dos 

casos de homicídios – 2014. 

 

Dos assassinatos investigados, três (6,5%) foram cometidos pela polícia, treze (28,2%) 

pela população em situação de rua e trinta (65,3%) por desconhecidos. Diante destes dados, fica 

a dúvida se o número de homicídios envolvendo policiais não poderia ser maior do que o 

investigado, tendo em vista que em 65,3% dos casos não foram identificados os autores. 

De acordo com o Relatório do Centro de Referência em Direitos Humanos - Pe. João 

Bosco Burnier - Levantamento dos casos de homicídios – 2014, no período de 2012 a 2014, 

encontram-se instaurados 13 (treze) inquéritos policiais sem conclusão, além do registro de dois 

Boletins de Ocorrência. Como não há o apontamento de suspeitas de autoria nestes homicídios, 

não houve denúncia e a consequente instauração de processo penal. 

Tais dados nos levam a questionar o porquê de apenas 03 processos terem autoria 

/suspeita e somente um concluído.  A morosidade e desrespeito nas investigações destes 

assassinatos e agressões confirmam a invisibilidade desta população por parte da gestão pública 

e da sociedade, o que se traduz por pouco investimento de recursos materiais e pessoais nestes 

inquéritos.  Ou seria o receio de ter o Estado/Instituição mais fortemente implicado nestes 

homicídios? 

Constata-se também que as abordagens truculentas por parte dos agentes da Segurança 

Pública contra quem habita as ruas é menos relevante do que as outras investigações para os 

ditos “cidadãos de bem”.  E o que o estudo de Kunz, Heckert e Carvalho (2014) nos traz no 

relato de que “as queixas sobre espancamentos são inúmeras, as incidências de violações de 



109 

 

 

direitos são quase uma constante contra esses sujeitos. O povo da rua muitas vezes se cala e não 

denuncia por medo de represália na calada da noite.” (p.15, idem) poderia ser mais uma 

justificativa para as não denúncias. 

A percepção de que o poder público insiste, nestas situações, em não aceitar a rua como 

um lugar de trânsito das pessoas em situação de rua, como se a rua não fosse o único espaço 

que sobrou como sua moradia, ignorando que tem grande responsabilidade neste processo de 

marginalização e exclusão destas pessoas, ajuda a compreender a violência nas abordagens. A 

precariedade que vive esta população é ignorada e não são compreendidos os motivos que 

levam alguém a pensar a rua como possibilidade de sobrevivência, como conflitos e 

rompimento de laços afetivos, desemprego, dependência de drogas e muitos outros fatores não 

considerados na compreensão do fenômeno por parte da sociedade e do poder público. 

Silva reforça esta reflexão, das ações da necropolítica, presente nos desdobramentos da 

atuação do poder público com as populações vulneráveis socialmente:  

 

Também podemos nos perguntar que vida é ceifada e a resposta também é rápida, 

pois são os mais pobres os desrespeitados em seus direitos mais elementares. 

Mata-se de várias formas, batendo, insultando, obrigando a entrar no ônibus da 

Prefeitura, separando os filhos da mãe, como relatou Andreia em depoimento 

acima e de muitas outras formas. Toda forma de violência pode matar, seja 

eliminando a vida de uma pessoa, seja matando-a aos poucos... (Silva, 2013, p. 

344) 

 

Rauter (2006, p.94), nos diz: “[...] reeditam, em tempos atuais, o extermínio daqueles 

que hoje não têm lugar no capitalismo mundial integrado”.  

A população em situação de rua, pela condição de estar nas ruas, sem emprego formal e 

sem teto, se torna caso de polícia, conforme nos trazem os fatos narrados pelos jornais e relatórios 

desta pesquisa. Estas ações policiais, entremeadas de agressões e até de assassinatos, são 

justificadas pelo imaginário coletivo de que os pobres, os moradores de favelas, os moradores de 

rua, entre outros, são perigosos e ameaçam os “cidadãos de bem”.  As condições de pauperização 

os transformam em criminosos pela simples condição de rualização. Então, merecem ser punidos, 

desrespeitados e violados em seus direitos de cidadãos. 

E Silva (2013) nos traz algumas indagações significativas para este estudo: “limpar a 

cidade de quê? Limpar a cidade de quem – a cidade que pertence a quem? E quem deve ser 

exterminado?”(p.340, idem) 

Tais fatos contribuem para nossa análise deste momento de barbaridade, vivenciada pela 

população em situação de rua de Goiânia. E o número de assassinatos deste período ainda pode 
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ser maior, pois, segundo os dados da Associação dos Papiloscopistas Policiais do Estado de 

Goiás (APPEGO), só em 2014 foram encontrados 102 corpos sem identificação na Região 

metropolitana de Goiânia. 

Para compreensão e aprofundamento do contexto da violência institucional e policial 

com as pessoas em situação de rua, o próximo item apresentará dados relativos a violência da 

sociedade com as pessoas em situação de rua.  

 

3.3 Violência da Sociedade e a população em situação de rua 

 

 Após apresentarmos os dados das categorias da violência institucional e violência 

policial, exporemos os dados coletados nesta pesquisa que mostram como a sociedade 

desenvolve um papel fundamental na causa e continuidade da violência com a população em 

situação de rua. Em muitos momentos da análise destes dados teremos a confluência das 

categorias que se relacionam e provocam situações de violência com a população em situação 

de rua. Tal situação se dá tanto nas instituições que deveriam proteger a população em situação 

de rua, quanto através do preconceito e de atitudes de exclusão da própria sociedade. 

Tosta demonstra o agravamento da violência com as pessoas que estão em situação de 

pauperização, presente em nossa sociedade. Seu estudo contribui para o entendimento das 

análises que aqui apresentaremos:  

 

A vinculação entre exclusão social e violência se faz por meio da identificação de 

pobreza com marginalidade. O excluído é percebido como socialmente ameaçador. 

É aqui que a exclusão se reforça, com a criação de representações sociais nas quais 

ora é objeto de pena e indiferença, ora de medo e eliminação. Assim, em um caso 

extremo no processo de exclusão social, sua eliminação passa a ser vista se não com 

aprovação, ao menos com indiferença. (Tosta, 2003, p.204) 

 

No desenvolvimento da pesquisa, ao analisar os dados constatamos o quanto o cenário 

do uso de drogas impactou a sociedade e agravou a violência com a população em situação de 

rua. Para iniciarmos e entendermos a violência social, apresentaremos estes dados para 

compreensão do cenário destas violências que presenciamos com a população em situação de 

rua no período desta pesquisa. 

 

3.3.1 Dados dos jornais relativos a violência social com a população em situação de rua. 

 

Nos jornais35, a ênfase dada a “epidemia do crack” mostra como a PSR foi foco de ações 

                                                           
35 Ver item 16 - Apêndice 

. 
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higienistas, punitivas e fascistas, justificada pela garantia da segurança da sociedade e do 

controle do uso de drogas.  Estas ações representam dados de muitas violências a que foram 

expostas as pessoas em condição de rualização.  

  Enfatizamos a reportagem intitulada: “Crack – Efeitos do vício pela droga já podem ser 

medidos no maior número de pessoas vivendo nas ruas e em abrigos”, do jornal O Popular para 

expormos a abordagem que a mídia fazia das pessoas em situação de rua, usuárias de drogas, 

neste período:  

 

O mundo das ruas e da pedra. Crianças, adolescentes, jovens e adultos zanzam 

quase invisíveis pelas ruas de Goiânia. Já são mais de 200 pessoas, sendo 05 

jovens grávidas. É uma população que cresce em relação direta ao maior consumo 

do crack. E se os filhos fogem através do vício, as mães batem nas portas de 

delegados, promotores e juízes. Nesta rotina de dor, mães e filhos se encontram 

pelas ruas, hospitais, delegacias e, em alguns casos, no IML... (O Popular, 2010, 

20 de dezembro,  Capa).  
 

 O artigo, da forma como foi escrito, transfere toda a causa destas pessoas estarem em 

situação de rualização para o uso de drogas. E mais grave ainda é como apresentam, sutilmente, 

a forma de se resolver a situação pela repressão. Isto fica evidente quando enfatizam que as 

famílias desta população procuravam através de delegados, promotores e juízes a resolução 

destes problemas. No artigo, nenhuma menção se faz dos outros fatores que levam estas pessoas 

à situação de rualização. 

 A reportagem de O Popular, intitulada “Crack escraviza cada vez mais cedo” 

exemplifica a forma como é transferido para a droga a causa da permanência na rua:  

 

Marcos não conheceu o pai biológico, mas herdou dele o mesmo destino. Aos 8 

anos foi morar na rua. Aos 09 foi seduzido pelas drogas. Aos 10 foi dominado 

pelo crack, aos 11 internado numa clínica psiquiátrica e aos 13 ainda não voltou 

para casa. (O Popular, 2010, 5 de abril, p.03) 

 

 Nenhuma menção se fez em relação ao motivo dele ter ido para as ruas com 08 anos. 

Mas a ênfase dada ao uso de drogas está presente. Em contradição com a defesa que se faz das 

internações como solução para estes casos, o artigo mostra que apesar de ter sido internado ele 

continua na mesma situação.   

 Outra matéria semelhante segue a mesma lógica de culpabilizar a droga pela ida às ruas: 

 

Jovem de 21 anos terá o terceiro filho ao relento - J. e o namorado, R, de 18 anos 

vivem embaixo de uma mangueira na Avenida Independência. [...] O prontuário 

de atendimento dela revela uma longa trajetória nas ruas. Está com 21 anos, mas 
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a primeira vez que foi vista nas ruas da cidade, tinha 12 anos. Ela conta que 

conheceu a rua e as drogas aos 9, quando deixou a casa dos pais. Nunca mais 

voltou a viver com a família. Quando o filho que está na barriga nascer, terá o 

mesmo destino dos outros dois, segundo a mãe. “Vou esperar ele mamar um 

pouco e levo para minha mãe.” (O Popular, 2010, 20 de dezembro, p. 3) 

 

 Procuremos entender a contradição que a matéria nos traz em relação ao alardeamento 

da gravidez em situação de rualização, da droga enquanto motivação de ir para as ruas. Ela 

informa que saiu de casa aos nove anos. E conheceu a droga na rua. Sim, saiu de casa primeiro. 

Por qual motivo? Qual a dinâmica desta família que a fez preferir estar na rua do que abrigada? 

Qual a condição socioeconômica da família?  Qual o papel desempenhado por esta droga? Seria 

o uso da droga uma forma de enfrentar as adversidades da rua e da vida?  

 Verificamos nesta reportagem o fracasso da atuação das políticas públicas. Se “O 

prontuário de atendimento dela revela uma longa trajetória nas ruas” e já teve 02 outros filhos, 

podemos afirmar que a linha de cuidado foi traçada em nossas instituições públicas para 

possibilitar sua saída da rua foi ineficaz? Será que seu prontuário não traz nenhum dado 

importante sobre sua pessoa, sua subjetividade, as motivações do uso de drogas e suas buscas? 

Ou isto não interessa a imprensa?  

Conclui-se que o projeto terapêutico desenvolvido nestas unidades não alcançou 

nenhuma eficácia. A forma como se deram as abordagens e atendimentos desta criança, 

adolescente e agora jovem, não foram suficientes para evitar sua permanência nesta situação de 

vulnerabilidade. A violência social a que foi exposta durante estes doze anos de percurso nas 

ruas de Goiânia contribuíram para reafirmar sua condição de vivente de rua.   

Na última pesquisa Nacional sobre a população em situação de rua, realizada pela 

MT/MDS em 2008, os principais motivos de saída para a rua se dividiam em: desavenças 

familiares: 29,1%, desemprego: 29,8% e alcoolismo e drogas: 35,5%. Constata-se que o uso de 

drogas não alcança nem a metade da porcentagem destes motivos. Nesta pesquisa ainda há 

relatos que citam motivos que correlacionam a perda de emprego, uso de drogas e conflitos 

familiares. 

É importante ressaltarmos desta pesquisa que há pessoas que escolhem viver nas ruas. 

Apesar dos principais motivos serem, por vezes, violência e abusos domésticos ou 

desentendimentos dentro da família, em um número bem menor existe um grau de escolha 

própria para ir para a rua.  Nesta pesquisa a explicação é que “essa escolha está relacionada a 

uma noção (ainda que vaga) de liberdade proporcionada pela rua”, e acaba sendo um fator 

fundamental para explicar não apenas a saída de casa, mas a permanência na rua. 

O motivo que a sociedade apresenta para a rualização, é a dependência de drogas que 
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por si só traz consequências gravíssimas para esta população. Desta forma as múltiplas 

causalidades e a complexidade envolvida no fenômeno do crescimento da população em 

situação de rua são distorcidas e simplificadas. Isto sem falarmos em fatores 

socioantropológicos, como por exemplo, a destruição das identidades rurais, seus valores, seus 

saberes, sua língua. 

 Em um artigo publicado em 2010, o alarde do uso de crack já se manifesta no próprio 

título da matéria: Cracolândias se espalham pela capital - “Um dia depois de revelar que o 

consumo de crack avança entre crianças, O POPULAR mostra que o tráfico da droga não se 

restringe a bairros específicos, mas se espalha por todas as regiões de Goiânia.” (O Popular, 

2010, 6 de abril, capa.). A notícia traz aos leitores uma realidade distorcida do cenário do uso 

de drogas focado apenas no crack, desconsiderando os outros usos e a própria toxicomania 

como um todo. 

 Na mesma edição deste jornal, é manifestada a repressão e penalização como solução 

desta “anunciada epidemia”. Isto por afirmarem que o reforço no aparato policial tornaria o 

trabalho de erradicação das “cracolândias” eficiente: 

 

Crack domina toda a cidade, diz PM. O militar explica que “o trabalho 

investigativo mais velado, em conjunto pelas Polícias Militar, Civil, Federal e 

Rodoviária Federal é que tornara o trabalho mais eficiente. Assim chegaremos à 

raiz do problema, de forma mais direcionada”, completa o oficial. (O Popular, 

2010,  6 de abril, p. 2) 

 

 Há implícito neste artigo uma necessidade de se aumentar a força tarefa policial para 

alcançar efetividade na diminuição das “cracolândias”. 

 Nenhuma menção se faz do uso em pessoas que se encontram em classes sociais 

diferentes da população em situação de rua. Apesar da profissional do CAPS Girassol afirmar 

no artigo a presença das drogas em classes médias, a ênfase da mídia e da sociedade sempre se 

volta para a população em situação de rua:  

 

[...] no CAPS Girassol, declara a psicóloga Estefânia Londe, metade dos pacientes 

é de classe média. “São filhos de profissionais liberais como professores, médicos, 

psicólogos, enfermeiros. ”[…] “ Muitos são meninos que estudaram a vida inteira 

em boas escolas, em colégio particulares”. [...]. Por ser uma droga barata, o crack 

era utilizado, na maior parte das vezes, por moradores de rua, crianças e 

adolescentes pobres ou em situação de risco. (O Popular, 2010, 6 de abril, p. 2) 

 

 

A redução de iniquidades e desigualdade não serão alcançadas se analisamos este 
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fenômeno enfocando apenas o uso de drogas, desconsiderando a caracterização social dessa 

população em situação de rua para a elaboração de estratégias de políticas públicas de inclusão 

social. 

A mídia abre quase todo seu espaço para posicionamentos conservadores e que trazem 

uma visão aterrorizadora da população em situação de rua que faz uso do crack: “[...]. Essas 

pedras são lançadas às nossas janelas e um sem número de novos e despreparados fora-da-lei 

perambulam pelas ruas, dia e noite, em situação de violência de toda a sorte.” (O Popular, 2010, 

p. 06). Daí surgem políticas apenas de repressão, como a operação Salus, sem nenhuma eficácia, 

conforme notícia em O Popular, “Um dia depois da realização da polêmica Operação Salus, a 

maioria dos usuários de drogas e pedintes retornaram às ruas da capital.” (O Popular 2012, p.3). 

Apesar desta ineficácia, persiste a ação e a propaganda da resolutividade, exemplo 

presente em matéria publicada em O Popular:  

 

Em 11 edições, foram identificados 297 moradores de rua na Grande Goiânia. 

Destes, 96 com antecedentes criminais e apenas 1% com documento de 

identificação. A operação tem caráter repressivo e social, com o combate a roubos 

e homicídios, captura de foragidos, tratamento para usuários de drogas e oferta de 

assistência a desabrigados e crianças em situação de rua. (O Popular, 2012, 23 de 

abril,  p. 2)  

 

Neste período tivemos uma série de reportagens que projetavam nas drogas todo o mal-

estar da sociedade e a causa de toda violência entre a população de rua: Cracolândias persistem 

em Goiânia - “As pequenas cracolândias se incorporam a paisagem de Goiânia. (...) as 

informações dão conta da pulverização do consumo e do tráfico, responsáveis pelo aumento da 

violência em Goiânia.” (O Popular, 2010, 12 de setembro,  p. 03) 

 Neste momento, temos por meio da mídia, uma campanha explícita para criminalizar e 

maximizar o uso de drogas. Feffermann (2006) enfatiza que “a sociedade escolhe um 

protagonista da violência atual, vítima e ator – a juventude – que então corporifica o estigma 

de responsável pelo “perigo generalizado”. [...] o jovem aparece como retrato projetivo da 

sociedade”. (p.08) 

 A maior parte das reportagens que a mídia publicou em 2010 sobre o crack reforça seu 

uso como a causa de todos os males, títulos alarmantes foram divulgados, como: Eles 

conheceram o inferno; Elas conheceram o inferno com os filhos escravos da pedra; Jovem de 

21 anos terá o terceiro filho ao relento; Maldição do crack; O inferno é o Crack; Crack 

escraviza cada vez mais cedo; Lucro e destruição movem o crack, entre outras. (vide apêndice)  

 Não se contextualizava nenhum outro fator que motivasse usuários do Crack para 

situações de rualização. É evidente, em várias reportagens, a necessidade de anunciar este 
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motivo, numa tentativa de justificar a retirada dos dependentes mediante internações. 

Poucos artigos nos jornais publicaram e esclareceram as demandas destes usuários, além 

do tratamento de saúde.  Na reportagem com o título: “Comitê para combater a droga”, é 

manifestado pelo promotor, coordenador do CAO de Direitos Humanos, do Ministério Público, 

a necessidade de outras medidas: 

 

Foi criado no final de agosto o Comitê Gestor Interinstitucional de Enfrentamento 

ao Crack e outras Drogas [...] De uma coisa as autoridades que participam do 

Comitê já têm certeza: é preciso aprimorar a oferta de tratamento e reinserção 

social de quem está envolvido no ambiente do crack [...] ‘O Comitê será um passo 

importante para implementar políticas públicas, mas não vai resolver a questão da 

inclusão no mercado de trabalho, esporte, profissionalização, escola em tempo 

integral’, disse o promotor.  (O Popular, 2010, p.02)  
 

 Na maioria das reportagens, a ênfase dos motivos que levam à situação de rua é o uso 

de drogas, tal como nesta intitulada “Eles conheceram o inferno”:  

 

Uma adolescente de 15 anos, um bancário de 31 e um garoto também de 15. Em 

comum, vidas transformadas pela dependência da droga da vez, a pedra comprada 

na esquina, em frente à igreja, na porta da escola, em todo canto da cidade. ” [...] 

“‘minha vó conta que minha mãe fumava maconha quando estava grávida de mim”. 

Mais tarde, coube à menina dos olhos azuis o cuidado dos irmãos pequenos. ‘Minha 

mãe ficava só na pinga. Meus irmãozinhos às vezes até me chamam de mãe. 

Quando um deles estava com dois meses, minha mãe levou uma facada no bar. O 

pai da menina... foi preso a primeira vez por homicídio quando ela tinha 07 anos. 

Saiu quando ela estava com 12. [...]. No auge dos conflitos com a mãe, ela tenta 

morar com o pai. ‘A gente fumava pedra junto. ’ 
 

“Marcos é o caçula em casa, único filho homem. O pai morreu quando ele tinha 

dez anos. ‘Levou uma facada no trabalho’. A mãe, diz:  é alcoólatra. [...] só 

frequentou a sala de aula até a quarta série. Foi quando o pai morreu. Foi quando 

experimentou maconha... (O Popular, 2010, 14 de setembro,  p.3) 
 

 Desconsidera-se nesta reportagem a situação familiar, os conflitos nas relações, a 

vulnerabilidade social a que estão expostos. A autora Taniele Rui (2014) adverte sobre a 

importância de se considerar o contexto sociocultural, em toda sua complexidade, evitando o 

olhar simplista da sociedade em relação a dependência de drogas da população de rua: 

 

Apenas pondero que levar a sério o que se chama de contexto sociocultural supõe 

considerar relações desiguais e mais ou menos hierárquicos presentes na 

sociedade brasileira, do mesmo modo que implica ter em conta a proximidade (ou 

não) com as muitas formas de violência aí envolvidas. Pois não se pode esquecer 

que tanto o tráfico quanto o consumo de drogas estão encapsulados por uma 

política proibicionista atravessada por desigualdades sociais – o que impõe 

fronteiras significativas entre os grupos e implica distintos tratamentos jurídicos, 

díspares negociações com policiais e ainda, diferentes aproximações com o 

chamado “mundo do crime”. (Rui, 2014, p.38) 
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 Como então explicar a ida para às ruas apenas como consequência da dependência de 

drogas, sem considerar toda a diversidade de fatores que levam este sujeito a fazer uso das 

drogas como forma de enfrentamento de situações extremamente adversas? 

 As explicações reducionistas deste fenômeno de rualização geram políticas públicas 

inoperantes e violentas.  Inoperantes porque não terão validade por desconsiderar o contexto 

sociocultural deste ser em sofrimento, e violentas porque serão ditadas por perspectivas 

higienistas, punitivas e segregadoras. É visível esta realidade na maioria das reportagens aqui 

apresentadas. 

 Então, o agravamento da violência social acontece também pela ineficiência das 

medidas planejadas e executadas pela gestão pública em relação a esta população, 

desconsiderando sua condição de vulnerabilidade e pauperização e as implicações decorrentes 

desta condição.   

Nos dados relacionados na Tabela 13 apresentamos outros determinantes que a 

sociedade produz que aumentam a exposição dos indivíduos vulnerados em situações de 

violência.  

Pelos dados aqui apresentados dos jornais pesquisados, o contexto da época foi marcado 

pelo início do alardeamento do crack.  Na reportagem de 2010, do jornal O Popular, intitulada 

“Classe média vive a pobreza psicológica”, percebemos o início deste alarde, inclusive 

sinalizando a formação de cracolândias: “O consumo de crack ainda é feito de maneira discreta 

e dispersa, ainda que esteja aumentando muitíssimo. [...] Por causa desse aumento teme-se a 

formação de uma cracolândia” (O Popular, 2010, 10 de abril,  p. 3). 

 

Tabela 13 

Reportagens sobre violência da sociedade  contra a população em situação de rua ( 2010) 

Título  Jornal Data/ Página 

Goiânia é 10ª mais desigual no mundo O Popular 20/03/2010, capa 

Classe média vive a pobreza psicológica O Popular 10/04/2010, p. 3 

Humanos como nós O Popular 16/09/2010, p. 6 

Mais 150 leitos para dependentes O Popular 26/10/2010, p. 04 

Maldição do crack O Popular 21/12/2010, p. 6 

O inferno é o Crack Tribuna do Planalto 5 a 11/12/2010, p. 7 

A necessária internação de dependentes Tribuna do Planalto 18 a 24/09/2010 

 

Fonte: Jornais arquivados pela Supervisão da Rede de Serviços de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas/ Coletivo 

Supervisão da Rede Ad de Goiânia, no período de 2010 a 2014, selecionados por  notícias referentes à População em Situação 

de Rua – PSR. 
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Aparece neste cenário uma preocupação por parte das autoridades em criar leitos hospitalares 

para o tratamento de dependentes de drogas, proposta contrária à Política do Ministério da Saúde. 

Constatamos tais ações no artigo intitulado “Mais 150 leitos para dependentes”.  

Nesta reportagem é demonstrada a reação da sociedade à alardeada epidemia do crack. 

Por intermédio dos encaminhamentos dos  órgãos oficiais de defesa da ordem e dos  interesses 

sociais e individuais, representados pelo Ministério Público, surgem providências que aviltam 

ainda mais a situação da população em situação de rua, por seu caráter higienista e segregatório: 

“Demanda cresce com disseminação do crack” [...] “Como resultado da reunião, realizada na 

manhã de ontem, na sede do MP, chegou-se ao consenso da necessidade emergencial de se criar 

150 vagas para dependentes químicos em Goiânia e Anápolis, em clínicas psiquiátricas 

conveniadas com o SUS” (O Popular, 2010, 26 de outubro, p. 04). 

 As análises destas medidas confirmam que ações higienistas contra a população de rua 

se agravam neste contexto.  Situações de violência estão presentes nas abordagens para 

internação destas pessoas, numa perspectiva manicomial.   

No jornal O Popular, através da reportagem intitulada “Maldição do crack”, verificamos 

alguns exemplos da visão da sociedade em relação às pessoas em situação de rua dependentes 

de drogas: 

 

“[...]os dependentes arruínam de tal modo suas vidas que se tornam excluídos” 

[...] “Como explicar, por exemplo, que junto ao 1º Distrito Policial e ao Centro de 

Operações da Polícia Militar (Copom), em plena Avenida Independência, no 

Centro, uma calçada sirva de ponto para viciados consumirem crack?  (O Popular, 

2010, 21 de dezembro,  p. 6).  

 

A incompreensão da dependência de droga enquanto consequência e não causa da 

rualização, numa inversão do fator primário, acirrava ainda mais a exclusão da população de rua, 

por parte da sociedade. Cobravam-se medidas da polícia em relação à retirada destas pessoas, 

desconsiderando a complexidade da toxicomania e da própria condição de quem estava em 

situação de rua, demonizando o crack e o próprio sujeito como responsável por sua situação. 

Surge neste momento, a criação do Consultório de Rua, numa perspectiva de cuidar das 

pessoas em situação de rualização e que sofressem agravos psicossociais relacionados ou não 

ao uso de álcool e outras drogas, com uma proposta de atuar para diminuir a violência e 

sensibilizar o olhar da sociedade a esta população, procurando entender a singularidade de sua 

situação de vulnerabilidade. 

Nesta ocasião, o consultório de rua de Goiânia inicia ações da Clínica Ampliada. No 

jornal Tribuna do Planalto, uma destas ações é publicada no artigo intitulado: O inferno é o 

Crack – “Em palestra ministrada em Goiânia, psiquiatra baiano diz que demonização das drogas 
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só atrapalha. ” [...] “Segundo Nery, a droga é uma alternativa para o sofrimento humano. E isso 

precisa ser compreendido acima de tudo. ‘O crack é uma alternativa monstruosa para um 

sofrimento monstruoso’.  ‘Nosso problema não é a droga, é resolver o problema das pessoas 

que procuram o crack e ensiná-las maneiras de se reencontrarem, de refazerem os pactos 

sociais’. ” (Tribuna do Planalto, 2010,  5 a 11 de dezembro, p. 7). Neste evento36, articulado 

pelo Consultório de Rua, com o apoio do Ministério Público de Goiás, Antonio Nery crítica a 

demonização do crack e a forma como o Estado lidava com esta população em relação a 

proteção e resgate de sua cidadania.  

Outras matérias37 pesquisadas abordam várias situações de violência social com a 

população em situação de rua, em 2011. A sociedade, neste momento representada por seus 

legisladores, clamava por atitudes mais severas em relação a população em situação de rua 

usuária de drogas. Nesta reportagem do jornal Tribuna do Planalto, intitulada “A necessária 

internação de dependentes”, temos um exemplo: [...] ‘apresentei o projeto de lei do senado nº 

111 em 2010 ... Prevê de seis meses a um ano por adquirir, guardar, ter em depósito, transportar 

ou trazer consigo, para consumo próprio drogas sem autorização ou em desacordo com 

determinação legal ou regulamentar...[...] A petição considera respeitar e compreender direitos 

e liberdades individuais e a convivência com cracolândias e desfile de zumbis. Pleiteia a 

liberdade de escolher a droga que quer utilizar. ’ (Tribuna do Planalto, 2011, 18 a 24 de 

setembro,  p. 2)  

Pino (2007) afirma que as pessoas oriundas de classes sociais mais populares são 

enxergadas, moralmente, como causa e origem da violência social. Seu entendimento 

relacionado a violência social se dá como um fator de desestabilização por retirar “a razão à 

violência”: 

 

Na medida em que toda ordem social constitui um determinado modo de 

ordenamento das relações econômicas, sociais e políticas de uma dada sociedade, 

a violência social, enquanto violação dos limites definidos por essa ordem, 

representa efetivamente um fator de desestabilização. Mas, por essa mesma razão, 

ela coloca a questão da legitimidade dessa ordem, pois se a legitimidade de uma 

determinada ordem social retira a razão à violência, a sua ilegitimidade – seja por 

causa da negação do estado de direito, seja pelo não cumprimento de suas 

exigências – dá-lhe razão. (Pino, 2007, p.774) 

 

Entender esta violência vi desordem social e moral é outro aspecto que devemos 

analisar, com muito cuidado. O cuidado é necessário para que esta violência não se justifique 

e/ou legitime-se atribuindo à população em situação de rua mais um estigma: o de desordeiros. 

                                                           
36  Ver folder Anexo 
37  Ver item 17 - Apêndice  
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A “ordem social”, de acordo com os estudos de Pino, autor supracitado, nega o estado de direito.  

 Em outro artigo, do jornal O Popular, intitulado “Dedo na ferida”, reflexões importantes 

relacionadas a forma equivocada com que a sociedade lida com a toxicomania é discutida pelo 

professor da Universidade Federal da Bahia, em um seminário promovido pelo Consultório de 

Rua de Goiânia – SMS, e Faculdade de Enfermagem da UFG: 

 

[...] idealizador do consultório de rua, para atender usuários de drogas, Nery é 

coordenador do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas da Universidade 

Federal da Bahia. Sem meias palavras, costuma repetir que nada o irrita mais que 

o discurso de demonização das drogas. Ele se diz perplexo quando percebe que 

as mazelas do mundo estão sendo atribuídas aos entorpecentes, como se eles 

tivessem vida, sensibilidade, poder de decisão e ação. O psiquiatra inverte o foco 

e mostra que por trás da opção pelas drogas estão a miséria, a falta de perspectivas, 

a extrema exclusão social, a dor – isso sim a razão dos problemas. (O Popular, 

2011, 7 de outubro, p. 07)  

 

Estas ponderações sobre a perversidade da sociedade em relação a banalização das 

condições de vida dos povos de rua, enquanto pessoas que vivem em situações de extrema 

pauperização, é exposta em outra reportagem intitulada “Matemática perversa”: 

 

[...] O abandono começa cedo, com a fome que não deixa aprender gritando nas 

salas de aulas do País, e se prolonga até que a morte encontre precocemente esses 

adolescentes e jovens pelas ruas [...] Ao mesmo tempo que ampliamos a 

longevidade de parte da população, deixamos outra parcela ser massacrada nas 

ruas. (O Popular, 2011, 21 de novembro,  p. 07)  

 

A denúncia da violência do olhar social à população de rua que atribui esta condição à 

dependência de drogas é constatada nesta reportagem: “Combate às drogas - Afinal, são as 

drogas que se personificam e decidem o destino das pessoas? Pensar sobre a nossa organização 

social, sobre como temos gerado tanta riqueza em nosso país e ao mesmo tempo tanta miséria, 

desigualdade social, exclusão social, pode contribuir para compreender por que tanta dor, 

sofrimento e conflito. ” (O Popular, 2011, 23 de outubro, p. 06)  

No artigo: “Camelôs e drogados são retirados de ruas: – [...] tem a intenção de erradicar 

o tráfico e o uso de drogas, entre outros crimes no setor. [...] está em andamento e vai até o fim 

de janeiro a Operação Norte Ferroviário Limpo, deflagrada pela Polícia Militar e pela Prefeitura 

de Goiânia para a retirada do comércio informal nas ruas do Setor Norte Ferroviário. [...] o 

grande número de camelôs nas ruas próximas ao terminal dificulta o combate aos crimes, 

principalmente os de furto e roubo.” (O Popular, 2011, 5 de novembro, p. 06).  Fica explícito 

como são vistos estes trabalhadores informais, e como são ignorados tais trabalhos no mercado. 
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Quando se naturaliza a expulsão dos camelôs e pessoas em situação de rua dos centros urbanos 

como medida necessária, estamos, enquanto sociedade, implicados na violência com tais 

cidadãos, desrespeitados e alijados de suas condições de sobrevivência. O clamor deveria ser 

para os poderes públicos ofertarem condições de emprego para estas pessoas e não para tirarem 

a única forma de sustento que conseguiram alcançar em sua condição de excluídos.  

Numa reportagem do jornal O Popular é apresentado uma pesquisa do Observatório do 

Crack, divulgada pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM).  Esta pesquisa aponta a 

falta de policiamento nas áreas onde denominam de cracolândias e a fragilidade de ações do 

Poder Público para atender as demandas destes usuários:  

 

Crack já é problema em quase todos municípios – [...] o alastramento do crack 

repercute no aumento de crimes como furtos, roubos, homicídios e vandalismo. 

Existem ainda apontamentos em relação a falta de policiamento nas áreas que 

apresentam maior vulnerabilidade, como as conhecidas cracolândias. Outro ponto 

revelado pela pesquisa é a fragilidade das redes de proteção e assistência social, que 

não atendem as demandas dos usuários. (O Popular, 2011, 8 de novembro, p. 05)  

 

Em outro artigo de O Popular nota-se a desproteção de adolescentes em situação de rua, 

numa sociedade que não consegue enxergar suas vulnerabilidades, contribuindo assim para que 

a negligência e as lacunas estatais na proteção infanto-juvenil agravem a violência:  

 

“Violência faz oito vítimas na região metropolitana – [...] O episódio mais 

violento ocorreu em Campinas, na confluência das Avenidas Perimetral e Leste-

Oeste. Quatro jovens usavam crack quando surgiu um homem negro, de 

aproximadamente 1,70 metro, usando blusão preto e boné branco. Após pedir 

informações, passou a disparar contra o grupo. Marcos Vinícius, de 16 anos, O 

Pezinho, 16 anos, com passagem policial morreu no local. Patrick, de 15, baleado 

no abdômen, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital de Urgências de 

Goiânia (HUGO). Baleados Rafael Oliveira Costa, de 21 e C. de 16, continuam 

internados no Hugo. (O Popular, 2011, 24 de novembro, p.06) 

 

 Este episódio narrado na reportagem supracitada trouxe uma reação do Consultório de 

Rua – Coordenação de Saúde Mental, da Secretaria Municipal de Saúde, que realizava um 

evento nesta data, com profissionais de todo o estado. Nesse evento a situação destas mortes 

foram postas em pauta. No citado evento colocou-se em pauta a situação destas mortes. E saiu 

deste evento uma articulação com todos movimentos sociais e instituições de atenção a 

população em situação de rua para uma manifestação, na Assembleia Legislativa, em repúdio 

a negligência do Estado em relação aos assassinatos que estavam ocorrendo em Goiânia. Neste 

dia, na Assembleia estava tendo uma Audiência Pública com a Ministra dos Direitos Humanos. 
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Conseguiu-se espaço para que a coordenadora do Consultório de Rua falasse na audiência sobre 

os assassinatos da população em situação de rua. Resultou desta audiência a inclusão de pauta 

numa reunião do Ministério dos Direitos Humanos das denúncias da situação de Goiás. Isto 

provocou um pedido da Ministra da Pasta para federalizar a investigação destas mortes. Ainda 

em decorrência desta articulação do Consultório de Rua com todas as instituições e movimento 

sociais, elaborou-se uma nota de repúdio aos assassinatos dirigida a sociedade goianiense: 

 

Um não à droga da violência - “Precisamos avançar na compreensão de que é 

emergente que ações de políticas públicas garantam, efetivamente, o direito à 

cidadania plena das pessoas em vulnerabilidade, começando pelo desvelamento 

das situações de violência e assassinato dos moradores de rua da região 

metropolitana de Goiânia” (Tribuna do Planalto, 2011, 7 de novembro a 3 de 

dezembro,  p.2). 

 

 Nesta nota de repúdio38, a maioria dos segmentos civis de Direitos Humanos, 

Instituições de Proteção à Vida e profissionais empenhados na defesa das pessoas em situações 

de rua colaboraram,  com representantes,  na elaboração e divulgação da mesma. 

 Dados de 201239, mostram como se estabelece a condição de banalização da violência 

no Estado, apesar de todas as denúncias. Em vários momentos, por não vislumbrar 

possibilidades de reverter tais situações, as pessoas desistem e favorecem a perpetuação das 

barbaridades.  Percebe-se que se inicia também um pequeno movimento de sensibilização da 

sociedade em relação à pessoa em situação de rua.  

Na sessão de cartas, de  O Popular, temos um exemplo de como a sociedade aplaude as 

medidas de retirada dos logradouros públicos da população em situação de rua, exigindo das 

autoridades ações que violam os direitos destas pessoas, intensificando as situações de 

violência: 

 

Cumprimento a PM que, novamente fez um bonito papel em defesa da 

sociedade. A primeira vez foi quando recolheram menores infratores, que 

estavam aterrorizando pelas praças da cidade. Agora, pela retirada e cadastro de 

moradores de rua, alguns deles usuários de drogas. (O Popular, 2012, 13 de 

janeiro, p.06) 

 

 

 Outro artigo, “Crack, o drama da alma”, mostra a visão que a maioria da sociedade tem 

                                                           
38Ver carta na integra no anexo, documento: 1 
39  Ver item 18 - Apêndice 
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dos usuários de drogas em situação de rualização: “Estão completamente à margem da 

sociedade e da realidade. Parecem zumbis ambulantes que passam pelos carros e pessoas como 

um algo qualquer.” (O Popular, 2012, 16 de janeiro, p. 07). Estes usuários são vistos como uma 

degradação em decorrência do uso de drogas, escondendo sua verdadeira situação. Por serem 

vistas como pessoas sujas e transgressoras de regras, sofrem acusações e punições. O 

encobrimento dos motivos reais que os levam a esta condição é mais um propulsor de violações 

de direito e desvia o foco da condição de vulnerabilidade psicossocial destes indivíduos. 

 A matéria de O Popular “Como resolver o problema da população de rua em Goiânia” 

reforça que a droga é sempre o principal motivo destas pessoas irem para a rua. É mais um 

estigma que acompanha esta população, exacerbando sua condição de não cidadão: “...Além 

disso tem o maior problema, que é o consumo das drogas, que sempre faz esta população voltar 

para as ruas”. (O Popular, 2012, 22 de janeiro, p.02) 

 Outras raras exceções a estas matérias reducionistas quanto aos motivos que levam a  

condição de estar na rua, em reportagens da semana do dia 23 a 27 de janeiro de 2012, no jornal 

supracitado, apresentaram aos leitores outros motivos: desinstitucionalização após a 

maioridade, amores perdidos, rompimentos nos laços familiares, desemprego, abusos sexuais, 

entre outros. Nestas publicações estas pessoas buscaram abrigo nas ruas para sobreviverem às 

adversidades de suas existências. Persiste, mesmo assim, na maioria dos jornais, notícias que 

mascaram os motivos da rualização, investindo na droga como a causa desta situação, e 

tornando estas pessoas foco de “todo aparato repressivo, assistencial, religioso, midiático e 

sanitário” (Rui, 2014, p.22). 

 E então, se tornam o motivo dos altos índices de criminalidade da cidade, conforme 

matéria intitulada “Os crimes que as drogas provocam - Dia e noite eles estão espalhados por 

toda a cidade, em grupos, fumando a pedra da desgraça [...]. Mas é o crack que tem causado 

grande estrago social.” (O Popular, 2012, 17 de março, p.07)  

 Raríssimas reportagens trazem a verdadeira condição a que estão expostas tais pessoas: 

 

Os mortos têm nome e história - “[...] a droga”... É apresentada como uma 

“justificativa” para o crime, como se não houvesse nada a fazer, como se o morto 

fosse o culpado por sua própria morte... “desacontecimento”, como define a 

jornalista gaúcha Eliane Brum, referindo-se aos fatos que passam desapercebidos, 

como se não tivesse importância alguma, por envolver pessoas invisíveis. E assim 

a lista cresce. (O Popular, 2012,16 de novembro, p.07) 

  

A matéria traz em sua escrita uma provocação à sociedade goianiense em relação à 
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insensibilidade e frieza das pessoas diante das notícias destes assassinatos, como se fossem 

merecedoras deste destino.  Adorno mostra, como já exposto no capítulo 01 deste estudo, o 

desenvolvimento da frieza diante do infortúnio do outro. E Crochik nos alerta para a violência 

desta sociedade “que se sustenta pela ameaça da exclusão, ainda que velada, daqueles que não 

seguem os seus ditames” (Crochik, 2006, p. 31). Ao não se importar e desconsiderar os 

assassinatos destas pessoas em situação de rua, a sociedade reafirma o lugar que é dado a eles: 

seres invisíveis e não cidadãos de direitos. 

 Em 201340, vimos como a situação social desta população os leva a serem vítimas de 

barbaridades já relatadas neste estudo, no tópico relativo a violência policial.  

Em todas as matérias são apresentadas situações que favoreceram ainda mais a violência 

com população em situação de rua.  Mostram a desproteção destas pessoas, nas ocorrências dos 

assassinatos e das violações de direito por parte de nossos policiais. A condição de sem-teto, 

desempregados, sem vínculos familiares e demais situações psicossociais, favorece a violação 

de seus direitos e aumenta a violência para com suas vidas. 

 A reportagem de O Popular mostra como o silêncio e a morosidade da gestão pública 

escancaram a vulnerabilidade e o isolamento a que estas pessoas em situação de rualização 

estão expostas: 

 

O silêncio que nos perturba - Abstraída a agitação de poucos militantes vinculados 

a movimentos sociais, não se viu expressiva mobilização popular e tampouco os 

chefes do Executivo, no âmbito do município e Estado, se dispuseram, 

pessoalmente a prestar esclarecimentos ou transmitir a sociedade o seu pesar e 

indignação por tais fatos. (O Popular, 2013, 8 de abril, p.7). 

 

 Este silêncio é a comprovação do descaso diante das fatalidades a que estão expostas as 

pessoas consideradas ralés, vistas como oneração para os cofres públicos e merecedoras “da 

sorte” a que estão expostas por estarem à margem desta sociedade.  

 Na maioria das matérias que estão relacionadas aos assassinatos, o discurso policial vem 

impregnado de explicações das mortes em decorrência de pequenos tráficos e/ou brigas entre 

os pares: 

 

População de rua merecerá atenção especial - “O vício do crack, mais uma vez, é 

visto como fator principal que leva as pessoas a sucumbir. ‘São vítimas de 

extorsão, de estupro e de torturas. Acabam reféns por causa do pequeno tráfico e 

morrem por dívidas com traficantes ou brigas banais entre si’, diz a delegada-

secretária” - (Jornal Opção, 2013, 29 a 2 de fevereiro,  p. A-18) 

 

                                                           
40 Ver item 19 - Apêndice 
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 Enquanto coordenadora do Consultório de Rua, neste período, nas reuniões realizadas 

com comandantes da Polícia Militar ou em Audiências Públicas com a presença de policiais 

civis e militares, sempre escutava a justificativa, em relação aos assassinatos, de que eram 

traficantes os autores dos crimes. Ou de que a PSR se encontrava em situação de criminalidade. 

E, diante desta alegação, havia nos presentes aos eventos citados uma minimização da violência, 

como se não fosse obrigação do Estado proteger o cidadão de qualquer tipo de violação, 

principalmente referente a preservação da vida. 

 Uma reportagem do Diário da Manhã mostra a hipótese da existência de um grupo de 

extermínio:  

 

Castigados entorpecidos - 30 mortes investigadas pela Polícia Civil de Goiás. 

Executados seriam usuários de drogas, segundo a Segurança Pública. (...) Apesar do 

delegado Murilo Polati, titular da Delegacia de Investigações de Homicídios (DIH), 

ter descartado denúncias de hipóteses de existir grupo de extermínio das pessoas em 

situação de rua, as investigações da polícia têm apontado que as mortes do público 

específico tenham tido o envolvimento com as drogas. Indício não descartado, mas 

que divide a opinião pública, sobre a suspeita de que exista ou não um grupo de 

extermínio agindo em Goiânia. (Diário da Manhã, 2013, 17 de abril, p. 05 e capa).  

 

 Em outra matéria é exposto o preconceito implícito em relação a estas populações, através 

da minimização provocativa da grave situação dos assassinatos e crítica aos movimentos sociais 

e outros defensores das políticas públicas em construção naquele momento: 

 

Moradores de rua: mortes ideologicamente inflacionadas. Durante um ano inteiro, 

morreram apenas 33 moradores de rua na Grande Goiânia. É muito pouco se 

comparado aos 914 homicídios que ocorreram só em Goiânia e Aparecida no 

mesmo período – uma média de 76 assassinatos a cada mês. (...), mas não tem 

jeito: a se crer no noticiário da Imprensa, alimentado por ONGs de direitos 

humanos, cada cidade brasileira parece reivindicar para si o título de campeã do 

genocídio de moradores de rua. (...) No fundo, os defensores dessa política estão 

apenas completando o trabalho de corrosão social iniciado na década de 80, com 

a ‘Luta Antimanicomial’ (que deixou os doentes mentais sem ter para onde ir) e 

o Movimento dos Meninos e Meninas de Rua, que pariu literalmente muitos dos 

quais adultos de rua. Agora os usuários de drogas engrossam cada vez mais esse 

contingente, transformando parte da população de rua numa perigosa nação de 

zumbis. (Jornal Opção, 2013, 11 a 17 de agosto,  pp. A-14 a A-16). 

 

 Apesar das denúncias dos movimentos sociais, das entidades de proteção e instituições 

de cuidado à PSR e das intervenções do Consultório na Rua, outras ações, principalmente 

relacionadas a sensibilização da sociedade, seriam necessárias para transformar esta situação. 
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Nas matérias41 publicadas nos jornais de 2014, veremos alguns posicionamentos fascistas da 

sociedade, frente às barbaridades que estavam ocorrendo com esta população, exacerbando sua 

condição de vulnerável. As narrações nestes jornais trazem um discurso ideológico contra os 

marginalizados, às vezes ambivalentes, mas raramente críticos da situação destes vulnerados:  

  Em O Popular, numa matéria intitulada “Justiceiros ferem morador de rua suspeito de 

furtar casas” percebemos uma sociedade que julga e pune com suas próprias mãos a pessoa em 

situação de rua, e tais ações são justificadas pela própria polícia: 

 

Justiceiros espancaram a pauladas um morador de rua suspeito de furtar 

residências no Jardim Himalaia [...]. Sobre o espancamento do morador de rua, o 

sargento Ivan Nunes, comandante do policiamento da área, afirmou: “a gente tem 

03 viaturas para patrulhar 58 bairros. É uma área muito grande a ser coberta. Não 

podemos criticar a população se ela prende um bandido de forma inapropriada. 

(O Popular, 2014, 28 de março, p.09) 

 

            Uma sociedade que se sente legitimada a julgar e punir a pessoa em situação de rua que 

comete delito, por não a considerar cidadã de direitos e deveres, reafirma a condição de 

invisibilidade e exclusão social desta população. População esta, alijada de seu direito de ter 

acesso aos processos judiciais, enquanto infratora. 

            Alijados de seus direitos de serem protegidos, esta população luta pela sobrevivência através 

da união de seus próprios pares, numa tentativa de inibir as ações de violência que viviam: 

 

Juntos contra o sol, a chuva e a violência - Marquises de lojas, vielas e calçadas 

entre as praças Cívica e do Cruzeiro abrigam cerca de 200 moradores de rua, que 

se concentram na região após recentes execuções. Juntos, se protegem, com 

revezamentos de vigílias na madrugada. O consumo de crack ocorre durante o dia 

e a noite, ali, a cem metros do Palácio Pedro Ludovico Teixeira sem nenhuma 

cerimônia. (O Popular, 2014, 23 de julho,  capa). 

 

            Pessoas que deveriam ter a sua disposição abrigos, segurança e tratamento para a 

dependência de drogas são desconsideradas como cidadãs, e lutam sozinhas para terem 

proteção, unidas na miséria, na injustiça e na dependência.    E chama a atenção nesta matéria 

transcrita acima a ironia do repórter, que enfoca a situação do uso de drogas nas proximidades 

do Palácio Pedro Ludovico, mas não o descaso do Estado para com as providências para estes 

vulnerados terem proteção e abrigamento. 

             Enfatizamos através da reportagem que se segue, o quanto de violência social se faz 

                                                           
41 Ver item 20- Apêndice 
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presente quando se trata da pessoa em situação de rua: 

 

Unidos pela sobrevivência - A gerente Mariana Eleonora, de 32 anos, relata que as 

marquises dos comércios da Av.84 são todas usadas pelos usuários de crack. “ 

Todos os dias somos acossados por eles. De uns tempos pra cá a situação ainda 

piorou. Apareceu muita gente nova [...]uma banca de venda e conserto de celular 

também foi arrombada na última semana. Os comerciantes colocam a culpa na 

maior presença dos moradores de rua no local. (O Popular, 2004, 23 de julho, p.08) 

 

              Temos nesta matéria a forma como a sociedade enxerga estas pessoas, culpabilizando-

as em várias ocasiões sem julgamento ou provas, aumentando o estigma e consequentemente o 

preconceito que elas sofrem. A violência se torna constante no cotidiano da população em 

situação de rua e acaba por ser naturalizada. 

               Ao concluir este capítulo apresentamos um dado da situação nacional da população 

em situação de rua, decorrente da necessidade que os governantes tinham de deixar as cidades 

limpas e organizadas para o evento da Copa de 2014: 

 

Mobilização defende pessoas em situação de rua durante a Copa - Foi a essas 

circunstâncias que se somou uma determinação arbitrária da organização da Copa 

do Mundo, que impôs restrições ao acesso e permanência dessa população nessas 

áreas durante do evento. [...] para isso, o CNDDH (Centro Nacional de Direitos 

Humanos da População em Situação de Rua e Catadores de Materiais Recicláveis) 

tem divulgado por todo o país o documento Diretrizes de atuação do Ministério 

Público brasileiro em defesa das pessoas em situação de rua. (Brasil de Fato, 2014, 

5 a 11 de junho,  p.06) 

 

                Não existe alardeamentos exagerados ou distorcidos dos militantes, instituições e 

organizações sociais em relação às medidas higienistas do Estado. As ações denunciadas e 

publicitadas nos jornais comprovam o forte viés ideológico e raramente crítico do que está 

posto. O moralismo e/ou os preconceitos implícitos em várias matérias apresentadas neste 

capítulo são exemplos destas situações. 

                A percepção é de que fatores como a exclusão social, o uso/abuso de drogas e o não 

acesso aos cuidados psicossociais demandam cuidados com ações ampliadas e integrais para a 

população em situação de rua. E principalmente para minimizar a situação de violência a que 

está exposta. 

                Mediante os dados apresentados neste capítulo e analisando o objeto de estudo desta 

dissertação, constatou-se que a violência institucional e social com as pessoas em situações de 

rua marcou o período de 2010 a 2014.  Viu-se que na violência institucional, os principais 

agentes que a praticam-na são policiais e profissionais vinculados a instituições públicas.   
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Pode-se inferir que a violência social é estrutural, na qual as pessoas em situação de rua são 

alvo preferencial de um processo de higienização urbana e criminalização da pobreza. Desta 

maneira, na medida em que os órgãos de segurança do estado produzem, são publicamente 

coniventes com esta violência praticada por seus agentes e as desigualdades sociais são 

mantidas e reproduzidas pelo sistema capitalista, de onde a miséria, a fome e as várias formas 

de submissão e exploração de umas pessoas pelas outras, temos a violência perpetuada. 

             Apresenta-se no próximo capítulo exemplos de uma Clínica Ampliada, desenvolvida 

neste período de 2010-2014 para a população em situação de rua, como possibilidade de 

enfrentamento da violência para com estas pessoas. Estes cuidados de atenção centrados numa 

perspectiva democrática, integral, socialmente engajada, com a imprescindível 

intersetorialidade em sua efetivação.  
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Capítulo 4 - Ações da Clínica Ampliada no Enfrentamento da Violência com a 

População em Situação de Rua  

 

“Na verdade, só os oprimidos podem conceber um futuro 

completamente diferente de seu presente, na medida em que 

alcançam a consciência da classe dominada.” (Paulo Freire)  

 

Neste capítulo apresentaremos dados relativos às ações desenvolvidas na perspectiva da 

Clínica Ampliada com a população em situação de rua. A partir destes dados analisaremos 

como se desenvolveram as ações desta clínica no enfrentamento da violência com estas pessoas, 

no período de 2010 a 2014. 

Os dados apresentados neste capítulo, foco de nossas análises, são relativos às ações da 

Clínica Ampliada intervindo nos cuidados e protagonização das pessoas em situação de rua; na 

sensibilização da sociedade; na qualificação dos profissionais envolvidos na linha de cuidados 

desta população e, por último, na intersetorialidade articulada para o alcance da Clínica 

Ampliada, na linha de cuidado destes indivíduos. 

Na Clínica Ampliada o foco não é a doença, mas o sujeito, seu contexto e as relações 

que estabelecem para promoção de sua saúde. 

Campos (2013), em relação a clínica do sujeito, afirma que “aumentar a potência de 

intervenção em vários agrupamentos envolvidos diante de um problema sanitário relevante: a 

equipe técnica, o grupo vulnerável, a comunidade, movimentos, organizações, instituições, 

etc.” (p.26) é fazer valer a potência da saúde coletiva e consequentemente da Clínica Ampliada. 

Ao estudarmos as ações desta Clínica Ampliada e suas interfaces no enfrentamento da 

violência com a população em situação de rua, poderemos ter maiores subsídios para proposição 

de políticas públicas para a população em questão. 

Detalhar e se debruçar na análise das ações desenvolvidas pelo SUS, representado pelo 

Consultório de/na Rua de Goiânia/ Divisão de Saúde Mental/SMS e Coordenação de Promoção 

da Equidade/GPE/SES, viabiliza, neste estudo, entender e verificar as estratégias e intervenções 

da Clínica Ampliada em situações extremadas de violência com esta população. 

A análise dos dados coletados nos Documentos do CR, e-mails e relatórios do CAO de 

Direitos Humanos do Ministério Públicos, atas e folders dos eventos da Coordenação de 

Promoção da Equidade/GPE/SES, nos dará subsídio para verificarmos a relação desta Clínica 

Ampliada no enfrentamento da violência com estes povos. Analisaremos também cada ação 

efetuada com as instituições que foram agentes desta violência e principalmente com os agentes 

públicos direta ou indiretamente nela implicado. 
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4.1 Ações da Clínica Ampliada com a população de Rua 

 

Na Clínica Ampliada alcançamos com mais eficácia os princípios do SUS, 

especialmente os de integralidade e equidade. É através das articulações intersetoriais possíveis 

nesta clínica que o sujeito em sofrimento pode ser contemplado com ações que fortaleçam os 

determinantes sociais de saúde, essenciais na promoção de bem-estar deste usuário.  

Em Saúde Paidéia, Campos (2013) traz a importância de se pensar numa clínica que 

extrapole os cuidados com o sujeito, mas que possa agenciar cuidados terapêuticos no entorno: 

 

(...) ampliação da clínica; valer-se de outros recursos terapêuticos que não 

somente os medicamentos – educação em saúde, práticas de vida saudáveis, 

atendimento interdisciplinar, construção de cuidadores na própria comunidade 

que ajudem A Equipe no cuidado de casos complexos, etc.… e também valer-se 

de métodos que não são somente exames de laboratório – qualidade de vida, 

sintomas, vitalidade dos pacientes, etc.… (p.76 e 77) 

 

Nos próximos tópicos deste estudo traremos exemplos da atuação da Clínica Ampliada 

no enfrentamento das violências com a população em situação de rua na perspectiva 

apresentada por Gastão Wagner Campos (2013). 

 

4.1.1 Clínica Política como estratégia da Clínica Ampliada. 

  

  A riqueza de dados encontrados nas reuniões gravadas da equipe do Consultório de Rua 

nos motivou a fazer a transcrição (Pereira, 2019), de um destes encontros, para a apresentação 

de alguns relatos, neste estudo. 

Em 2012, a prefeitura de Goiânia decidiu criar um evento social voltado para o 

atendimento da população em situação de rua, que recebeu o nome de “Mutirão da Acolhida: 

conte com a gente”.  

Tal evento trouxe uma solicitação do prefeito para o secretário de saúde para que o 

consultório de rua participasse como um dos principais parceiros, apesar da realização ser da 

SEMAS.  A equipe, numa reunião realizada no dia 6 de fevereiro de 2012, se reuniu para 

analisar a proposta do evento e dar uma posição para o secretário de saúde. 

Como resultado desta reunião temos “depoimentos e narrativas carregados de afeto, 

visão crítica e posicionamento político claro: contra qualquer ação que envolva conduta 

policial, ação compulsória e internação” (Pereira, 2019, p.01). 

As falas e decisões tomadas nesta reunião não são diferentes das outras reuniões que 

analisamos, mas pela importância política das falas e discussões deste dia, descreveremos 
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alguns diálogos. Nos trechos que se seguem é explícito o cuidado da equipe e seu sofrimento 

relacionado às situações de violência que vivenciaram nos cuidados desta população, e na luta 

deles pela sua sobrevivência, nos espaços da rua: 

 

Profissional 1- Já chorei tanto. Chorei na sexta-feira, chorei no sábado, chorei 

ontem. Na realidade, E. eu queria fazer tudo, e ao mesmo tempo não fiz nada. 

Até na possibilidade de imaginar o quanto tinha na bolsa para pagar o traficante 

e levar a C. eu pensei. Mil e uma coisas passaram pela minha cabeça (...). Falei 

“Ju, não fizemos nada”. Mas depois fiquei pensando: Fizemos, sim. Paramos, 

conversamos, ouvimos. Ela precisava daquele momento. Só que tem coisa que 

está além, que está bem além. (...). É ruim, essa sensação, porque depois de tudo vou 

para minha casa, vou tomar um banho. E a C.? Vai para onde? Vai ficar com quem? O 

que vai acontecer? Estou com essa angústia até agora, porque não sei o que aconteceu.  
(Pereira, 2019, p.02) 

 

 Nos documentos da equipe encontramos inúmeros relatos semelhantes ao citado acima. 

A equipe se vê frustrada por situações que vão além do alcance de seu trabalho. Situações que 

dizem respeito a violência estrutural, “e assim não há um único responsável concreto que possa 

ser responsabilizado pelas consequências, mesmo que o resultado final gere mortes ou 

sofrimento físico e psicológico” (Rizzo, 2018, p. 1). 

A atuação da equipe estava além da clínica tradicional, com situações em que era 

frequente a escuta qualificada, a alteridade demonstrada nas conversas intermináveis com a 

população em situação de rua, debaixo dos viadutos, nas entradas de esgotos e principalmente 

nos espaços escondidos da rua, em que não havia o alcance das ações da polícia e nem do 

julgamento da sociedade civil. 

A Clínica Ampliada se fazia presente, por exemplo, durante uma espera de atendimento 

odontológico, se tornando um momento de escuta, orientação, e por que não, um sofrimento 

compartilhado num processo de alteridade? Da dor de se ver incapaz de transformar realidades 

tão complexas, surge a compreensão de que há possibilidades de empoderar e amparar o sujeito 

na sua angústia. 

Havia a certeza de que uma Clínica Ampliada podia alcançar resultados melhores do 

que uma clínica tradicional. Eis algumas considerações da equipe:  

 

Profissional 2- O D. e eu ficamos com o M., na sexta-feira, num tratamento 

odontológico. Ele questionou o sofrimento mental, o emocional muito intenso. 

Por mais que tentássemos buscar o diálogo, amenizar, sabíamos que num 

encontro com o agressor, que no caso foi um colega dele, ele voltaria a 

manifestar todos aqueles sentimentos com relação ao R.  Acabamos sofrendo, 

porque é como a E. falou, vamos embora pra casa, encontramos a família, e eles 

voltam para a rua. Nós os acompanhamos, mas depois os deixamos no mesmo 
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lugar, com todas aquelas dores. Então, eu também sofri. Não chorei, mas fiquei 

muito preocupada com a situação dele. (...). Achei interessante, porque 

geralmente eles dormem em grupos, esse grupo original, e ele estava sozinho. 

Minha opinião é a seguinte: temos um modo de vida diferente desse da rua; quero 

acreditar que o pessoal da rua seja mais forte do que nós nessa questão da própria 

organização social deles, nas relações uns com os outros. (Pereira, 2019, p.3)  
 

É marcante a vivência da clínica peripatética, para minimizar o sofrimento daqueles que 

não conseguiam se adaptar a tratamentos tradicionais. “A clínica peripatética, que na sua 

etimologia significa passear, ir e vir conversando, foi, então, gestada para atender a uma 

população que permanecia aprisionada em tratamentos inócuos...” (Mascarenhas, 2011, p.69). 

Uma clínica que favorece a vinculação do sujeito ao serviço, aos profissionais e com um espaço 

que lhe permite a protagonização em seu tratamento. Tal vinculação se dá principalmente 

porque o serviço é que vai aos seus lócus. Os vínculos são construídos entre indivíduos e não 

instituições. 

Outra discussão da equipe, neste mesmo dia, nos dá maiores detalhes desta clínica 

peripatética: 

 

Acho que eles são mais resilientes. A. C., por exemplo, achei interessante a 

autoanálise que ela fez no momento da nossa conversa com ela. Aquele momento 

pra ela foi um fortalecimento, e por mais que eu saia sentindo que está sofrendo, 

ela consegue ir se encontrando, encontrando formas de resolver, pelo menos, o 

sofrimento que está tendo. É interessante quando ela analisa a questão da família, 

da solidão, e reconhece a necessidade do tratamento, da continuidade, reconhece 

que está grávida e que precisa cuidar desse bebê. Ela então joga a carotinha de 

cachaça fora para resguardar a criança. De alguma forma, eles acabam se 

fortalecendo, encontrando uma maneira de lidar com isso. Não chega a ser tão 

drástico assim, não. O sofrimento é mais nosso. (Pereira, 2019, p.3)  

 

Neste momento da reunião percebemos que o sofrimento dos profissionais se 

intensificam pela alteridade presente nas relações com os usuários. A redução de danos no 

resgate do autocuidado está presente nas conversas entre equipe e usuários. Nota-se no relato 

acima o autocuidado sendo estimulado e alcançado por meio da ferramenta relacional, sem 

tecnologias reconhecidas como complexas, mas ao mesmo tempo, com a tecnologia mais 

difícil: da relação. 

Esta tecnologia denominada peripatética por Lancetti (2006) figura como a pedagogia 

principal do Consultório de Rua, especialmente porque: 

 

Essas estratégias são destinadas a pessoas que não se adaptam aos protocolos 

clínicos tradicionais – toxicônomos, violentos, esquizofrênicos, jovens, 
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sobretudo -, quando dispositivos psiquiátricos, pedagógicos, psicológicos ou 

psicanalíticos não funcionam. (Lancetti, 2006, p. 19). 

 

Outro momento interessante foi a ênfase dada a clínica do consultório de rua, esta prática 

permeada pela alteridade, redução de danos, desmedicalização, pela busca da integralidade e 

cuidados na Clínica Ampliada: 

 

O que fazemos aqui é exatamente o contrário do projeto dessas indústrias, é 

reencontrar o lugar do humano, que de alguma maneira está perdido no meio 

dessas emoções. A forma que estamos tendo para encontrar o humano é essa. 

Por outro lado, há essa dialética da busca de não se permitir esse esfriamento, 

não aceitar essa condição desumanizadora da equipe. Então, temos uma 

condição de manutenção permanente desta densidade humana, que não se perde 

na clínica, para falar como Olievenstein. (Pereira, 2019, p.5)  

 

 A clínica política como estratégia da Clínica Ampliada também aparece na discussão da 

equipe, na reunião, em diversos pontos. A percepção de que havia necessidade de sensibilizar 

a sociedade e os atores sociais na desconstrução dos preconceitos e de como a clínica 

possibilitava esta aprendizagem: 

 

Supervisor: Quando alguém está dizendo “eles são perigosos, são zumbis 

perigosos”, a relação de vocês é exatamente outra. Imagine o nível de exigência 

disso, para falar então com o mutirão. Os outros estão falando “então quer dizer 

que existe uma outra maneira de fazer isso? Existe uma maneira empática e 

respeitosa? ” (...). Na lógica deles, não existe, porque o técnico não é assim, o 

policial não é assim. Para eles, é tudo a mesma coisa. “Estamos falando de uma 

mesma coisa”, eles dizem. Mas estamos dizendo exatamente o oposto. (...). Se 

você não tiver essa troca, não tiver esse nível de relação, em que você possa estar 

arriscado a sucumbir, você não faz o que fazemos. E isso só se aprende andando. 

É a clínica peripatética. Não se aprende isso atrás do consultório. Aprendemos 

andando vendo junto, porque é a sensibilidade das pessoas. (Pereira, 2019, p.06) 

 

 Neste momento o papel do profissional do consultório de rua é ressignificar a visão 

social de periculosidade que a sociedade tem da pessoa em situação de rua. É desmistificar o 

uso de drogas como causa de a pessoa estar nesta situação de miserabilidade e marginalidade. 

Exige dos profissionais de rua o diálogo constante com o policial, com o comerciante, 

com o “cidadão de bem” que ali chega para reclamar da sujeira destas pessoas, politizando a 

situação de desigualdade social que vivem, problematizando a violência estrutural. 

E nestas andanças, muitas vezes criticadas pela sociedade, que exige soluções imediatas 

e não aceita os gastos com estas pessoas, vão, incansavelmente, os cuidadores de rua, 

desenvolvendo sua tecnologia relacional e de alteridade, contemplada na Clínica Ampliada. 



133 

 

 

Na leitura que a equipe fez da proposta do Mutirão da Acolhida houve uma colocação 

que nos remete ao preconceito e estigma já tratados neste estudo, por Crochik: 

 

Posso só fazer uma observação? Uma coisa assim que foi uma facada em mim, 

na hora. Pararam e comentaram assim “não tem um local para tomar banho”; aí, 

o secretário da Assistência Social disse “então, vamos pegar uma mangueira. ” 

[Nossa! Alguém exclamou]. Quando ele falou isso, olhei para a cara dele, e ele 

disse “estou brincando, gente! É brincadeira! ” E teve gente que riu. (Pereira, 

2019, p. 14) 

 

 A indignação da equipe neste momento foi intensa. Mas fatos como este infelizmente 

são constantes entre falas de profissionais e autoridades que deveriam proteger e cuidar.  

O principal motivo da equipe não querer participar deste evento se deu principalmente 

pela discrepância da proposta populista, excludente e punitiva do mutirão com a proposta 

protagonizadora, humanitária e libertária do Consultório de Rua.  

Reforçamos o que Crochik nos alerta, em relação ao preconceito: “como tanto o 

processo de se tornar indivíduo, que envolve a socialização, quanto o do desenvolvimento da 

cultura têm se dado em função da adaptação à luta pela sobrevivência, o preconceito surge como 

resposta aos conflitos presentes nessa luta" (Crochik, 1996, p. 11). 

 Outros argumentos contrários ao apoio do evento aparecem nas falas da equipe, 

relacionados a violência policial no local onde escolheram para a realização do mesmo, e pelas 

soluções espetaculosas e politiqueiras dos propositores: 

 

Acho que é mais para mostrar que está fazendo alguma coisa mesmo, falando 

“ó, vai sair na mídia”. Porque quando fala aqui que vai ter identificação, parece 

que é um jeito de a polícia continuar aquela operação42 deles de identificação, só 

que bonitinho. “Ah, vamos juntar todo mundo ali, e vamos fazer sem ter que 

entrar debaixo de ponte para buscar gente. ” (...) Voz feminina 1: O meu primeiro 

questionamento é o seguinte: vai ser lá em Campinas, lá na Praça da Matriz? Foi 

onde começou a limpa, né. Aí, de repente agora querem levar todos para lá. É 

onde começa a contradição. (...). Os próprios usuários de Campinas têm 

reclamado que não podem ficar em praça nenhuma. E aí, eles vão ser levados 

para lá, voluntariamente. Nenhum vai. Então, se aqui já começa, vai ser 

compulsório. Eles vão ser obrigados a ir, e pronto. (Pereira, 2019, p.17) 

 

A oposição a internações compulsórias é evidente no discurso da equipe e direciona sua 

prática. É forte a indignação relacionada a forma enganosa como o poder público quer 

apresentar os cuidados ofertados, para fins midiáticos, em situações que requerem cuidados 

                                                           
42  Ver sobre a operação SALUS, no capítulo 3. 
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contínuos e em longo prazo. O engano em apresentar “soluções” micros para problemas macros. 

Os profissionais trazem no bojo de suas discussões um retrato de uma equipe que é 

coordenada coletivamente: 

 

O objetivo é sair daqui com uma posição do Consultório de Rua, apesar de eu já 

ter falado lá qual é nossa posição. Não falei da posição minha. Enquanto 

coordenadora de equipe, falei da posição nossa, porque de alguma forma o que 

verbalizei lá é o que sempre discutimos aqui, e é o que escuto sempre de vocês, 

que não estaríamos, enquanto equipe, nesse evento. (Pereira, 2019, p.18) 

 

É relevante este dado para exemplificar como, no modelo psicossocial, não existe 

verticalidade, mas horizontalidade nas decisões, respeitando o olhar interdisciplinar da equipe, 

favorecendo decisões que contemplem as demandas dos usuários, favorecendo sua proximidade 

e locução nas discussões de seu PTS. 

 Nas discussões desta reunião temos a prática do consultório de rua manifestada nas 

opiniões e nas controvérsias. A preocupação da equipe em não participar do Mutirão da 

Acolhida, depois renomeado para Mutirão da Cidadania, revela claramente o propósito político 

na Clínica Ampliada do consultório de rua. Esta ação do CR que é um alerta para as instituições 

e unidades da prefeitura que se submetiam a realizar tais mutirões, promovendo e difundindo a 

ideia de que estão trabalhando em prol desta população, quando era apenas uma ação de 

promoção política. 

 Observa-se nas falas abaixo a clínica centrada no sujeito, acontecendo nas críticas que 

fazem ao evento e nas preocupações com o engodo que tais ações representam para a população 

em situação de rua.  Um evento que não é de cuidado, um evento que é mais um espetáculo do 

que promoção de saúde. E entre as ações que chamam de cuidados a presença de intervenções 

cerceadoras e higienistas, como exemplo as internações e o credenciamento da população, com 

encaminhamento para abrigos e Comunidades terapêuticas, numa demonstração clara de 

higienização dos logradouros públicos. Analisemos: 

 

Voz masculina (segunda voz): O que me preocupa é o seguinte: alertamos eles. 

Aí, eles farão uma interpretação errônea desse alerta, e poderão dizer que 

estamos jogando contra, porque eles estão preparando um Mutirão e nós estamos 

falando para não irem. Voz feminina: Mas não é para falar isso [ah, é pra falar o 

quê? ]. É para falar o que vai acontecer: “Olha, lá vai ter a saúde, vai ter a polícia, 

vai ter isso, vai ter brincadeira, vai ter corte de cabelo [Aí, podemos falar, mas 

ao mesmo tempo pode acontecer uma internação, diz E.]. [Depois outra voz 

feminina diz “e aí você vai falar ‘sim’ ou você vai falar ‘não’?]. Não, aí eu jogo 

sempre para ele. Eu nunca decido pelo outro. Nunca tomo essa decisão por ele. 

(Pereira, 2019, p.31)  
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 E nestas discussões, por terem ações políticas na clínica do Consultório de/na Rua, a 

própria equipe percebe o diferencial do trabalho. Não querem atuar como cúmplices de um 

sistema que engana e trata o pobre como merecedor de esmolas e não de direitos. A atuação 

desta equipe se dava como agente de protagonização, de espaços de diálogos, de discussão 

política da situação posta,  

 

Somos uma anomalia. Ele não falou isso, eu é que estou falando. Somos uma 

anomalia dentro da estrutura da Prefeitura hoje. Que Secretaria da Prefeitura tem 

um funcionamento mais avançado? Não tenho dúvida, é a Secretaria de Saúde. 

(Pereira, 2019, p.32) 

 

Trazemos outras ações de cuidado que promoveram a protagonização da população em 

situação de rua na perspectiva da Clínica Ampliada no próximo item. 

 

4.1.2 O cuidado e o protagonismo da população de rua por meio da Clínica Ampliada.  

 

Um dos desafios do cuidado com a população de rua é implicá-los em seus cuidados, 

desenvolvendo ações que levem em conta os determinantes sociais da saúde, promovendo assim 

a protagonização da PSR.  Favorecer sua livre circulação nas atividades culturais e nos espaços 

públicos da cidade, garantir sua presença nos espaços de interlocuções políticas e atuar numa 

lógica de protagonizar e não vitimizar é essencial. O problema maior é que para o alcance de 

tais ações, em diversas situações, é necessário extrapolar as atribuições da SMS na sua clínica 

tradicional. A Clínica centrada no sujeito, com ações políticas, implicando articulações 

intersetoriais viabilizam tal alcance. 

 No levantamento de dados desta pesquisa, constatou-se que para o fortalecimento e 

empoderamento da População em Situação de rua, em prol da cobrança e busca de seus direitos, 

foram realizadas diversas ações no período de 2010 a 2014: Sensibilização e formação do 

Movimento da População Nacional em Situação de Rua de Goiás; oficinas de formação política; 

passeatas; inclusão de representantes da População de Rua nos Comitês Municipais e Estaduais 

da População de Rua; encontros no MP de discussão da violência sofrida nas abordagens 

policiais no MP, em que a participação do Movimento da População em Situação de Rua foi 

escutada e intervenções in loco, na rua, esclarecendo e sensibilizando a população em situação 

de rua em relação aos seus direitos; 

Hallais e Barros realizaram um estudo sobre a invisibilidade dos povos de rua, trazendo 

contribuições para nossa análise da importância de se ter ações que subsidiem o protagonismo 

desta população, para alcançarem seus direitos: 
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Ao mesmo tempo em que as ações do poder público deixam visível a violência 

estrutural sobre a população em situação de rua, também conferem 

“invisibilidades” ao negarem o pertencimento deste grupo social na sociedade, 

sugerindo que são “incômodos”, que devem ser invisibilizados e silenciados em 

seus direitos e reivindicações. (Hallais & Barros, 2015, p.1500) 

 

 Este trecho nos mostra que protagonizar a população em situação de rua é incluí-los 

como cidadãos de direitos e deveres, é oportunizar a participação deles nas decisões políticas 

que poderão dar visibilidade a violência estrutural. É demarcar o território que lhes pertence, 

tirando-os da marginalidade imposta na urbanização das grandes cidades. 

Nas leituras das atas das reuniões do consultório de rua é percebida a preocupação destes 

profissionais em viabilizar maior protagonização desta população, incentivando-a  a participar 

ativamente do processo de busca de seus direitos de cidadão.  

 

4.1.2.1.  Sensibilização e formação do Movimento da População Nacional em Situação de 

Rua de Goiás.  

 

 Conforme relatado no livro de reuniões de equipe do CR, em dezembro de 2013 se 

iniciou a discussão para articular a criação do Movimento Nacional da População em Situação 

de Rua de Goiás. Após esta discussão, acionaram a Coordenação de Promoção da Equidade 

para parceria nesta ação. Ressalta-se que os técnicos do Consultório na Rua, juntamente com 

um ex morador de rua, se empenharam nesta articulação inicial, juntamente com a gestão da 

Coordenação de Promoção da Equidade/GPE/SPAIS/SES e o CAO de Direitos Humanos do 

Ministério Público. 

Os fatos a seguir fazem parte dos dados  levantados em documentos do CR, do CAO de 

Direitos Humanos  e da Coordenação de Promoção da Equidade43 .   

 Em dezembro de 2013, na ata44 da reunião do Comitê de Saúde dos Moradores e/ou 

Pessoas em Situação de Rua, a gestora da Coordenação de Promoção da Equidade relata a 

preocupação da equipe em relação à violência sofrida pelas pessoas em situação de rua 

(continuidade dos assassinatos).  Desta reunião, os seguintes encaminhamentos foram 

definidos, após ampla discussão: agendamento de reunião com o Secretário da Segurança 

Pública para discutir a proteção desta população; realização de um Seminário em Goiânia para 

                                                           
43 Documentos do CR, e-mails e relatórios do CAO de Direitos Humanos do Ministério Públicos, atas e folders 

dos eventos com a PSR da Coordenação de Promoção da Equidade/GPE/SES. 
44 Ver documento 07 – anexo  
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sensibilizar a sociedade, dar visibilidade às pessoas em situação de rua, discutir a questão e 

reforçar as articulações das instituições de cuidado e defesa de direitos. 

 Diante de tais encaminhamentos, surge o 1º Seminário Povos de Rua, com a implicação 

de dezenove instituições45, tendo como idealizadores: Coordenação de Promoção da Equidade 

em Saúde—GPE-SPAIS-SES, Centro de Apoio Operacional do Ministério Público de Goiás de 

Direitos Humanos e Cidadania - CAODHC, Centro de Referência em Direitos Humanos Pe. 

João Bosco Burnier/CAJU e o Coletivo Liberdade.  

Tal seminário teve como objetivos proporcionar espaços de diálogos acerca da política 

pública para população em situação de rua ou moradora de rua nas esferas municipal, estadual 

e federal, potencializar e qualificar a atenção à população em situação de rua ou moradora de 

rua através da aproximação e articulação dos atores sociais que trabalham com esse segmento 

e sensibilizar a sociedade goiana e o Poder Público para responsabilidade de todos na 

construção de perspectivas para esse público.  

Foi um evento determinante para o início da formação do Movimento Nacional da 

População em Situação de Rua de Goiás. Como resultado deste evento, em reunião de avaliação 

e planejamento, viu-se a necessidade garantir maior protagonismo da população em situação de 

rua.  

E após várias reuniões, no transcorrer do 2º semestre de 2014, com pessoas em situação 

de rua e instituições interessadas, a formação do Movimento foi sendo idealizado e planejado. 

Durante a organização do 2º Seminário, em 2015, com os mesmos idealizadores, foi eleito o 

grupo gestor do Movimento Nacional da População em Situação de Rua de Goiás. 

 

4.1.2.2.  Oficinas de Formação Política. 

 

  Em 2014 iniciaram-se as ações de formação política para esta população, com oficinas 

organizadas pela Coordenação de Promoção da Equidade em Saúde e Consultório de Rua de 

Goiânia. Estas oficinas aconteceram na semana que antecederam o II Seminário Povos de Rua 

em 2015. 

  Buscou-se, através destas oficinas, “ajudar os outros a se ajudarem. Estimular a 

capacidade de as pessoas enfrentarem problemas a partir de suas condições concretas de vida” 

(Campos, 2013, p.70). Formação política para viabilizar que este ser em sofrimento gerado pela 

exclusão, miserabilidade e demais vulnerabilidades sociais, possam ter resiliência e lutem por 

seus direitos.  

                                                           
45 Ver documento 06 - anexo 
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4.1.2.3.  Passeatas de contestação aos assassinatos. 

 

  Na continuidade desta lógica de empoderamento destes sujeitos, conforme escrito 

acima, em 19 de novembro de 2012, o Consultório de Rua de Goiânia/ Coordenação de Saúde 

Mental/SMS e o CAPSadi Girassol articularam com várias instituições de defesa da população 

em situação de rua uma passeata para denunciar os assassinatos da PSR e reivindicar 

providências junto ao Poder Público em relação à violência que esta população estava 

enfrentando, por parte da sociedade e da polícia. E ainda envolver as pessoas em situação de 

rua neste evento abre espaço para compreenderem a importância de se manifestarem, se 

posicionarem. Espaço para sentirem-se empoderados na reivindicação de seus direitos. 

 

4.1.2.4 Inclusão de representantes da População de Rua nos respectivos Comitês Municipais 

e Estaduais. 

 

A Secretaria Estadual de Saúde, na tentativa de lutar contra a impessoalidade e 

burocracia do sistema, forma o Comitê Técnico de Saúde para a População em Situação de Rua 

em 2013. Garante então a participação das PSR nas reuniões, como membros efetivos do 

Comitê. Tal inclusão possibilitaria a protagonização desta população na luta por seus direitos 

na Saúde, garantidos pela constituição federal. Ali tinham o direito de opinar, votar e auxiliar 

na construção de ações e acompanhamento da implementação das políticas de promoção da 

equidade em saúde.  

Campos (2013, p.87) nos esclarece que há um método que chamou de Paidéia em que o 

“processo social e subjetivo em que as pessoas ampliam a sua capacidade de buscar 

informações, de interpretá-las, objetivando compreenderem-se a si mesmas, aos outros e ao 

contexto, aumentando, em consequência, a possibilidade de agir sobre suas relações” é 

necessário para o alcance de uma Clínica Ampliada.  

Quando criamos o Comitê de Saúde dos Moradores e/ou pessoas em situação de rua, 

que no primeiro momento era denominado apenas de Comitê de Saúde das pessoas em situação 

de rua, em 2013, na Coordenação de Promoção da Equidade, objetivávamos este alcance do 

método Paidéia defendido por Campos. 

 

4.1.2.5. Encontros no MP, com a participação MNPR-Goiás, de discussão da violência 

sofrida nas abordagens policiais. 

 

No ano de 2014, em 09/12, foi criado pelo Ministério Público do Estado de Goiás 
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(CAODHC) o Grupo de Trabalho Pop Rua, com a participação efetiva do Movimento da 

População em Situação de Rua de Goiás, com o apoio da Coordenação de Promoção da 

Equidade/GPE/SPAIS/SES e do Consultório de Rua de Goiânia, com o objetivo de discutir a 

violência nas abordagens policiais. Neste grupo de trabalho a população em situação de rua 

trazia para os participantes as ações de violência que enfrentavam em seu cotidiano e se 

discutiam estratégias para pôr um fim nessa situação. 

O protagonismo da população em situação de rua neste momento estava fortalecido e 

ela participava efetivamente das discussões, com voz ativa nas decisões acordadas e 

credibilidade nas denúncias que trazia.  

  Participavam do Grupo representantes das seguintes  instituições:   

-  Ministério Público do Estado de Goiás (CAODHC e GCEAP); 

-  Defensoria Pública da União; 

-  Defensoria Pública do Estado de Goiás; 

-  Polícia Militar do Estado de Goiás; 

-  Secretaria de Saúde do Estado de Goiás – SES; 

-  Grupo Executivo de Enfrentamento às Drogas – GEED; 

-  Superintendência de Direitos Humanos – SDH/SAPEJUS; 

-  Comitê Estadual de Prevenção e Combate ao Tráfico de Pessoas – CEPCT;  

-  Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS;  

-  Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia – SMS; 

-  Guarda Civil Metropolitana de Goiânia; 

-  Comitê Gestor Municipal Intersetorial da Política Nacional para População em 

Situação de Rua; e 

-  Casa da Juventude Padre Burnier, Instituto de Formação Assessoria e Pesquisa 

Juvenil; - Coordenador Executivo do Centro de Defesa dos Direitos Humanos Pe. João 

Bosco Burnier. 

 A tentativa desses eventos era alcançar as três formas básicas de agir, na perspectiva do 

efeito Paidéia (Campos, 2013), na clínica com a população em situação de rua: “as práticas 

sociais – algumas estruturadas com a clínica, a pedagogia, o trabalho em geral, e outras 

características do viver cotidiano, como as relações amorosas, familiares, etc -: há ainda a 

política e a gestão de coletivos organizados (p. 87) (...) o método Paidéia é útil à construção de 

políticas de movimento.” (p. 88). 

 No próximo tópico, veremos a importância da construção destas “políticas de 
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movimento”, na estratégia de atendimento à população em situação de rua. Quando fazemos 

referência a política de movimento, do efeito Paidéia, estamos nos referindo à forma como atua 

a Clínica Ampliada, buscando reforço de cuidados na comunidade, nos movimentos sociais, nas 

instituições que se interessem em participar, no poder público e nos usuários e familiares. 

 

4.1.2.6.  Intervenções in loco da equipe do CR, com ações de Redução de Danos.  

 

Por intermédio da equipe do consultório de rua/na rua conseguia-se, com as estratégias 

de Redução de Danos, resgatar o usuário de seu território de morte, possibilitando o 

autocuidado, sem o discurso da preconização imediata da abstinência. Para este resgate, a 

Clínica Ampliada agia na mobilização do entorno, isto é, como foi dito anteriormente, buscava 

no território possibilidades de agenciar cuidadores, colaborava para que pudéssemos construir 

uma linha de cuidados comunitários. 

Exemplos destas intervenções, retirados dos prontuários do Consultório de Rua e dos 

livros diários da equipe: 

 

4.1.2.6.1. Caso 1 - Exemplificação de Intervenções  pelo CR. 

 

Para ilustrar temos um exemplo de uma pessoa em situação de rua, G. 19 anos, que tinha 

transtorno mental, com delírios não bizarros, que se automutilava e agredia verbalmente as 

pessoas ao seu redor, alvo de seus delírios persecutórios. 

A equipe do CR iniciou fazendo intervenções com diálogos em que se pontuava ao 

usuário os riscos a que se expunha, com tais agressões verbais, principalmente nas abordagens 

policiais. Em tais situações os xingamentos por parte dele e as agressões físicas dos policiais 

como resposta era rotineira. Depois de vários encontros, após conscientizá-lo parcialmente de 

seus sofrimentos psíquicos e sociais, conversamos sobre a necessidade de ele passar por uma 

terapia medicamentosa e acompanhamento com a psicóloga da equipe. Havendo ele 

concordado com a terapia medicamentosa, agenciamos no território em que ficava, possíveis 

parceiros para nos auxiliar na rotina desta terapia. Conseguimos através do dono de um Pit Dog 

o auxílio que precisávamos. Deixávamos a medicação com este comerciante e G. todos os dias 

buscava e tomava as doses necessárias. Com meses de cuidados, G. passou a ter controle de 

seus sintomas e constantemente auxiliava a equipe a localizar outras pessoas que necessitavam 

de tratamentos. G. sentia-se acolhido com tais cuidados e retribuía ajudando os outros 

companheiros. Neste processo conseguimos localizar sua família e após meses de contatos, com 

encontros e desencontros, sua mãe adotiva, já entendendo seu transtorno mental, passou a 
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recebê-lo em casa sempre que ele pedia. 

  

Neste ponto, a abordagem se afirma como clínico-política, pois, para que não 

reste apenas como “mudança comportamental”, a redução de danos deve se dar 

como ação no território, intervindo na construção de redes de suporte social, com 

clara pretensão de criar outros movimentos possíveis na cidade, visando avançar 

em graus de autonomia dos usuários e seus familiares, de modo a lidar com a 

hetero e a autoviolência muitas vezes decorrentes do uso abusivo do álcool e 

outras drogas, usando recursos que não sejam repressivos, mas comprometidos 

com a defesa da vida. Neste sentido, o locus de ação pode ser tanto os diferentes 

locais por onde circulam os usuários de álcool e outras drogas, como 

equipamentos de saúde flexíveis, abertos, articulados com outros pontos da rede 

de saúde, mas também das de educação, de trabalho, de promoção social etc., 

equipamentos em que a promoção, a prevenção, o tratamento e reabilitação 

sejam contínuos e se dêem de forma associada. (Brasil, 2010, p. 11) 

 

 No presente caso, se o CR não tivesse encontrado no território auxílio para prosseguir 

na terapia medicamentosa do usuário, dificilmente teríamos êxito, pois ações policiais de 

queimar seus pertences eram rotineiras, impossibilitando que usasse a dosagem necessária, com 

a rotina exigida em tais transtornos. 

Como a Clínica Ampliada é uma das diretrizes que a Política Nacional de Humanização 

propõe para empoderar o modo de se fazer promoção de saúde, torna-se essencial uma prática 

de ampliação da clínica do sujeito e o resgate da autonomia do usuário; envolvendo o serviço 

de saúde, a família e a comunidade. No caso que citaremos abaixo temos um exemplo clássico 

de como esta ampliação da clínica nas intervenções e envolvimentos da família consegue 

diminuir a vulnerabilidade do sujeito, levanto em conta sua história e a de quem está envolvida 

na sua linha de cuidados. Veja o exemplo: 

 

4.1.2.6.2 -. Caso 2 - Exemplificação de Intervenções pelo CR. 

 

Outro exemplo deste lócus de ação se deu com o Sr. P, aposentado do exército, 

alcoolista. Seu primeiro encontro com o CR aconteceu numa praça, estando o usuário em 

situação extremamente vulnerável, com as roupas molhadas de urina, debilitado e sob efeitos 

de bebidas alcoólicas. Sua família já não aceitava que ele permanecesse em casa, em 

decorrência de suas inúmeras briga e destruição dos móveis. 

Nesta situação, a equipe iniciou o processo de cuidados, com intervenções diárias de 

aconselhamentos, na perspectiva da redução de danos. Compartilhou seus cuidados com as 

unidades de saúde do território, para exames e as medicações necessárias para tirá-lo desta 

debilidade física. Realizamos contato com sua família, e após inúmeros encontros com eles, 

mediamos seu retorno à família, com intervenções de fortalecimento dos vínculos. Então 
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conseguiu-se a aproximação de uma filha, que o acolheu em sua casa. O CR intermediu seu 

tratamento com um CAPSad da região em que residia sua filha, e hoje ele encontra-se em 

situação de acolhimento familiar, com acompanhamento psicossocial do CAPS de seu território 

de moradia. 

 

Através da escuta, o trabalhador da saúde vai buscar junto ao usuário, os motivos 

pelos quais ele adoeceu e como se sente com os sintomas, para compreender a 

doença e se responsabilizar na produção de sua saúde. É importante estar atento 

para os afetos entre os trabalhadores e usuários buscando a autonomia da pessoa 

diante do seu tratamento, ao mesmo tempo em que seu caso é tratado de forma 

única e singular. Um hipertenso, por exemplo, pode e será cuidado de forma 

diferente de outro hipertenso, já que cada caso é um caso. Se o usuário estiver 

deprimido, isolado, desempregado, tudo isso interferirá no desenvolvimento da 

sua doença e precisa ser ouvido pelo profissional de saúde. (Brasil. 2010, p.1) 

 

 

É neste envolvimento, entre usuário e trabalhador, com uma escuta qualificada, numa 

posição de alteridade, que se constrói o vínculo necessário para que haja o respeito pela fala 

demandante e, através dela, enxergar as queixas e trabalhar com o entorno necessário para a 

integralidade de cuidados. 

O tecnicismo repassado pelos cursos de graduação, específico de cada curso é colocado 

em xeque, exigindo dos profissionais, na estratégia de Redução de Danos, a desconstrução de 

paradigmas conservadores e reacionários, para que se possa construir intervenções 

humanizadoras e libertárias, respeitando o desejo do sujeito toxicômano, e alcançando-o no 

território da morte, quando se poderá construir, juntos, um caminho que promova cuidados em 

saúde. 

A tecnologia relacional no cuidado em saúde, consiste em investir nas formas de 

abordagem, buscando através das relações de amorosidade potencializar o exercício do 

acolhimento e do vínculo. Esta potencialização amplia a eficácia das ações, abre espaço para a 

participação do usuário e seu engajamento na elaboração de estratégias de cuidado e 

preservação. 

 

Sei que o maior desafio está em considerarmos as diferentes essências, saímos 

da linha de montagem a que estamos submetidos, aonde as políticas públicas em 

saúde perversamente vêm nos submetendo ao longo da história da humanidade, 

séculos após séculos, através do controle sobre nossos corpos e sobre nas nossas 

ações, através de práticas disciplinares, classificações e modelações com as quais 

convivemos cotidianamente e muitas vezes não nos damos conta do tamanho da 

normalização delas em nossas vidas (Sampaio & Freitas, 2006, p. 4)  

 

Outro desafio na estratégia de redução de danos é o proibicionismo, que impossibilita a 
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substituição das drogas sem comprometimento judicial. Como o profissional de saúde 

participará de uma demanda nesse sentido, se é ilegal o uso da maconha? Isto nos casos em que 

o técnico pudesse participar de um processo de diminuição do uso do crack, por exemplo, 

substituindo-o pela maconha, sempre dependendo da condição clínica, das drogas utilizadas, 

do padrão de consumo e do interesse do toxicômano.  

Esclarecendo, como fazer o tratamento de substituição, neste contexto atual de 

ilegalidade e intolerância sociocultural em relação ao uso da Cannabis? Dificuldade extrema 

enfrenta-se nos estudos sobre sua aplicabilidade como substituta do crack. Propostas de 

descriminalização do uso de drogas têm surgido para sanar tais dificuldades, mas uma discussão 

ampla e democrática de medidas alternativas de controle da oferta dessas substâncias tem sido 

outro gargalo na viabilização do tratamento de substituição. 

O que constatamos relatados nos prontuários, em relação ao cuidado com à população 

de rua foram orientações de diminuições do uso prejudicial de drogas.  Em alguns casos, nas 

discussões sobre o uso de drogas e tentativas efetuadas pelos usuários, percebíamos que estas 

estratégias já estavam sendo utilizadas, cabendo-nos acompanhar e fazer as orientações 

cabíveis. Veja o Caso 3, descrito abaixo:  

 

4.1.2.6.3 - Caso 3 - Exemplificação de Intervenções pelo CR. 

 

 

  Um casal, V. e P, de 18 e 19 anos, respectivamente, em situação de uso intensivo de 

crack, foi acolhido pela equipe do CR, na região do entorno da Praça do Trabalhador. Após 

vários encontros com a equipe, em que profissionais de psicologia, de enfermagem, assistência 

social e redutores de danos se mobilizavam para auxiliá-los a sair do uso prejudicial de drogas, 

eles falaram em substituir o uso do crack pelo uso da maconha. E assim fizeram. Com esta 

substituição, paulatinamente conseguiram resgatar o autocuidado, valorizando a higienização 

de seus corpos. A motivação para sair dos espaços de rua tornou-se presente em suas falas. 

Compartilhamos seus cuidados com a SEMAS, acionando a unidade Pop Rua para que pudesse 

providenciar a alimentação e higienização, que neste ano ainda estava ativa, e as unidades da 

Secretaria Municipal de Saúde, para realização dos exames e tratamentos que o caso 

demandava. Outra ação que auxiliou na linha de cuidado de V. e P. foi o resgate da relação com 

sua família, intermediado pela equipe do CR, em que se buscou a acolhida do casal, na casa da 

avó materna de V. Este abrigamento do casal possibilitou a V. o retorno a sua profissão de 

manicure, por ter espaço para receber suas clientes ali na casa da avó. 

De acordo com Jorge, Bomfim, Quinderé e Lima (2013) em Olhares plurais sobre o 
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fenômeno do crack, defende-se uma clínica amparada no paradigma da Clínica Ampliada, em 

que se busca considerar questões do contexto histórico, social, econômico, cultural, biológico 

e ambiental, na construção do projeto terapêutico do usuário em sofrimento: 

 

 (...)“ a clínica operada nos serviços de saúde deve pressupor a ideia de produção 

social da saúde, rompendo com a concepção biologista linear de simples causa-

efeito, para considerar questões do contexto histórico, social, econômico, 

cultural, biológico, ambiental, além das relações e envolvimento dos agentes 

sociais na tomada de decisões. “ (p.135)  

 

 

Tem-se, neste caso um exemplo típico da necessidade de ampliar o olhar do cuidado 

para alcançar uma Clínica Ampliada na busca da saúde do casal. Necessários os cuidados da 

dependência física, mas também em encontrar no território outras possibilidades de atenção à 

sua saúde, envolvendo as relações familiares, econômicas e agentes sociais que os amparassem 

nesta jornada de tratamento e de busca de outra perspectiva de vida. 

E a Clínica Ampliada acontece numa busca constante do usuário, seja para levá-lo a um 

laboratório, seja para aplicar uma injeção, renovar o estoque da medicação, ou até mesmo para 

conferir o resultado de um curativo. 

 

Tempo inteiro, fazemos busca ativa [...] alguma questão clínica né, luxação, 

micose, transtorno mental, ou alguém que foi agredido e tem que encontrar 

porque algum colega deu algum recado para a gente, a gente faz busca ativa não 

só nas ruas, mas nos hospitais, nos abrigos, em outros lugares fora da nossa área. 

(Engstrom, Lacerda, Belmonte, & Teixeira, 2019, p. 7) 

 

E neste movimento do ir e vir, na perspectiva da clínica peripatética, muito presente na 

Clínica Ampliada, vamos agenciando o entorno, tecendo redes no território de cuidados, 

aglutinando novos cuidadores e sensibilizando comerciantes para nos auxiliarem nas buscas e 

construindo com a comunidade uma cartografia de cuidados e afetos. 

 

4.2 Ações com a Sociedade 

 

As ações para sensibilização da sociedade e qualificação dos profissionais se deram 

mediante oficinas, seminários, passeatas e cartas abertas. 

A conscientização da sociedade, através de eventos que garantam sensibilização e 

promoção da qualificação dos profissionais envolvidos nos cuidados às populações 

vulnerabilizadas socialmente, requer articulações com diversos setores que atuam com tais 

pessoas e, em especial, as populações em situação de rua.  Guindani, Ansari, Leal e Guindani 
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enfatizam que esta população “se configura como um fenômeno complexo que demanda 

múltiplos olhares para a formação de políticas garantidoras de seus direitos. Parte-se de uma 

necessidade de compreensão do fenômeno, sob perspectivas multidisciplinares e intersetoriais. ” 

(2016, p. 4). Daí a relevância se promover ações que contribuam para conscientizar a sociedade 

de suas especificidades.  

Nos seminários e eventos que serão detalhados neste capítulo, a tentativa era esclarecer 

ao público que: 

 

(...) as populações em situação de rua têm sido alvo frequente das políticas de 

criminalização da pobreza e dos movimentos sociais, tendendo a serem 

enfrentadas como uma questão de segurança pública e desordem urbana em vez 

de uma expressão da questão social. É frequente a associação da desigualdade 

com contextos de violações sistemáticas e de criminalidades. E especificamente 

no que tange populações urbanas em situação de rua, “expressão radical da 

questão social na contemporaneidade” (SILVA, 2009, p. 106), este cenário é 

ainda mais evidente. “Vítimas” e “perigosos” (COIMBRA, 2001) ao mesmo 

tempo, vivenciam um mundo paradoxal, permeado de manifestações da 

violência criminal e a (in)segurança pública: da falta de acesso a políticas sociais, 

até a vitimização por grupos de extermínio, passando pelas violências simbólicas 

cotidianas; da rua como o locus da proteção e fuga de outras violências 

(doméstica e do tráfico), ao terreno das inseguranças; da ausência de redes de 

atendimento e dificuldades de acesso a políticas públicas, às violências estatais 

e atribuídas aos órgãos Segurança Pública. (Guindani, Ansari, Leal  &  Guindani,  

2016, p. 4 e 5 )  

 

 Neste período de 2010 a 2014, articulados intersetorialmente, o SUS através da 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia/CAPSadi Girassol e CASA/Consultório de Rua e a 

Secretaria Estadual de Saúde/ Secretaria Estadual de Saúde/SPAIS/Gerência de Saúde Mental 

e Coordenação de Promoção da Equidade, realizou os seguintes eventos46 para sensibilização 

da Sociedade e qualificação dos profissionais que atuam com a população em situação de rua: 

a) Seminário: A Rede de Prevenção e Atenção aos usuários de álcool e outras drogas, em 

01 e 02/12/2010, para os trabalhadores da Rede de Atenção ao Usuário de álcool e outras 

drogas, usuários, familiares e comunidade em geral, promovido pelo CAPSadi Girassol 

e CASA CAPSad/ Divisão de Saúde Mental/SMS. 

Neste evento garantimos na cidade um espaço para discussão dos problemas que 

surgiam, relativos a “epidemia do crack”. Questionávamos os exageros e as 

especulações que o mercado fazia em relação aos tratamentos. A tentativa era refletir 

com o público sobre a eficácia e o sentido das formas de atendimento, especialmente as 

                                                           
46  Fonte: Folders e relatórios do Consultório de/na Rua.  
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diferenças entre os modelos psicossocial e manicomial. Tratamento em liberdade e 

tratamento por internações, frequentemente forçadas. As controvérsias oriundas do 

modelo adotado pelo programa em discussão “Crack é possível vencer”, em 

contraposição ao apresentado pelo Ministério da Saúde, na proposta da Reforma 

Psiquiátrica.   

b) A Supervisão Clínico - Institucional: Rede de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras 

Drogas. 

Em 2011, vendo a necessidade de se ter maior articulação nos serviços que atendiam a 

população usuária de álcool e outras drogas, e motivados pelo edital de supervisão do 

Ministério da Saúde, de 2010, elaboramos o projeto “Supervisão Clínico- Institucional: 

Rede de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas” com o objetivo de aprimorar 

as práticas da equipe e da gestão desta Rede, e “introduzir uma perspectiva sistêmica da 

toxicomania, com intervenções na perspectiva do trabalho comunitário, da metodologia 

das redes sociais, priorizando intervenções psicossociais no contexto sócio familiar dos 

usuários do serviço de saúde mental.” (Mesquita & Duarte, 2010, p.4)    

Fizemos através deste projeto, coordenado pelo psiquiatra Lourival Belém de O. Júnior 

encontros quinzenais com os serviços: CAPS Casa, CAPSadi Girassol e Consultório de 

Rua, durante o ano de 2011, com a participação da GSM-SMS.  

Realizamos em parceria com outras instituições, seis seminários em Goiânia, neste 

período. Resultante deste projeto, nasceu o Coletivo Liberdade, importante movimento 

social, que deu continuidade à promoção de diversos eventos em defesa do usuário de 

drogas no estado de Goiás.  

c) Seminário: O Tratamento e a Prevenção das Toxicomanias sob a Perspectiva da 

Redução de Danos, em 01,02 e 03/08/2011, para os profissionais que atuavam nos 

dispositivos para assistência aos usuários de álcool e outras drogas, promovido pela 

Secretaria Estadual de Saúde/SPAIS/Gerência de Saúde Mental.  

Neste evento, com exposições dialogadas fazíamos47 a defesa radical da redução de 

danos como estratégia de enfrentamento ao abuso de álcool e outras drogas,  capacitando 

os profissionais de saúde e trazendo a experiência do Consultório de Rua como exemplo 

de intervenções de redução de danos. A intersetorialidade se fez presente nestas 

discussões com atores sociais e profissionais da Secretaria Municipal de Goiânia/CR, 

GEP/Coordenação Estadual de DST-AIDS e a Coordenação Nacional de Saúde Mental, 

                                                           
47 A  autora deste estudo participou como técnica e em outros como coordenadora de todos os eventos relatados 

nesta pesquisa. 
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Álcool e outras drogas- DAP/SAS/MS. Tais discussões alcançaram profissionais que 

trabalhavam com a população em situação de rua de Goiânia, Anápolis, Aparecida de 

Goiânia, Piracanjuba Trindade e Caldas Novas.  

d) Seminário: Drogas: Dialogando com Novas Possibilidades, em 22/08/2011, para 

Membros e servidores do Ministério Público e População em geral, promovido pelo 

Ministério Público de Goiás, idealizado pelo CAPSadi Girassol e Consultório de Rua. 

Através da articulação da Coordenação do Consultório de Rua e do Supervisor de 

Clínico Institucional de Atenção Psicossocial de Álcool e outras drogas de Goiânia, 

articulamos junto ao MP de Goiânia, para discutir criticamente a toxicomania e 

apresentar à sociedade goianiense as experiências inovadoras do modelo psicossocial, 

trazendo o psiquiatra Antonio Nery, por sua experiência  a nível, nacional do tratamento 

em liberdade e democrático,  proposto por Claude Olievenstein ( Psiquiatra francês) 

e) Seminário: Saúde Mental e o resgate dos direitos do Usuários de Drogas, em 23 e 24 de 

novembro de 2011, para usuários e familiares dos serviços de Saúde Mental, 

profissionais de Saúde, Educação e demais interessados, promovidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde de Goiânia/Divisão de Saúde Mental/ Consultório de Rua, 

idealizado pela Supervisão Clínico Institucional da Rede AD de Goiânia 

Neste evento, com uma proposta de discussão da construção de uma rede democrática 

de prevenção e atenção aos usuários de álcool e outras drogas, planejamos um evento 

que alcançasse os agentes sociais comprometidos com o modelo psicossocial ou com a 

prática de liberdade e justiça social.   

Além de qualificar e aprimorar a Rede de Atenção ao Usuário de Drogas, a proposta era 

fortalecer o modelo psicossocial substitutivo ao hospitalocêntrico. Organizou-se uma 

programação que ofertasse, no primeiro dia, através das mesas redondas, estas 

discussões e subsidiasse as oficinas que seriam desenvolvidas no segundo dia, com os 

equipamentos desta Rede, trazendo as experiências e conhecimentos que 

potencializassem o cuidado ao usuário de drogas. 

Para além destes propósitos, havia o objetivo de discutir ações manicomiais que 

continham o programa que seria lançado em dezembro de 2011: 

 

“Crack, é possível vencer”. Este programa trazia no seu escopo um conjunto de 

ações do Governo Federal para enfrentar o crack e outras drogas. Com 

investimento de R$ 4 bilhões e articulação com os estados, Distrito Federal e 

municípios, além da participação da sociedade civil, a iniciativa tinha o objetivo 

de aumentar a oferta de tratamento de saúde e atenção aos usuários drogas, 

enfrentar o tráfico e as organizações criminosas e ampliar atividades de 
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prevenção até 2014. (Brasil, 2011) 

 

  

A necessidade de reafirmar as propostas psicossociais na atenção ao usuário de drogas 

tornava-se premente ante algumas ações cerceadoras da liberdade do usuário e 

contrárias a proposta de tratamento em CAPSad, deste programa.  

f) 1º Seminário PET/Saúde Mental UFG/SMS – Redução de Danos como Estratégia de 

Cuidado dos Usuários de Drogas: Caminhos e Perspectivas, em 22 e 23/03/2012, aberto 

para profissionais, usuários e o público em geral interessado no tema, promovido pela 

Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia- Coordenação de Saúde Mental/Consultório 

de Rua de Goiânia/CAPS CASA/ CAPSadi Girassol/UFG-  PET Saúde Mental. 

Foi um evento que trouxe mais um momento para a cidade ser sensibilizada em relação 

aos problemas das toxicomanias, e que nos permitiu instrumentalizar os profissionais e 

interessados no tema da Estratégia de Redução de Danos. Trouxemos para este evento 

outra autoridade nacional da perspectiva libertária na área do abuso de drogas, para 

discutir o assunto: o Dr. Dartiu Xavier da Silveira, professor de psiquiatria da 

Universidade Federal de São Paulo e pesquisador da University of California (UCLA).   

g) Seminário: Encontros Impertinentes, em 09 de agosto de 2012 para profissionais (nível 

universitário, nível médio e elementar) dos serviços de saúde mental, usuários e 

familiares, coordenadores de serviços e coordenadores de saúde mental dos municípios, 

técnicos e coordenadores da Gerência de Saúde Mental/SPAIS, profissionais de serviços 

parceiros (educação, promoção social, justiça) e convidados, promovido pela Secretaria 

Estadual de Saúde/SPAIS/Gerência de Saúde Mental. 

Nesta ocasião, pela preocupação com o momento da “epidemia” do uso do crack, a 

Gerência de Saúde Mental realizava encontros regulares na Rede de Atenção 

Psicossocial do Estado de Goiás, com os técnicos, usuários, familiares e membros 

interessados da comunidade para discutir as práticas clínicas e institucionais num espaço 

que assegurasse as relações de poder menos assimétricas possíveis, visando melhorar o 

acesso e a qualidade do atendimento. 

Tal evento discutiu as questões das toxicomanias livre de preconceitos, moralismo, 

repressão e cientificismo, divulgando e elaborando estratégias de trabalho com 

referencial baseado na Redução de Danos. 
Neste dia, em específico, foi tratado o Acolhimento da População em Situação de Rua, 

em que a enfermeira do CR/CAPS Casa/ Coletivo Liberdade Juliana Guimarães Borges 

ministrou uma palestra em que utilizava falas dos usuários dos serviços em que atuava. 
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Sua fala foi transcrita e se tornou um texto tido como referência sobre o acolhimento 

democrático e humanizado do usuário de drogas: “Acolhimento: O Cerne do Cuidado” 

(disponível naquele período no site da Secretaria Estadual de Saúde, link: 

http://www.saude.go.gov.br/index.php?idMatria=131370. 

h) Seminário: Drogas: Prazer e Risco – Olhares múltiplos e plurais no cuidado do usuário 

de álcool e outras drogas, em 07 e 08/05/2013, para profissionais, usuários e o público 

em geral interessado no tema, promovido pelo Coletivo Liberdade e com o apoio da 

OAB de Goiás, UFG/Faculdade de Enfermagem, CAO dos Direitos Humanos – MP-Go 

e Coordenação de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa. 

Preocupados com o rumo que a sociedade goianiense e brasileira estava seguindo em 

relação ao tratamento de usuários de drogas, com posicionamentos autoritários, 

visibilizados com o crescimento do consumo do crack, planejamos um evento que 

trouxesse uma perspectiva sociocrítica, democrática e libertária para superação das 

vertentes que surgiam, ou ressurgiam da medicalização, criminalização e /ou 

mistificação do uso de drogas. 

Cuidadosamente, apesar de termos em Goiás especialistas no assunto, resolvemos, 

novamente trazer para esta discussão, renomados profissionais que defendiam os 

direitos dos usuários de drogas e a proposta psicossocial. Isto, na tentativa de 

instrumentalizar, sensibilizar e debater com a sociedade goianiense, profissionais, 

usuários, familiares e interessados no tema sobre o cuidado ao usuário de drogas. 

Presentes autoridades nacionais na temática, como Maurício Fiore, antropólogo e 

pesquisador do CEBRAP e NEIP, do Rio de Janeiro, João Menezes, professor e 

neurocientista do Instituto de Ciências Biomédicas da UFRJ, com PHD no 

Massachusetts General Hospital e na Harvard Medical Scholl como conferencistas.  

Autoridades goianiense, como os psiquiatras Dr. Rondon de Castro, e Lourival Belém 

de Oliveira Júnior, compunham as mesas redondas.  

Outra preocupação foi ter neste espaço a intersetorialidade defendida pela Clínica 

Ampliada.  Trouxemos então, para as Mesas Redondas, coordenadores dos Pontos de 

Atenção da RAPS, escritores e professores da Educação, promotores de justiça, 

membros da Assembleia Legislativa e conselheiros da OAB.   

Para melhor internalização e reflexão das temáticas discutidas, o tempo de debate de 

cada mesa não era menor do que 1h, favorecendo a participação do público. 

i) Seminário: O SUS e os Moradores de Rua: Cuidado e Equidade, em 04 e 05/09/2013, 

promovido pela Secretaria Estadual de Saúde/SPAIS/Coordenação de Atenção à Saúde 
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da Pop. De Rua, Negra, Indígena, LGBT, Cigana e Outras. Apoio: Coletivo Liberdade 

e Ministério da Saúde (SAS/DAB) 

j) Seminário: Seminário Povos de Rua – Visibilidade, Políticas Públicas e Perspectivas, 

em 05/06/2014, para  integrantes do MP-Go, população em situação de rua, sociedade 

goiana, profissionais de saúde envolvidos com os povos de rua, Poderes Públicos 

Municipais, Estaduais e Federais, e demais atores envolvidos na temática, coordenado 

pelo CAO dos Direitos Humanos – MP-Go e idealizado pela Secretaria Estadual de 

Saúde/SPAIS/Coordenação de Promoção da Equidade, Centro de Referência de 

Direitos Humanos e Coletivo Liberdade. 

k) Curso “A Rua” – Projeto Intersetorial de qualificação para profissionais que atuam com 

a população em situação de rua do Estado de Goiás, nos anos de 2014 e 2015, para 

qualificação dos profissionais que atuavam com a População em Situação de Rua e para 

os usuários. 

 

Ao planejar e executar cada um destes eventos citados, o CR de Goiânia e a 

Coordenação de Promoção da Equidade em Saúde /GEP/SPAIS, colaboraram para que a 

Clínica Ampliada fosse alcançada no seu mais relevante propósito: reverter situações de 

preconceitos e exclusão da população em situação de rua, através da sensibilização da 

sociedade, qualificação dos profissionais implicados nos cuidados destas pessoas e 

protagonização da população em situação de rua. 

  Todos os eventos acima citados e especialmente os dos itens h, i e j, contribuíram para 

visibilizar as ações de violência que a população em situação de rua vivenciava, com maior 

destaque aquelas situações daqueles que eram usuários de drogas. A sociedade neste momento 

projetava neles todos os “males da epidemia do crack”.  Estar em situação de rua era sinônimo 

de ser usuário de drogas. Inclusive, em vários momentos, conforme os dados do capítulo 3 deste 

estudo trazem, o uso de drogas se torna uma causa de ir e permanecer nas ruas. 

  Entretanto, Costa (2005, p.114) afirma que o uso de drogas não é uma característica da 

pessoa em situação de rua, e sim uma consequência de estar na rua, como forma de lidar com 

as adversidades da rua e/ou socialização. Muitos autores corroboram essa assertiva como no 

exemplo a seguir:  

 

O uso do álcool e outras drogas fazem parte da realidade das ruas, seja como 

uma forma de minimizar a fome e o frio, seja como uma forma de socialização 

entre os membros dos grupos. O uso dessas substâncias é considerado há muito 

tempo como uma das dimensões culturais que compõem o estilo de vida da 

população em situação de rua (Costa, 2005; Snow & Anderson, 1998). 
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  O último censo48 realizado com a população em situação de rua levantou que os 

principais motivos para viver na rua eram problemas com álcool/drogas (36%); desemprego 

(30%) e desavenças com a família (29%). Tais dados mostram o equívoco de  se atribuir  ao 

uso de drogas o motivo para que as pessoas estejam em situação de rua.  

  Estes eventos de sensibilização da sociedade e qualificação dos profissionais através de 

oficinas e seminários trouxeram a eles maiores subsídios para atuação com esta população, e 

reflexões sobre a condição de morar na rua associada a uma série de vulnerabilidades de saúde, 

sociais e legais, que agravam a sua marginalização social.  

  No curso A Rua questões relativas ao preconceito, violência institucional e da sociedade 

foram priorizadas por meio da reflexão e análise  junto aos trabalhadores, sobre as 

consequências da ausência de políticas públicas e da garantia dos direitos da população em 

situação de rua. Nesta ausência está implícito o não   acesso a serviços e ações de prevenção e 

apoio social, trazendo maior risco de sofrerem abuso sexual, apresentarem algum transtorno 

mental, bem como múltiplas comorbidades clínicas. 

 

4.3 Ações com as Instituições 

 

 Nos dados coletados, a prevalência da violência institucional com a população em 

situação de rua trouxe uma realidade que não era visível. Por meio dos relatos desta população, 

nas denúncias nos órgãos de defesa, na mídia, nos relatórios da equipe do consultório de rua e 

nos diários da equipe de abordagem especializada da SEMAS, inúmeras situações mostram o 

descaso, negligência, atos físicos e verbais de agressão com os abrigados. 

 Além da violência institucional que aqui apresentamos, precisamos entender que a 

violência estrutural, a partir da globalização, do avanço tecnológico, que ocasionam situações 

de desigualdades e exclusão dos direitos sociais e políticos, está engendrada no próprio motor 

do desenvolvimento capitalista. E nesta lógica, numa sociedade de classes, a desigualdade se 

faz presente, aumentando o número de populações miseráveis e em situação de total exclusão.  

Esta população se vê a mercê dos favores sociais e do Estado. E encontra como apresentamos 

no capítulo 03, quando precisam de abrigamento, instituições que praticam violência em todo 

o processo de acolhimento, tornando seu direito de acolhida e proteção em situação de 

vulnerabilidade social. 

 Observamos neste estudo ações políticas que aconteceram na Clínica Ampliada, 

proporcionando a essa parte da população que vivencia um contexto de miserabilidade social, 

                                                           
48 Censo Nacional sobre a População em Situação de Rua, 2007/2008 – Instituto Meta. 
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transformações em seu modus vivendi, mas sempre procurando não nos esquecer de que a 

“invisibilidade condena os ‘cidadãos sem cidadania’, preservando a sua existência” (GOES, 

2008, p. 179). 

 A Clínica Ampliada nas ações que vimos detalhando intervém por meio de ações 

intersetoriais, articulando com outros equipamentos de saúde para alcançar a integralidade do 

cuidado. Apresentaremos a seguir exemplos destas ações com instituições de saúde, de proteção 

ao cidadão e demais atores envolvidos na linha de cuidado da população em situação de rua. 

Outro agravo na clínica, neste momento do estudo, era a violência policial. Na tentativa 

de ter maior resolutividade na atenção, percebendo o quanto esta violência causava tensões, 

dificuldades e barreiras no processo de trabalho da equipe do CR, com muito sofrimento físico 

e mental dos usuários, viu-se a Clínica Política na obrigação de se haver com o comando da 

polícia militar, o que se deu numa reunião intermediada pela SMS/ CR de Goiânia e CAO de 

Direitos Humanos do Ministério Público de Goiás. É o que apresentaremos a seguir.  

 

4.3.1 Ações da Clínica Ampliada, realizadas pelo Consultório de/na Rua com as 

Instituições envolvidas no atendimento à população em situação de rua. 

 

  Apresentamos os dados relacionados a atuação do Consultório de Rua com as 

instituições implicadas na atenção a População em situação de rua: 

 

4.3.1.1.  Ações da Clínica Ampliada com as unidades de saúde. 

 

O Consultório de Rua realizou ações de sensibilização/conscientização dos profissionais 

das unidades de saúde discutindo a assistência a população em situação de rua, tratando em 

especial os usuários de álcool e outras drogas. Buscou-se minimizar os preconceitos nos 

atendimentos e propiciar apoio técnico-teórico na condução das suas abordagens. Estas ações 

visavam facilitar o acesso às redes de saúde institucionalizadas, em parceria com profissionais 

das Equipes de Estratégia de Saúde da Família, das Unidades Básicas de Saúde, entre outros, 

na lógica da integralidade do cuidado.   

Observou-se a necessidade de “qualificar os profissionais envolvidos na assistência, os 

fortalecendo para lidar com essas questões, para que possam construir medidas mais adaptadas 

às necessidades específicas dos seus usuários, levando em conta a particularidade de cada 

sujeito e a especificidade do contexto social em que está inserido”. (Oliveira, 2009) 

Para tanto, o CR auxiliou o CAPS Girassol, em parceira com CAPS CASA e NASF da 
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região Noroeste, na promoção de matriciamento dos profissionais que atendem na rede básica, 

em especial os agentes de saúde. 

 

4.3.1.2. Ações da Clínica Ampliada com o CAO dos Direitos Humanos – Ministério Público 

de Goiás .49 

 

Foram realizados encontros com o CAO dos Direitos Humanos, buscando-se parceira 

para a promoção dos trabalhos do Consultório de Rua, além do suporte para o enfrentamento 

das situações de violência e violações dos direitos humanos, que sofriam a população em 

situação de rua. Através desses encontros foi promovido um Seminário: “Drogas: Dialogando 

Novas Possibilidades”, no qual se buscou a sensibilização dos promotores e da sociedade 

goianiense, acerca do trabalho proposto pelo CR e, posteriormente, articulado com várias 

instituições, o Seminário Povos de Rua. 

Ainda nesta lógica, foram acordadas reuniões com o Comando da Polícia Militar, 

quando se discutiu as abordagens policiais violentas com a PSR, buscando-se estratégias para 

modificar essas intervenções. 

Outras ações com o Ministério Público já foram citadas neste estudo, no item que analisa 

a protagonização da população em situação de rua.  

 

4.3.1.3. Ações da Clínica Ampliada com o Comando da Polícia Militar. 

 

Em parceria com o CAO de Direitos Humanos, do Ministério Público, iniciou-se 

negociação com o Comando da Polícia Militar no sentido de construírem- se estratégias para 

melhoria das abordagens policiais, visando acabar com as intervenções violentas à essa 

população. Com este objetivo, o Consultório de Rua realizou várias reuniões com o Comando 

da PM e CAO de Direitos Humanos.  

Abaixo, trechos de um relatório de uma das reuniões, como exemplo de ação 

intersetorial da Clínica Ampliada, que o consultório de rua realizava com a PM de Goiás: 

 

Atendendo a deliberação da reunião do dia 07/11/2011, do Ministério Público, 

que teve como objetivo pactuar estratégias de atuação conjunta entre a Polícia 

Militar, o Ministério Público e a Secretaria Municipal de Saúde (Projeto 

Consultório de Rua), na qual acertou-se que a Polícia Militar e a Secretaria 

Municipal de Saúde, através do Comandante da Policia Militar – Campinas  e  a 

Coordenadora do “Consultório de Rua de Goiânia” manteriam contato para 

                                                           
49 Ver folder no Anexo – Documentos 5 e 6  
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elaboração de estratégias de atuação conjunta no que tange aos moradores de 

rua, reuniram-se os referidos profissionais, no Comando da Polícia Militar de 

Campinas. (...). No dia 16/11/2011, na reunião acima citada, ficou deliberado 

que o Comando da Polícia Militar acompanhará de perto as queixas 

apresentadas, até porque, de acordo com o Major H, ações de violência dos 

policiais contra a população não são permitidas pela corporação. Ficou acertada 

a importância de as equipes terem seus espaços e formas legítimas de atuação 

respeitados, e que no momento em que a equipe do Consultório de Rua estiver 

atendendo a população, não haverá intervenções policiais, já que trazem enormes 

prejuízos às atividades desenvolvidas pelo projeto. O respeito deverá prevalecer 

entre as equipes da Polícia Militar e a equipe do Sistema Único de Saúde. Uma 

equipe não poderá invadir o espaço de trabalho nem interferir nas formas 

legítimas de abordagem da outra. (...). Ao término da reunião o Major Henrikson 

colocou-se à disposição da equipe do Consultório de Rua para intervir nessas 

situações, ou seja, se (quando?) ocorrer qualquer desrespeito ao trabalho da 

equipe ou à população atendida pelo SUS. (Relatório do CR, 16/11/2011). 

 

4.3.1.4.   Ações da Clínica Ampliada com a Secretaria de Assistência Social. 

 

Foram realizados encontros intersetoriais e intrassetoriais, na tentativa de construir um 

programa intersetorial, que atendesse com maior integralidade as necessidades dessa 

população. Após vários encontros entre a coordenação do Consultório de Rua, CAPS Girassol 

e SEMAS, elaborou-se um projeto denominado de “Assistência Intersetorial aos Moradores de 

Rua”, que busca viabilizar tais ações em conjunto com vários equipamentos sociais. 

Em 20 de maio de 2014, após inúmeras reuniões com técnicos do Consultório na Rua, da 

coordenação de Promoção da Equidade em Saúde e da SEMAS foi pactuado o “Fluxo 

compartilhado SUS e SUAS para o atendimento integral à população em situação de rua em 

Goiânia”. Desta pactuação, surge a portaria 077/2014, instituindo este fluxo com a SEMAS/SUS  

(vide Documento 10 no  Anexo). 

Em todos os eventos acima citados foi garantida a participação dos profissionais da 

SEMAS, na tentativa de qualificá-los para a realidade desta população, sensibilizando e 

humanizando as abordagens que realizam. 

Teve-se o cuidado em realizar levantamento de informações sobre qual demanda de 

formação estas equipes precisavam (capacitações, cursos, oficinas, treinamentos) no tema  

“populações em situação de rua” , além de mapear políticas, projetos e iniciativas diferenciadas 

(procedimentos, orientações) de atendimento e promoção de direitos da população em situação 

de rua que envolvessem os órgãos da Segurança Pública estaduais e municipais, as Secretarias 

estaduais e municipais de saúde, bem como as entidades federativas envolvidas nestes cuidados. 

O objetivo era conseguir diminuir a violência institucional e o preconceito através dessas 

orientações e qualificações. 
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Entendemos que esta articulação é empoderada quando incluímos a Academia como 

parceira nas ações de qualificação dos profissionais e campo de atuação de estagiários, 

preparando os atores para os cuidados a esta população, em ações transformadoras da realidade 

de negligência e segregação de que são vítimas. 

 

4.3.1.5 - Ações da Clínica Ampliada com a participação da Universidade.  

 

O professor Coêlho (2006), em sua análise do papel da Universidade na formação dos 

educadores lembra Aristóteles referindo-se à vida na cidade, que suporia “...união, amizade, 

philia, a constituição de uma vida comum, de uma comunidade entre os que se querem bem e 

se ajudam... Este é o fim da cidade, da vida em sociedade” (p. 54). Em seu entendimento, só 

seria possível viver uma vida feliz se houvesse verdadeiramente solidariedade entre os 

habitantes de uma comunidade, sendo que a dificuldade de um seria a dificuldade coletiva, e a 

alegria do coletivo seria também a alegria individual. 

 Neste cenário, urge que ações intersetoriais se façam presentes na linha de cuidados 

destes sujeitos, conforme estabelecem as diretrizes de atenção a população em situação de rua, 

numa prática em que há a atuação da Clínica Ampliada em contraposição ao modelo 

assistencialista, autoritário, manicomial, excludente e preconceituoso. Neste cenário, urge que 

ações intersetoriais se façam presentes na linha de cuidados destes sujeitos, conforme 

estabelecem as diretrizes de atenção a população em situação de rua, numa prática em que há a 

atuação da Clínica Ampliada em contraposição ao modelo assistencialista, autoritário, 

manicomial, excludente e preconceituoso. 

 Nesta parceria, a Universidade teve uma participação essencial na legitimação das ações 

e projetos mais radicais em defesa desta população. Isto se dá pela maior autonomia das 

academias para executar proposições sem depender tanto de outras instituições governamentais. 

Em muitas situações, pela burocracia, e em alguns momentos, dependendo da política vigente, 

pelo reacionarismo estatal e da sociedade, projetos ficam engavetados e esquecidos, implicando 

em aumento das lacunas nos cuidados à população de rua. Através das intervenções acadêmicas 

consegue-se, frequentemente, a celeridade necessária e a execução de ações democráticas e 

libertárias se tornam possíveis com a parceria de instituições que atuam na linha de cuidado 

destes povos. 

Outro papel fundamental da academia é o favorecimento das condições para a 

concepção e estruturação de serviços e programas. Percebe-se nas experiências que 

apresentaremos ao longo deste texto, que foi essencial, aqui no município de Goiânia, a parceria 

com a Universidade para a execução de projetos que se tornaram serviços, como é o caso do 



156 

 

 

Consultório de Rua, e até da formação de Movimentos Sociais, como foi, quando se criou o 

Movimento Nacional da População de Rua de Goiás. 

Em Goiânia, no que se refere à Clínica Ampliada e a Academia, tivemos a experiência 

de ações articuladas com a Universidade Federal de Goiás que nos mostraram uma atuação em 

que a formação superou a exigência de uma educação voltada para a produtividade, para o 

utilitário, para a formação profissional, tecnicista.  Vivenciamos um processo educacional que 

nos proporcionou o fortalecimento do resgate dos ideais, valores e práticas humanistas de 

cuidado à população em situação de rua.   

 Chauí (2000), em uma mesa de lançamento do IV Congresso da USP, num debate com 

o economista Luís Carlos Bresser Pereira, “Universidade: Visões Antagônicas”, afirma que “a 

Universidade se define também pelo conjunto de práticas que realiza como instituição social e 

pelo modo como se articula à ação política”. Notável esta observação que contribui para o 

entendimento de que a prática da Universidade deve ser transformadora de uma realidade de 

violência, e que as intervenções no processo educacional podem preparar o aluno e toda a 

comunidade acadêmica para atuar nestas situações, indo à raiz dos problemas postos e se 

implicando na recriação de uma realidade menos iníqua. 

A atuação da universidade como instituição social capaz de se contrapor, minimamente 

que seja, ao crescimento do individualismo e da competição sem limites nos dias de hoje 

encontra fortes barreiras reacionárias que agem “impedindo a concretização republicana e suas 

possibilidades democráticas”. (Chauí, 2003). Enquanto instituição afirmativa dos direitos 

humanos e justiça social, a universidade só terá seu papel dignamente concretizado se estiver 

implicada nesta sociedade política e socialmente dividida, definindo-se a partir de sua 

universalidade e buscando nas contradições respostas para a extraordinária desigualdade 

existente entre nós. Parafraseando Chauí, para conseguirmos gerar conhecimento e ações 

inovadoras, devemos lutar por uma universidade sem insegurança, pois, de outra forma, ela só 

trará medo e paralisia, submissão ao instituído, recusa da crítica, conservadorismo e 

autoritarismo. 

 Nesta perspectiva, a articulação com a Academia se deu, inicialmente, com a inclusão 

da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia no Programa de 

Educação pelo Trabalho para a Saúde -  PET-Saúde Mental, que   destinava-se   a   fomentar   

grupos de aprendizagem tutorial na Atenção em Saúde Mental, Crack, Álcool e outras Drogas. 

Esta experiência foi vivenciada por profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da 

cidade de Goiânia – Goiás, docentes e discentes na Universidade Federal de Goiás (UFG), todos 

eles integrantes do projeto PET- Saúde Mental- UFG/SMS- Goiânia, no ano de 2011, 
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envolvidos nas ações do Consultório de Rua. Os acadêmicos implicados no projeto pertenciam 

aos cursos de Enfermagem, Musicoterapia, Educação Física, Psicologia e Odontologia. Neste 

contexto, os discentes tiveram a oportunidade de colocar seus conhecimentos teóricos em 

práticas avançadas; que favorecem a formação de profissionais implicados na transformação da 

realidade social. Nestas atividades as ações foram constituídas pela construção conjunta do 

planejamento e desenvolvimento de estratégias que proporcionaram uma atenção aos 

moradores de rua em regiões previamente estabelecidas através do diagnóstico realizado pelos 

profissionais do Consultório de Rua. 

 A participação dos alunos da Universidade Federal implicou em ações de: 

a) Atendimento in loco da população em situação de rua (Educação Física, Psicologia 

e Enfermagem); 

b) Atendimento odontológico nos CAIS; 

c) Orientações de saúde bucal para a população em situação de rua in loco; 

d) Atividades de Musicoterapia (Roda de Tambor) em praças; 

e) Cuidados aos profissionais do Consultório de Rua (Psicologia); 

f) Acompanhamento em consultas da população em situação de rua nos CAIS e 

Maternidades;  

g) Participação nas discussões de caso e reuniões de Equipe do Consultório de Rua; 

h) Participação em seminários e encontros que discutiam as políticas da população em 

situação de rua; 

i) Participação na manifestação de repúdio à morte de adolescentes em situação de rua 

na Assembleia Legislativa. 

  A participação dos docentes da UFG, neste projeto, se constituiu nas seguintes ações: 

a) Participação na Roda do Tambor realizada na Pça da Matriz- Campinas; 

b) Orientação aos alunos integrantes deste projeto nas intervenções realizadas; 

c) Planejamento e coordenação de seminários em parceria com a equipe do Consultório 

de Rua sobre as políticas públicas; 

d) Participação na elaboração do documento de repúdio à violência que esta população 

estava sofrendo, com dezenas de homicídios; 

e) Participação na manifestação de repúdio à morte de adolescentes em situação de rua 

na Assembleia Legislativa.  

 A possibilidade de se ter “ações nas quais a universidade pôde se integrar participando 

efetivamente das lutas sociais”, conforme nos apresenta Libâneo (2013, p. 72) em sua defesa 

de uma educação escolar crítica a serviço de transformações sociais e econômicas que atuam 
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na superação das desigualdades sociais, foi essencial para viabilizar a prática de uma Clínica 

Ampliada, com o envolvimento de setores que colaboraram na promoção dos cuidados integrais 

à população em situação de rua. 

A efetividade da Academia enquanto instância de transformação da realidade se mostra 

vivamente em outra ação que a Universidade pôde se integrar com ações sociais. No período de 

2014/2015 foi efetivado o projeto intersetorial de qualificação para profissionais que atuavam 

com a população em situação de rua do Estado de Goiás: o Curso “A Rua”. O objetivo deste 

projeto foi a promoção da qualificação dos profissionais que atuavam com a População em 

Situação de Rua (PSR), promovendo a conscientização profissional da atenção às pessoas em 

contexto de vulnerabilidade social e de saúde, além de possibilitar a visibilidade destas pessoas e 

reconhecer o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social (SUS) para 

todos. Este projeto teve a duração de três anos, com três edições de um curso, no qual foram 

qualificados profissionais dos Consultórios na Rua (trabalhadores de Goiânia, Rio Verde, 

Formosa, Valparaíso, Águas Lindas, Cidade de Goiás, Aparecida de Goiânia e Anápolis), dos 

Centros de Atenção Psicossocial, Unidades de Acolhimento, Estratégias de Saúde da Família 

vinculadas aos Consultórios na Rua, Serviço Especializado de Abordagem Social de Goiânia, 

Serviço de Acolhimento Institucional de Goiânia e Centro de Referência Especializado para 

População em Situação de Rua (Centro Pop), 

A dimensão política, a importância da clínica ampliada e protagonização das pessoas 

em situação de rua foram norteadoras das discussões e reflexões trazidas por estas ações. 

Demandada pela Coordenação de Promoção da Equidade em Saúde – SPAIS/SES-GO 

e Consultório na Rua/SMS de Goiânia, com o apoio da Escola Municipal de Saúde Pública, 

Secretaria de Assistência Social e Movimentos Sociais, como o Coletivo Liberdade, o papel da 

Faculdade de Enfermagem-UFG foi essencial e possibilitou o pleno desenvolvimento do curso, 

através do respaldo e legitimação conceitual, da logística e titularização ofertada. 

Na segunda edição do Curso “A Rua” foram incluídos participantes em situação de rua, 

enriquecendo as discussões e protagonizando a população em questão. 

A terceira edição foi inteiramente voltada para a população em situação de rua. Neste 

curso buscou-se a capacitação e o empoderamento das pessoas em situação de rua, na 

perspectiva de qualificar lideranças para a articulação e a busca de direitos. Proporcionou ainda 

o encontro e a troca de experiências das pessoas em situação de rua, com a apresentação e 

discussão das orientações do Movimento Nacional dos Moradores de Rua. Nesta edição pôde-

se conhecer e debater as políticas estaduais e municipais para a população em situação de rua e 

discutir possíveis parcerias para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade social em 

seus diferentes aspectos (saúde, moradia, sustentabilidade, segurança). 
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Demandada pela Coordenação de Promoção da Equidade em Saúde – SPAIS/SES-GO 

e Consultório na Rua/SMS de Goiânia, com o apoio da Escola Municipal de Saúde Pública, 

Secretaria de Assistência Social e Movimentos Sociais, como o Coletivo Liberdade o papel da 

Faculdade de Enfermagem-UFG foi essencial e possibilitou o pleno desenvolvimento do curso, 

através da logística e titularização ofertada. 

Uma das características predominantes do curso, na 2ª e 3ª edições foi o resgate do 

protagonismo da população em situação de Rua, e a Universidade proporcionou a esta 

população, se adequando metodológica e espacialmente para recebê-la, enfrentando obstáculos 

e desconstruindo preconceitos na própria instituição. Houve momentos do curso que se recebia 

pessoas acompanhadas de seus cachorros, sacos com seus pertences, nem sempre em situações 

higiênicas adequadas. Em várias situações, os participantes chegavam alcoolizados ou sob 

efeitos de outras drogas, mas os coordenadores e mediadores souberam administrar os conflitos 

e as reclamações advindas destas situações e garantir uma convivência estimulante para o 

aprendizado de todos os envolvidos no Curso “A Rua”, das questões clínicas, políticas e 

pedagógicas que se colocavam à época para o SUS, para a Academia e, timidamente, para a 

cidade. 

Ao trazer as ações da Clínica Ampliada neste capítulo, possibilitamos a análise da 

contribuição que ela ofereceu, no período estudado, no enfrentamento da violência com a 

população em situação de rua. No entanto, a partir da minha experiência, percebi que    os 

profissionais que atuam na perspectiva desta Clínica enfrentam inúmeras dificuldades, entre 

elas: resistência dos profissionais que atuam na clínica tradicional;  a intersetorialidade nos 

projetos terapêuticos dos usuários nem sempre  alcançada; o desconhecimento dos princípios 

desta Clínica por parte da grande maioria dos profissionais do SUS e SUAS e a inexistência de 

supervisão e matriciamento tornam-se um grande desafio para sua efetivação. 

Trouxemos exemplificação do ápice da Clínica Ampliada no enfrentamento da violência 

com a população em situação de rua, mas ainda é necessário muito investimento em 

qualificação, supervisão, espaços para que os mecanismos do SUS de participação popular 

como o controle social, as lutas sociais; acima de tudo vontade política dos gestores para que 

ela se efetive com maior amplitude. Enfatizamos ainda que ela é apenas mais um instrumento 

potente para lidar com esta situação de violência contra PSR.   
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Considerações Finais 

 

 
“A sociedade de classes não é o objetivo final do 

progresso na história, e sim sua interrupção muitas vezes 

fracassada e finalmente alcançada”  

(Benjamim, 2006a, p.30). 

 

Na introdução deste trabalho trouxemos dados do CNDDH em que o Estado aparecia 

como principal agente violador de direitos da população em situação de rua. No 

desenvolvimento da apresentação da coleta de dados do período de 2010 a 2014 sobre a 

violência com a população em situação de rua, confirmamos que o Estado, através de suas 

instituições e órgãos, estão na linha de frente do cuidado e proteção desta população, violam 

seus direitos e cometem outras formas de violências narradas neste estudo. 

Nas análises discorridas, a necessidade de estudar os elementos socioeconômicos e 

psicológicos constitutivos dessa violência nos levou a autores como Adorno, Horkheimer, 

Crochik, Marx, Marilena Chauí,  Lukács entre outros estudiosos, que debatem esta temática e 

trazem considerações importantes sobre a violência estrutural. Esta violência está contida na 

estrutura da sociedade e “aparece como desigualdade de poder e consequentemente como 

chances desiguais de vida, (...) pode emergir como consequência do processo mesmo se não 

conseguirmos discernir uma intenção violenta” (Galtung, 1969, p. 171). Está na base da 

violência institucional e social, constatadas neste estudo. 

A violência policial, presente em uma dimensão da violência institucional, denominada 

também de oficial, é percebida no cotidiano de nossa sociedade, conforme apresentado no 

capítulo 03. Nesta pesquisa observa-se que a intensidade desta violência depende em muito da 

forma como é tolerada pelo governo e pela própria sociedade. Viu-se que quando se fez maior 

vigilância sobre as ações policiais, até com a possibilidade de federação da investigação das 

mortes acontecidas no estado da população em situação de rua houve uma diminuição 

significativa destes atos. 

Esta diminuição nos permite inferir que a naturalização destes assassinatos se inclui na 

violência estrutural, e que as denúncias e pressões que ocorreram no período de 2010 a 2014 

conseguiram, temporariamente, coibir a postura higienista da sociedade.  

As análises realizadas nos esclarecem sobre como a luta pela sobrevivência exige desta 

população a criação de estratégias para enfrentar a condição de não cidadãos, de marginais e de 

excluídos, principalmente pela desigualdade social estruturando toda esta situação de violência. 

Estas pessoas em situação de rua precisam esquivar-se e driblar proibições e limites que 
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favorecem os que estão incluídos na sociedade, e reforçam a miserabilidade em que vivem. Ao 

buscar uma ressignificação para sua condição de não cidadão, a reação de violência dos que os 

deixaram nesta situação reverbera e aumenta a vulnerabilidade e a desigualdade social em que 

se encontram. Quer seja pelo sistema capitalista com sua seleção “natural” do que está no campo 

da produção e comercialização quer seja pelas pessoas envolvidas e pactuadas com esta 

indiferença, explicada por Crochik no capítulo 1. A existência e continuidade desta situação é 

histórica. 

Quanto aos elementos socioeconômicos, levantamos inúmeras situações em que a 

violência se tornou mais frequente em relação a geração de renda. Ao desenvolverem atividades 

informais, a PSR sofre mais estigmas da sociedade, que em seu imaginário social a percebe 

como “perigosa”. Tais situações estão nos prontuários e nos relatórios da equipe do CR, 

principalmente quando a PSR estava em espaços que o tráfico operava. Ao buscarem geração 

de renda em atividades como vendas diversas; flanelinhas e/ou mendicância nos sinaleiros da 

cidade, se tornam alvos de abordagens agressivas da polícia militar e do guarda civil 

metropolitana. E o mais agravante é que em diversas ocasiões, estes agentes públicos foram 

demandados por solicitações da sociedade civil.  

 Os dados deste estudo mostram que a sociedade, em diversas circunstâncias, se 

comporta e reage com ações de violência para com a PSR. Relatos dão conta de comerciantes 

raivosos que, por acharem que sua clientela se esquiva de frequentar seu estabelecimento por 

causa dos maltrapilhos, agridem verbal e fisicamente esta população; “cidadãos de bem” que 

se incomodam por terem em suas praças e espaços de lazer a presença destes miseráveis; 

comunidades que aplaudem as ações de higienização dos espaços públicos, mesmo que se 

façam acompanhadas por abordagens truculentas e ilegais; de apreensões e internações forçadas 

da PSR; do silêncio e indiferença perante assassinatos recorrentes destas pessoas e da omissão 

da mídia que apenas se posiciona quando as notícias podem render espetáculos e favorecer a 

venda de suas matérias ou quando chegou numa dimensão de tragédia social com repercussão 

nacional .  

 Numa sociedade em que as diferenças socioeconômicas são tão marcantes, entender a 

gênese desta violência na história da humanidade, principalmente na história do capitalismo, 

nos ajuda a pensar em estratégias de enfrentamento. Vimos nas ações promovidas e articuladas 

pela Clínica Ampliada neste período um esforço para colocar em debate esta questão. 

As ações da Clínica Ampliada para sensibilizar a sociedade implicaram as pessoas nesta 

violência social. Provocaram reflexão sobre os estigmas sociais que se promovia ao ignorar o 

sofrimento desta população bem como sobre o esquecimento e exclusão decorrente deste 

descaso.  
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A relevância de trazer elementos psicológicos constitutivos da violência, como a 

indiferença e a apatia ao infortúnio do outro, a dificuldade de individuação do ser humano em 

uma sociedade que o torna competitivo e voltado para o “ser em si” e os obstáculos que 

impedem “o ser para si”50 contribuem para o aprofundamento destas formas de violência com 

o humano em situação de miserabilidade e exclusão.  

Violência relacionada a necropolítica sempre existiu no Brasil. Mas a autora deste 

trabalho, ao vivenciar em suas intervenções nas ruas de Goiânia, através do Consultório de Rua, 

os efeitos objetivos e subjetivos de situações alarmantes de assassinatos e outras agressões às 

pessoas em situação de rua, pretas e pobres, sentiu a necessidade de enfatizar esta questão na 

pesquisa. A preocupação é especialmente, o processo de banalização e legitimação de tal 

política até sua aceitação social. 

Como a vulnerabilidade estrutural da PSR nos remete à pobreza e extrema desigualdade 

social, temos que entender que nesta miserabilidade, a privação da liberdade pessoal e da 

possibilidade de fazer escolhas maximizam a situação de exclusão. Na maioria dos casos não 

há escolha de ficar na rua e sim a inexistência de perspectivas, de oportunidades e como 

consequência tais situações de violência levantadas neste estudo. 

Viu-se nesta pesquisa que ofertar abrigamento para as pessoas em situação de rua não é 

o suficiente para protegê-las dos atos de violência, já que muitos deles acontecem nestes 

espaços de “acolhimento”. Constatamos violência nas abordagens agressivas dos guardas 

municipais, com “baculejos”, agressões verbais e físicas, nos preconceitos e agressões verbais 

dos profissionais e na negligência estatal em não possibilitar estruturas físicas e recursos 

humanos adequados para acolher estas pessoas. 

O Estado, a Sociedade e os profissionais, cada um à sua maneira, penalizam e 

marginalizam esta população quando atuam como agentes violentadores dos seus direitos, 

especialmente negligenciando e negando a proteção que necessitam para uma sobrevivência 

minimamente digna. Assim, perpetuam seu lugar de não pertencimento à sociedade, o que torna 

mais estarrecedora a percepção de que a “invisibilidade condena os ‘cidadãos sem cidadania’, 

preservando a sua existência”. (Goes, 2008, p. 179)  

Nos relatos da equipe do consultório de rua, registrados nos prontuários e diários de 

campo, fica evidente que o despreparo e o preconceito dos profissionais de outros serviços 

envolvidos na linha de cuidado da população em situação de rua redundaram em maior descaso, 

indiferença e negligência, aumentando a violência institucional. 

Nos artigos dos jornais, nos diários da equipe do CR e nos relatórios das reuniões dos 

                                                           
50 Ver mais detalhamentos no capítulo 1. 
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Comitês da Pop Rua confirma-se a violência do Estado para com esta população quando se 

observa a morosidade, burocratização e negligência nas ações e na efetivação dos planos de 

cuidados elaborados e propostos pelas instituições, movimentos sociais e entidades envolvidas 

nos cuidados e proteção da PSR. 

 Ao analisar e constatar quais os agentes do Estado – profissionais que atuam com esta 

população, polícia e sociedade civil – reproduziam e/ou reafirmavam esta violência, trouxemos 

maiores subsídios para a discussão e elaboração de políticas públicas para proteção e 

acolhimento da PSR. 

O entendimento de como se deu o agenciamento da violência com a PSR, isto é, qual o 

setor ou setores da sociedade que a produziam mostrou-nos que intervenções seriam necessárias 

para enfrentar estes problemas.  

A partir dos dados levantados confirmamos que os profissionais das instituições, entre 

elas a polícia, e a sociedade civil eram a maioria dos agentes que praticavam violência contra a 

PSR. O resultado da pesquisa aponta que a violência institucional, com ênfase na policial, teve 

maior incidência, e a social estava como pano de fundo e colaboradora, na maioria das 

situações. 

Percebeu-se que as ações articuladas com os Comandos da Polícia Militar para dar fim 

à violência nas abordagens policiais e a exigência de maior proteção às PSR relativa aos 

assassinatos foram potencializadas pela Clínica Ampliada. Esta Clínica, ao articular diferentes 

setores para resolver tais situações, através da equipe do CR, pôde desenvolver tanto ações sob 

a perspectiva micro, referentes às intervenções da própria equipe, como intervenções em nível 

macro, que implicaram os Poderes Legislativo, Judiciário e Executivo. 

A coragem e a força do Consultório de Rua/ na Rua, na ocasião, ficaram evidenciadas 

nas ações de intervenção nestas situações de violência policial. Este pequeno grupo, uma equipe 

desenvolvendo um projeto inicial da SMS, conseguiu, no ápice de sua atuação, realizar diversas 

reuniões com o Comando Militar da Capital, da Guarda Militar, articular nota de repúdio51 

contra os assassinatos das PSR, envolver instituições como o MP de Goiás, a Universidade 

Federal de Goiás, a Câmara Municipal e a Assembleia Legislativa em ações públicas como 

seminários, oficinas e cursos que trabalhavam uma Clínica da amorosidade e do cuidado a esta 

população. Até a participação do CR, um dos três escolhidos no Brasil pelo seu trabalho, dentre 

outras falas sobre sua clínica política, denunciando essa barbárie em uma mesa redonda do I 

Seminário Nacional dos Consultórios na Rua e Saúde Mental na Atenção Básica, em julho de 

2013, foi produto desta ação de denúncia articulada pelo Consultório de Rua de Goiânia.  

                                                           
51 Ver documento 01 – anexo. 
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Os dados relativos às intervenções da equipe do CR e da Equipe do SEAS em busca do 

resgate da cidadania plena destas pessoas em situação de rua mostraram que a atuação política 

da Clínica Ampliada substituiu práticas vitimizadoras por práticas libertadoras e 

protagonizadoras. Exemplos destas ações foram encontrados nos registros destas equipes, 

como: tornar visível a existência civil da PSR, através de parcerias com a SEMAS para efetuar 

a documentação de identidade e CPF; Carteira de Trabalho; cursos de atuação política; garantia 

da participação em seus Comitês de defesa de direitos – Comitês Estadual e Municipal da Pop 

Rua – e inclusão nas diversas reuniões do CAO de Direitos Humanos. 

Nesta Clínica Política, através dos cursos e participações em reuniões dos Comitês Pop 

Rua, houve um espaço que possibilitou “a produção social de identidades, capaz de diferenciar 

as posições, lugares e situações de cada grupo nessa sociedade, sejam do ponto de vista cultural 

ou mesmo situação social, suscitando, também, múltiplos sentimentos de pertencimento e lugar 

no mundo” (Araújo & Tavares, 2015, p.6) 

Nestes espaços o desenvolvimento da Clínica Ampliada, neste período de assassinatos 

e extermínios da PSR de Goiás, com suas diversas intervenções intersetoriais, viabilizou-se o 

despertar da PSR para seus direitos e o resgate da dignidade para empoderamento de suas lutas. 

Como resultado de todo estas intervenções, o desejo de se organizarem e existirem enquanto 

Movimento Social culmina com a constituição do Movimento Nacional da População de Rua 

de Goiás em 2014. 

Em ações mais amplas e políticas, a atuação da Clínica Ampliada no cotidiano da equipe 

do CR, com suas intervenções e atividades de protagonização, viabilizou a atuação nas 

legislações para melhorar a atenção à população em situação de rua. A elaboração da portaria 

077/2014, e o Plano de Ação para a População em Situação de Rua, votado em Projeto de Lei 

do Plano Municipal de Atenção à População em Situação de Rua de 09/03/2016, são resultados 

desta atuação. 

Entender a clínica política na Clínica Ampliada torna-se mais fácil quando analisamos 

o processo que culminou nestas legislações para a PSR. Na portaria 077/2014, houve 

participação e protagonização das equipes do SUS, representado pelo Consultório na Rua de 

Goiânia/ Divisão de Saúde Mental/SMS, SEAS/SEMAS e Coordenação de Promoção de Saúde 

de Goiás/GPE/SPAIS/SES. A demanda da saúde em relação a esta portaria surgiu pelas ações 

e estratégias da Clínica Ampliada do CR. Uma Clínica que tem como proposta desconstruir as 

antigas e recriar novas políticas e práticas em saúde com uma perspectiva democrática e 

popular. Uma Clínica que não se ausentou do posicionamento político necessário frente as 

iniquidades do Estado e da sociedade na promoção de cuidado à saúde.  
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Como resultado desta pesquisa vimos uma Clínica que substituiu aquela clínica 

tradicional e degradada. Degradada por ser resultado de “uma mescla de uma política de saúde 

inadequada com um comportamento alienado de médicos que a praticam, atendem os casos de 

forma padronizada, quase que independente da gravidade e das necessidades de cada um dos 

seus pacientes” (Campos, 2013, p. 60). Degradada por se ausentar e não ter em seus espaços a 

participação do controle social na luta pelas demandas não atendidas. A Clínica Ampliada, ao 

defender a intersetorialidade nos cuidados, viu a necessidade de garantir, em perspectiva macro, 

através de portarias, esta implicação recíproca entre os setores e entre os serviços, para alcançar 

sua clínica centrada no sujeito. Uma clínica “não padronizada”, que valoriza as múltiplas 

dimensões do humano, sempre dependente dos sinais e sintomas evidentes e aqueles não tão 

evidentes em função de questões político-ideológicas, “da gravidade e das necessidades do 

paciente”, conforme afirmação acima de Campos. 

 Ao ser partícipe da elaboração da portaria 077/2014, o SUS, articulado pela Clínica 

Ampliada, promoveu a garantia das ações interligadas entre a Secretaria Municipal de Saúde e 

Secretaria de Assistência Social, se tornando agenciador no município das intervenções que 

garantiriam a equidade e integralidade a PSR na linha de cuidado. 

Em relação ao Projeto de Lei do Plano Municipal de Atenção à População em Situação 

de Rua, votado em 09/03/2016, pela Câmara Municipal, é importante falar do protagonismo do 

Movimento Nacional da População em Situação de Rua de Goiás, criado em 2014, e que 

acompanhou todos os trâmites no parlamento, e hoje, continua acompanhando e pressionando 

para garantir a efetivação das ações previstas ali previstas. 

Este projeto também foi iniciado com a intervenção desta Clínica Ampliada. Um 

posicionamento frente às injustiças que estavam acontecendo com a PSR, ativou discussões entre 

setores ligados a proteção dos direitos da população de rua de Goiânia, durante os anos de 2011 

a 2014. O SUS estava presente no Comitê Estadual da População em Situação de Rua, que 

integrava participações de membros da gestão da SMS de Goiânia, da equipe do CR, SES, entre 

outras instituições, e era gerido pela Coordenação de Promoção de Saúde de Goiás/GPE/SPAIS/ 

SES. Tais discussões geraram encaminhamentos que foram compartilhados no Comitê da Pop 

Rua da SMS de Goiânia, possibilitando a participação ativa na elaboração das ações deste projeto. 

É importante enfatizar que nestas discussões e planejamentos, a presença de membros do 

MNPRGO era constante. 

Entende-se que ao protagonizar o sujeito, ao articular políticas públicas e legislação que 

favorecem a promoção e tratamento do usuário, a Clínica Ampliada está atuando com sua 

radicalidade máxima, que são as ações de uma Clínica Política, superando a alienação e 
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fragmentação no cuidado ao sujeito.  

As situações de violência policial levantadas neste estudo trazem algumas considerações 

postas por Nonato e Raiol (2018) sobre a necessidade de mudanças urgentes em nosso aparato 

da Secretaria da Segurança Pública e nas políticas de proteção à PSR:  

 

O que esperar de discursos que associam exclusivamente segurança pública e 

combate à criminalidade e à violência? Na prática tais discursos acabam criando 

ilusões e disseminando ideologias reacionárias que ofuscam a lógica que norteia 

muitas ações na área de segurança pública. E o que é pior: enfraquecem as 

políticas de cunho social necessárias ao combate à violência e à criminalidade e 

legitimam a criminalização seletiva das denominadas “classes perigosas”. 

(Nonato & Raiol, 2018, p. 21) 

 

A presença de uma Clínica revolucionária no SUS se torna mais uma estratégia e uma 

possibilidade para iniciar o processo de mudanças numa estrutura social que cria, legitima e/ou 

se ausenta das situações em que uma classe oprimida sofra violência por estarem em situação 

de vulnerabilidade social e miserabilidade.  

Diante de políticas públicas voltadas para práticas de vitimização dos vulnerados, e com 

a contradição de um Estado que deveria existir para proteger, mas que usa, na maioria de suas 

ações a força, o extermínio e a política de morte para com os miseráveis e pobres, pode-se 

pensar em transformação quando se aponta a Clínica Ampliada para atuar nestas iniquidades. 

E a autora desta pesquisa, por sua formação de psicóloga, indagava no desenvolvimento 

de sua clínica peripatética e Ampliada, qual a verdadeira contribuição que o psicólogo daria no 

enfrentamento desta violência com a população de rua? Como contribuir com as ações desta 

Clínica Ampliada? Nos primeiros anos a incompreensão teórica não lhe deixava enxergar estas 

contribuições. Em muitos momentos se perguntava se o que estava fazendo eram abordagens 

psicológicas ou assistência social, questionamento que frequentemente se faz aos militantes de 

esquerda. 

Seria “clínica” atender o usuário, debaixo de uma ponte, mitigando, através de uma 

escuta amorosa, seu sofrimento momentâneo? Seriam parte da Clínica Ampliada as indagações 

que provocavam na equipe, em suas polêmicas reuniões semanais, fortes e carregadas de 

sentimentos?  

Ajudaria a psicologia, quando se posicionava politicamente sobre tais sofrimentos, 

trazendo contribuições para a equipe, fomentando debates, de um ponto de vista macro as 

implicações que potencializavam tais ações de violência? Ajudaria, assim, a psicologia a 

encontrar o sujeito com todas as suas dimensões humanas, do sujeito como o ser social e não 

como um ser social (com o social e o psicológico como atributos do biológico), então, livre do 
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determinismo biológico ou biopsicológico da clínica padronizada, ideologizada?  

Na pesquisa, ao aprofundar-se nas leituras de Baró, Adorno, Parker e Yamamoto, as 

respostas foram surgindo. 

Adorno (1951/1993), em seus estudos, reforça o quanto o ser humano se degradava na 

sua individualidade, no sentido de impossibilitar desta forma a verdadeira democracia, na qual 

poderíamos alcançar uma sociedade que privilegiasse o Gênero Humano, eliminando assim 

estruturas sociais opressivas, excludentes e que marginalizam os seres humanos em decorrência 

de autonomia individuais. 

Tal reflexão nos leva a uma sociedade voltada para o desenvolvimento individualista e, 

portanto, egoísta, que poderá vir a se constituir como barbárie, sempre mais violenta com os 

que não conseguem espaço no sistema capitalista. Por mais que Adorno enfatize as 

consequências nefastas desta sociedade para com as populações mais fragilizadas, em 

determinados momentos, mais otimista, ele mostra que é possível uma resistência social, se o 

indivíduo reagir a este contexto: 

 

...em face da concórdia totalitária que apregoa imediatamente como sentido a 

eliminação da diferença, é possível que, temporariamente, até mesmo algo da 

força social de libertação tenha-se retirado para a esfera individual. Nela a teoria 

crítica se demora e isso não apenas com má consciência. (Adorno, 1951/1993, 

p. 10). 

 

Neste sentido, a psicologia social proposta por Adorno (1955/1986), na perspectiva da 

Teoria Crítica, é um instrumento fundamental para enfrentar a continuidade das tendências 

regressivas que conduzem ao fascismo. Tendo em vista o foco desta pesquisa – violência com 

a população em situação de rua e a Clínica Ampliada para seu enfrentamento – os estudos desta 

teoria fundamentaram nossa análise e discussão dos dados levantados. 

Conforme alerta Parker (2014), “ao invés de uma explicação social e histórica sobre 

como certas condições da vida na sociedade capitalista fazem parecer para as pessoas que 

realmente não existiria outra forma de viver, o problema é visto apenas como um problema 

psicológico”. (p. 59)  

Para uma contribuição que possibilite uma análise real da situação da população de rua, 

a Psicologia deve trazer em sua clínica e em suas análises os fatores psicossociais e históricos 

que agravam as vulnerabilidades enfrentadas por estas pessoas. A práxis pode propiciar uma 

intervenção que não culpe nem criminalize este sujeito pela sua condição de vulnerável, mas 

leve em consideração os fatores políticos e sociais do agravamento desta condição. Quando a 
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psicologia ignora tais determinantes, ela se coloca a serviço das classes dominantes, sendo um 

instrumento da legitimação da exploração do homem pelo homem.  

Como diz Parker, quando se refere à sociedade atual: 

 

Cada indivíduo torna-se ainda mais isolado de todos os outros, com seu sucesso 

e sua riqueza sendo atribuídos às suas próprias habilidades ou ao seu trabalho 

esforçado e o seu fracasso e pobreza atribuídos à sua própria estupidez ou a 

preguiça. (2014 p. 64) 

 

  Quanto à população em questão, vê-se que quando atribuímos à própria pessoa a 

responsabilidade por sua condição de pauperização, estamos fortalecendo a estigmatização 

deste ser em desamparo, agravando ainda mais sua situação. E a psicologia, numa perspectiva 

transformadora, precisa viabilizar possibilidades de mudança desta realidade.  

É contundente a provocação que Yamamoto (1987, p. 46) faz, quando cita Holland: “a 

quem devemos tratar e mudar – o homem que sofre ou as condições que geram o sofrimento?” 

(p. 14-15) ela nos remete à prática de uma psicologia social libertadora, que consiga realizar 

um trabalho clínico e político de transformação da realidade posta, protagonizando estas 

populações criminalizadas e pauperizadas, para que consigam cuidar de seus sofrimentos, atuar 

nas lutas pela defesa de seus direitos e viabilizar as mudanças necessárias para a conquista da 

cidadania perdida ou que nunca existiu. 

Este autor enfatiza as afirmações de Basaglia52 quando diz que “...o psicólogo deve criar 

oportunidade de desenvolver ações que contribuam para a ‘explicitação através da palavra 

recuperada, na insatisfação latente’ (p.205), não sem antes tomar consciência de sua própria 

exclusão, como concessionário (involuntário) da violência. ” (Yamamoto, 1987, p.65).  

Destas indagações, pode-se concluir que a psicologia, ao favorecer este processo de 

conscientização das pessoas em situação de vulnerabilidade e de sua própria exclusão, tende a 

despertar neles o desejo de protagonização, intervindo e trazendo reflexões sobre a violência  

estrutural para a equipe de trabalho, auxiliando e colaborando no planejamento de ações 

transformadoras  do estado das coisas, pode sim, através de uma equipe transdisciplinar 

compromissada, provocar e construir coletivamente os primeiros passos para uma 

transformação social.  

Meu trabalho desenvolvido na perspectiva da Clínica Ampliada transformou minhas 

intervenções psicológicas. Possibilitou a percepção crítica do contexto em que estão inseridas 

as pessoas e intervenções que estimulam o protagonismo social dos sujeitos e das comunidades. 

                                                           
52 Basaglia, Franco. A psiquiatria alternativa: contra o pessimismo da razão, o otimismo da prática. São Paulo, 

Brasil Debates, 1979. 
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Ao término desta dissertação, sinto-me mais fortalecida para atuar com a PSR, pois o 

aprofundamento do estudo da Clínica Ampliada e das contradições sociais em que ela se dá e 

vivem as pessoas vulneradas pode facilitar a responder suas demandas mais aparentes em 

consonância com suas reais necessidades. E fica a esperança de que, com muita luta social, no 

caso das populações em situação de rua, gestores e técnicos atuem de forma coletiva, 

respeitando a singularidade desta população, respeitando suas diferenças, dando-lhes 

visibilidade e promovendo a equidade necessária para serem tratados como cidadãos.  

Podemos inferir, diante das experiências que foram apresentadas neste estudo, que para 

desenvolver políticas públicas com a determinação de enfrentar as iniquidades com a PSR, em 

especial no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), que promovam o cuidado integral desta 

população, a Clínica Ampliada é uma estratégia primordial.  

A esperança que surge com a Clínica Ampliada e diante do que está posto na “Política 

Nacional para PSR, que reafirmaram os princípios de equidade, humanização, universalidade, 

direito à convivência social e o respeito à dignidade e à cidadania” (Engstrom et al.,  2019, p. 

02), é que a presente pesquisa possa estimular, com o seu esforço de compreensão dessa 

realidade, a crítica, resistência, defesa e construção de futuras políticas públicas para a 

população em situação de rua.  

Sabemos, entretanto, que ela é apenas mais um recurso neste enfrentamento, pois a 

Política Nacional para a PSR afirma a necessidade de ações intersetoriais, objetivando a “(re) 

integração destas pessoas às suas redes familiares e comunitárias, o acesso pleno aos direitos 

garantidos aos cidadãos brasileiros, o 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).  

Ao concluir, sugiro que outras pesquisas investiguem as questões relacionadas a 

violência estrutural constitutiva da sociedade brasileira e seus reflexos na violência com a 

população em situação de rua. Na perspectiva neoliberal, em que há um aumento da violência 

constitutiva da sociedade brasileira, necessário se faz uma pesquisa que investigue e aprofunde 

a hipótese de que as questões sociais para a área da saúde e as condições de vida determinariam 

os processos de saúde-doença-cuidado na população em situação de rua. 

 Estas sugestões se dão no intuito de que novos arranjos tecno-assistenciais e a 

necessária ampliação das políticas públicas sejam construídos para esta população e ofereçam  

maiores possibilidades de enfrentamento da violência abordada no presente estudo. 
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 Anexos  

 

Documentos 

 

 

1. Nota de repúdio – Assassinato de pessoas em situação de rua. 

 

NOTA DE REPÚDIO ÀS EXECUÇÕES E OUTRAS FORMAS DE VIOLÊNCIA 

SOFRIDA PELOS MORADORES DE RUA: 

NÃO À DROGA DA VIOLÊNCIA! 

 

 

Estamos de luto!   

 

Nas últimas semanas, Goiânia assistiu entorpecida à recente onda de execuções que vitimou 

seis pessoas em situação de rua. Fatos como esse nos revolta e indigna. 

 

Existe a constatação de que tem havido crescentes articulações e implementações de ações 

sociais solidárias, e também de políticas públicas que buscam alternativas de cuidado à 

população que têm a rua como seu espaço de existência, como exemplo o dispositivo 

Consultório de Rua do SUS, implementado pela Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia há 

quase dois anos.  

 

Entretanto o fenômeno é multifatorial e exige ações que integrem a totalidade das necessidades 

humanas. A principal resposta social e política de enfrentamento aos desafios ainda é uma 

resposta imediatista e desumana, que se serve da naturalização da violência para “resolver” a 

questão. Essa violência se traduz em: não-ver (invisibilidade, silenciar, negar), distorcer 

(rotular, estigmatizar, demonizar), excluir e exterminar (morte).  

 

Nos municípios da região metropolitana de Goiânia o relato de quem vive nas ruas sobre maus 

tratos e tortura sofridas, especialmente nas abordagens policiais, tem se tornado cada dia mais 

frequente. Por vezes estas abordagens violentas têm sido também presenciadas por 

pessoas/profissionais de órgão e instituições que desenvolvem políticas públicas ou realizam 

ações de amparo a esta população, que também se sentem ameaçados. 

 

A sociedade brasileira, e, em especial, a de Goiânia e região metropolitana, vem evidenciando 

uma contradição: parte é solidária aos excluídos, e, individualmente ou de forma organizada, 

propõe soluções, realiza ações, desenvolve políticas de inclusão. A outra, motivada pela 

intolerância, cobra a “higienização das ruas”, legitimando ações violentas e de extermínio 

contra os mais vulneráveis.  

Para fazer frente, às forças que respondem com violência, morte e exclusão a questões sociais 
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como a situação de rua e também ao uso de crack, álcool e outras substâncias, estamos 

articulando, em Goiânia e Região Metropolitana, um Fórum Intersetorial de Direitos Humanos 

com apoio da Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa da 

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.  

 

Este fórum é composto por representantes de órgãos e instituições que tem como princípios 

norteadores: o respeito às diferenças, a promoção de direitos humanos, a inclusão social, o 

enfrentamento de estigmas e a redução de danos. O fórum se destina a avançar nos debates, 

propostas e monitoramento, para que as políticas públicas garantam, efetivamente, o direito a 

cidadania plena das pessoas em vulnerabilidade. 

 

Nossas prioridades:  

 

-  Cobrar a elucidação do assassinato dos seis moradores de rua de Goiânia - queremos saber 

dos fatos e garantir a proteção para a população de rua e as equipes de cuidado; 

-  Realizar gestão junto às autoridades competentes para que as situações de violência deixem 

de ser uma prática institucionalizada pelos agentes de Segurança e Guarda Municipal, nas 

abordagens às pessoas em situação de rua, e no combate ao crack, em Goiânia e região 

metropolitana;  

-  Enviar documentos e realizar outras ações de repúdio às decisões do governo 

federal/Ministério da Justiça, sobre a utilização de força policial, incluindo armas não letais 

(armas de choque e spray de pimenta) para o controle de dependentes de crack. 

 

Repudiamos a DROGA DA VIOLÊNCIA! Repudiamos todo o processo que torna as pessoas 

indigentes. A morte só denuncia o fim deste processo, que se inicia e se mantém em vários 

contextos. 

 

Conclamamos, enfim, todas as pessoas que sentem esta luta como sua, a juntarem-se a nós, 

trazer sua voz. E dizer NÃO À DROGA DA VIOLÊNCIA! 

 

 
“Na primeira noite, eles se aproximam e colhem uma flor de 

nosso jardim. E não dizemos nada. Na segunda noite, já não se 

escondem, pisam as flores, matam nosso cão. E não dizemos 

nada. Até que um dia, o mais frágil deles, entra sozinho em 

nossa casa, rouba-nos a lua, e, conhecendo nosso medo, 

arranca-nos a voz da garganta. E porque não dissemos nada, 

já não podemos dizer nada”. 

 

Maiakovski 

 

  



182 

 

 

CONVENÇÃO AMERICANA SOBRE DIREITOS HUMANOS 

  

(Assinada na Conferência Especializada Interamericana sobre Direitos Humanos, 

San José, Costa Rica, em 22 de novembro de 1969) 

 

Artigo 4. Direito à vida 

  

 Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Esse direito deve ser protegido pela lei e, 

em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. 

 

Artigo 5. Direito à integridade pessoal 

 

 Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua integridade física, psíquica e moral. Ninguém 

deve ser submetido a torturas, nem a penas ou tratos cruéis, desumanos ou degradantes.  

 

Goiânia, 19 de novembro de 2012. 
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2. Manifesto em defesa da liberdade dos usuários de drogas, do respeito às populações de 

rua e da dignidade do trabalho democrático nas ruas. 

 

Preocupados com a transição do Consultório de Rua da Divisão de Saúde Mental para a Rede 

de Atenção Básica, com as novas diretrizes de funcionamento previstas pela portaria nº 122, de 

25 de janeiro de 2012, do Ministério da Saúde, com a violência do Estado e da sociedade contra 

as populações de rua e com a vulnerabilidade do nosso trabalho, percebemos a necessidade de 

registrar alguns princípios e diretrizes que norteiam e constituem nosso projeto e nossas ações. 

A finalidade desse manifesto é reforçar a identidade do nosso trabalho, protegendo-o de 

mudanças e ataques que possam enfraquecê-lo ou descaracterizá-lo. 

 

Pequeno Histórico 

 

Apesar de todas as dificuldades e desses sete anos de quase esquecimento pelo poder público, 

nossas unidades de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde (CASA e GIRASSOL, da 

rede ad) mantiveram uma prática com a perspectiva psicossocial - impedida da expansão que 

se mostrava necessária para as demandas da cidade -, criando alternativas que os recursos 

minguados permitiam, resistindo aos conflitos internos gerados em boa parte pelas cobranças 

indevidas e falta de supervisão e de uma política de recursos humanos que garantisse a sua 

valorização e crescimento de acordo com o projeto e condições de trabalho. O Consultório de 

Rua, nascido das suas entranhas, em especial das crises que viveu o CAPS ad Girassol, como 

resposta saudável a ela, e da força de alguns profissionais destas unidades que estão sempre 

incomodados com a nossa condição trágica, mexeu com boa parte dos servidores, aqueles mais 

sensíveis, e trouxe de volta um caminho digno para defendermos a nossa liberdade e aquela dos 

usuários de drogas. Mexeu então com a nossa estrutura simbólica. Não é pouco em tempo de 

vacas magras.  

 

Ao concebermos nosso trabalho em 2010, buscamos referência no projeto inicial do renomado 

psiquiatra Antonio Nery idealizador do Consultório de Rua de Salvador, criado em 1999 dentro 

do Centro de Estudos e Terapia do Abuso de Drogas (CETAD) da Faculdade de Medicina da 

Universidade Federal da Bahia, que atende crianças e adolescentes usuários de drogas que 

vivem nas ruas e não tem condições ou não querem frequentar as casas de apoio. Analisamos 

ainda a experiência de Recife e as propostas do próprio Ministério da Saúde. Buscando criar 

um serviço na perspectiva de uma clínica ampliada, enfatizamos em nosso projeto ações que 

contemplassem essa clínica que não perde de vista sua dimensão política para possibilitar 

cuidados ao usuário de drogas e morador de rua, atendendo os princípios de equidade e 

integralidade do SUS. 
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Filosofia de Trabalho 

 

O Consultório de Rua é então uma proposta de democracia radical, de garantia da liberdade do 

usuário de drogas, de clínica ampliada, e, em Goiânia, do resgate da radicalidade que os 

educadores sociais de rua alcançaram em seus melhores momentos, da pedagogia do Paulo 

Freire, da teologia da libertação, da Reforma Psiquiátrica, do Movimento Nacional de Meninas 

e Meninos de Rua, das mais dedicadas e exigentes experiências da cidade, como também das 

experiências de vanguarda de Salvador e Recife - ambas tributárias da clínica desenvolvida por 

Claude Olievenstein em Paris -, da troca de experiências com a academia num trabalho de 

absoluto compromisso com a cidadania (PET Saúde Mental/UFG), da Política de Redução de 

Danos e sua introdução efetiva, pela primeira vez, em nosso Estado, do vínculo afetivo como 

estratégia principal de nossas abordagens, ao lado da redução de danos, dos recursos humanos 

como centro de qualquer projeto terapêutico democrático, do caráter experimental permanente 

e da energia contagiante e potência transformadora do Teatro do Oprimido (Augusto Boal). 

 

Nossa filosofia de trabalho se baseia também nos pressupostos da clínica peripatética (passear, 

ir e vir conversando) de Antônio Lancetti, que descreve algumas formas alternativas à escuta 

normalmente realizada dentro de um consultório, de um “setting”. O pano de fundo é a Reforma 

Psiquiátrica e sua evolução no tratamento de psicóticos e toxicômanos. Peter PalPelbart, no 

prefácio de Clínica Peripatética, de Antônio Lancetti, nos provoca: “como investir na autonomia 

e não na infantilização dos sujeitos, como suscitar em suas vidas o acontecimento inédito, como 

introduzir a surpresa, senão pela ascendência afetiva, entrando com o próprio corpo, 

mobilizando o entorno, inventando conjuntamente uma linha de fuga, um agenciamento 

coletivo? ”. 

 

Formação da Equipe 

 

O Consultório de Rua, com sua clínica peripatética e questionamento radical do paradigma 

asilar, é o motor de ações e programas de alto valor simbólico e prático para a reafirmação em 

nossa sociedade da Reforma Psiquiátrica/Modelo Psicossocial. Para que conseguíssemos essa 

retomada tivemos um cuidado especial na formação da equipe, buscando profissionais sensíveis 

à causa, com experiência na abordagem dessa população, exigentes nos cuidados com o usuário, 

e tecnicamente preparados (enfermeiros, psicólogos, médicos, assistentes sociais, redutores de 

danos, educadores e artistas). 

 

Nessa perspectiva de uma clínica ampliada, o trabalho desenvolvido pela equipe é 

extremamente complexo e exige dedicação excepcional. As ações desenvolvidas com as 

populações em situação de rua visam propiciar apoio e possibilidade de reposicionamento 

frente às situações de vulnerabilidades diversas em que se encontram. São intervenções que 

buscam o favorecimento de mudanças de postura frente às adversidades a que estão expostos, 

numa tentativa de se disponibilizar cuidados psicossociais que representem amparo para a 
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conquista da cidadania e inclusão social. 

 

As ações de transição de cuidados realizadas pelo Consultório de Rua, nos desdobramentos das 

abordagens com a população de rua, possibilitam a ativação da Rede de Atenção Básica para 

os mais excluídos. Normalmente as populações de rua não conseguiam alcançar esses serviços. 

A sensibilização e conscientização dos profissionais das unidades de saúde em relação à 

assistência aos moradores de rua, especialmente usuários de álcool e outras drogas, minimiza 

os preconceitos nos atendimentos e propicia apoio técnico-teórico na condução das abordagens. 

Estas ações facilitam o acesso às redes de saúde institucionalizadas, em parceria com 

profissionais das Equipes de Estratégia de Saúde da Família, das Unidades Básicas de Saúde, 

entre outros, na lógica da integralidade do cuidado.  

 

Liberdade e Redução de Danos 

 

Ao se propor trabalhar com uma abordagem não tecnicista, humanizada e política no 

Consultório de Rua, o foco principal de ação da equipe são as intervenções que possibilitam o 

resgate do papel auto regulador de cada usuário. Este é o maior desafio do CR, pois busca 

intervenções humanizadoras e efetivas. Repudia ações que visam tirar compulsoriamente da rua 

as pessoas que incomodam visualmente a sociedade, seja pelas várias situações de 

miserabilidade, seja pela violência representada. A busca de ressignificação na vida desses 

usuários, através de uma clínica peripatética, depende muito pouco de medicação e/ou 

internação. Necessita sim de tratamento que valorize a escuta interessada do sujeito e de seus 

familiares, ou somente do usuário em seus próprios ambientes, sem humilhá-lo ou agredi-lo. É 

exatamente o oposto da internação forçada. 

 

Em recente visita a Goiânia, Antonio Nery, psiquiatra, professor da UFBA, nos disse que “o 

Consultório de Rua é o antídoto e a anti-internação compulsória. Enquanto a internação vai lá 

pega e interna, o Consultório de Rua vai lá para reconhecer o direito do sujeito onde ele está, 

como ele é, como ele quer viver”. 

 

Depois de décadas de tentativas frustradas de reconhecimento e implantação das estratégias de 

redução de danos em nosso Estado, o Consultório de Rua de Goiânia consolidou entre nós essa 

prática com sua efetivação radical. Percebe-se no trabalho da equipe uma defesa intransigente 

da abordagem relacional e compreensiva das toxicomanias, o que tem possibilitado um debate 

com os vários segmentos sociais quanto às divergências nos modelos de cuidado (ou não 

cuidado - negligência) dos usuários de drogas e moradores de rua. 
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Violência X Cartografia Afetiva  

 

Temos realizado diversas ações que mostram o suplício a que estão sendo submetidas as 

populações de rua em Goiânia, buscando reiteradamente um diálogo com os mais diversos 

setores envolvidos nessas questões. Mobilizamos a mídia para trazer à tona a compreensão 

equivocada que a nossa sociedade tem sobre a população de rua. Conseguimos mostrar, através 

de palestras, encontros, seminários e manifestos públicos envolvendo profissionais de diversos 

segmentos sociais, os fatos motivados pela intolerância da nossa sociedade, que cobra a 

“higienização das ruas”, legitimando ações violentas e de extermínio contra os mais 

vulneráveis.  

 

O Consultório de Rua de Goiânia propõe assim uma cartografia afetiva da sobrevivência. 

Escutamos dos meninos e outros moradores das nossas ruas: “Família da gente é os dentes. 

Mesmo assim morde a língua da gente”. “A polícia nos trata como bandidos... Se eu pudesse 

não estaria nas ruas...”. “Estamos indo para Pirenópolis, vigiar carro no carnaval, vamos a pé, 

chegaremos daqui dois dias lá...”. “À noite a fissura é maior, aí uso até... De dia controlo, dá 

vontade eu engano comendo alguma coisa... Os meninos me respeitam... Eu só transo com quem 

quero...”. “Dormir na rua é tenso. Só se beber pinga. Tem que apagar. É pior que cadeia”. 

“Prefiro viver com os peças-raras”. E nos posicionamos ao lado das populações de rua, 

conseguindo estabelecer fortes vínculos com muitos desses moradores, acompanhando-os em 

suas movimentações que desenham uma cidade um pouco menos hostil para conseguir 

sobreviver, conseguir o alimento, a droga e uma proteção mínima na luta que estabelecem com 

traficantes, outros exploradores (sexuais, por exemplo), com a polícia, as milícias e até com 

falsos filantropos e falsos educadores sociais, aqueles que deveriam protegê-los e se tornam 

apêndices submissos e covardes de práticas policiais grotescas. Nesse percurso, temos 

conseguido apresentar a rede SUS às pessoas que precisam de cuidados de toda ordem e às 

unidades de saúde uma população até então desconhecida, descrita pelos meios de comunicação 

com a ajuda de técnicos moralistas como zumbis, perigosos usuários de crack, para justificar 

sua internação forçada ou outras admoestações, mais ou menos agressivas. Enfim, o CR iniciou 

com forte presença na cidade uma desconstrução dessa imagem e ofereceu cuidados generosos 

a estes cidadãos que nossa sociedade vem exterminando.  

 

Mobilização Social 

 

Para alcançar esse esclarecimento à sociedade, o CR tem procurado mobilizar os mais diversos 

segmentos sociais, desde os trabalhadores da saúde e assistência social, os meios de 

comunicação, o Comando Geral da Polícia Militar, Ministério Público, Assembleia Legislativa, 

Secretaria de Assistência Social, entre outros, até a própria comunidade mais próxima desses 

moradores, num diálogo insistente, tentando recuperar a visibilidade dessa população. 

Realizamos encontros com o CAO dos Direitos Humanos do Ministério Público, buscando 

parceiros para a promoção dos nossos trabalhos e suporte para o enfrentamento das situações 
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de violação dos direitos humanos que atingem de forma direta os moradores de rua. Um dos 

resultados desses encontros foi a realização do seminário “Drogas: Dialogando Novas 

Possibilidades”, no qual se buscou a sensibilização dos promotores do Estado de Goiás e da 

comunidade goianiense acerca do trabalho desenvolvido pelo CR. Ainda nesta lógica, fizemos 

reuniões com o Comando da Polícia Militar, nas quais se discutiu a violência das abordagens 

policiais com os moradores de rua, buscando-se estratégias para modificar essas intervenções. 

 

Equipe e Dignidade no Trabalho 

 

Entendemos que o Consultório de Rua, da forma como está concebido, possibilita a 

implementação do SUS com os seus exigentes princípios e diretrizes, promove uma forte 

articulação intersetorial e contribui para a formação de uma rede de atenção integrada, na 

perspectiva psicossocial. E isso só é possível com equipes compostas, obrigatoriamente, por 

profissionais da saúde e de outras áreas, com experiência em redução de danos e em abordagem 

psicossocial, que acreditem nesse modelo. 

 

As ações desenvolvidas pelos Consultórios de Rua são uma extensão dos CAPS ad, que devem 

se preocupar com os problemas das toxicomanias e das marginalidades no seu território para 

alcançar a cidade em todas as suas pulsações. Pela abrangência da sua proposta e complexidade 

da tarefa, não pode sua equipe se reduzir à área da saúde. Em nossa experiência constatamos 

que o diálogo com os mais diversos saberes é imprescindível para acolhermos bem as 

populações de rua. Precisamos ainda trazer mais da psicanálise, das teorias da comunicação, da 

sociologia, da filosofia, das artes, dos artistas, dos educadores sociais de rua e dos redutores de 

danos. Esses três últimos, por exemplo, não são da área da saúde, mas formam, ao lado dos 

técnicos em saúde, a estrutura basilar de um Consultório de Rua que tem no vínculo afetivo e 

no respeito à liberdade a sua principal estratégia de aproximação e abordagem.  

 

Há de se pensar sempre numa equipe que valorize a individualização do olhar, que se disponha 

a compreender a vida e a cultura das ruas, que possa se valer de abordagens diferenciadas para 

conseguir um vínculo afetivo intenso com essas pessoas que foram privadas de quase tudo, que 

humanize a relação usuário/cuidador, que compreenda o momento de fragilidade vivenciado 

nas ruas, que busque um caminho mais adequado, humano e seguro para as nossas intervenções 

técnicas. 

 

Só com a afirmação das nossas várias identidades profissionais com os seus múltiplos saberes 

e com uma perspectiva sociocrítica, conseguiremos levar adiante esse projeto de feição 

democrática, humana e socialmente inclusiva. 

Goiânia, 22 de março de 2012.  

Lançado no I Seminário PET Saúde Mental UFG/SMS – Redução de Danos como Estratégia 

de Cuidado dos Usuários de Drogas: Caminhos e Perspectivas, idealizado pelo PET Saúde 

Mental, Consultório de Rua de Goiânia, CASA e Girassol. 
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Redação: 

 

1- Elaine Fernandes da Cunha Mesquita - Psicóloga - SMS 

2- Juliana Guimarães Borges - Enfermeira - SMS 

3- Lourival Belém de Oliveira Júnior - Psiquiatra - SMS 

4- Rôzy-Mayry Oliveira Soares Duarte - Psicóloga - SMS 

 

Colaboração: 

 

1- Arthur Rodrigues de Oliveira - Monitor de Psicologia - UFG - PET Saúde Mental 

2- Carolina Bogado Manhães - Psicóloga - SMS 

3- GranyLaynne M. de Sousa - Monitora de Musicoterapia - UFG - PET Saúde Mental  

4- Elandias B. Dias - Redutor de Danos - SMS 

5- Eliete Lopes Barbosa da Silva - Assistente Social - SMS 

6- Erika Francisca Oliveira Paulo Carmo - Psicóloga - SMS 

7- Fernando Figueredo - Mestrando em Psicologia - USP - Estagiário do CR 

8- Flane Lany Valente - Enfermeira - SMS 

9- Kleber Prado - Redutor de Danos - SMS 

10- Ligia Isabel Barbosa - Redutora de Danos - SMS 

11- Luis Fernando Ribeiro da Silva Machado - Monitor de Ed. Física - UFG - PET Saúde 

Mental 

12- Otoniel dos Reis Sobrinho - Redutor de Danos e Artista- SMS 

13- Paulo Henrique Coelho - Médico - SMS  

14- Raquel Rosa Mendonça - Monitor de Enfermagem - UFG - PET Saúde Mental 

15- Willibaldo de Sousa Neto - Monitor de Musicoterapia - UFG - PET Saúde Mental  
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3. Termo de Compromisso do fluxo e protocolo intersetorial de atendimento SUS/SUAS 

para a população em situação de rua. 

 

TERMO DE COMPROMISSO ENTRE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SMS) E 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SEMAS) SOBRE O FLUXO DE 

ATENDIMENTO À POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA NO MUNICÍPIO DE GOIÂNIA  

 

Justificativa: 

 

A população em situação de rua é caracterizada pelo seu superlativo risco de exposição às doenças, 

agravos e violências, dificuldade no acesso oportuno e sistemático a serviços de saúde e 

socioassistenciais e, ainda, fatores não controláveis, como impaciência e sensações de discriminação 

em salas de espera, bem como possíveis incompatibilidades das longas esperas para o atendimento. 

Nesse sentido, o estabelecimento de um fluxo para a atenção a essa população torna-se essencial. 

 

Objetivo: 

 

Instituir fluxos de organização da atenção social e de saúde para a população em situação de rua do 

município de Goiânia, visando facilitar o acesso deste grupo às políticas, ações e serviços públicos.  

 

Diretrizes: 

 

Necessidade de Documentação 

 

A Pesquisa Nacional sobre a População em Situação de Rua identificou que 25% dos pesquisados não 

possuem qualquer tipo de documentação pessoal (BRASIL, 2008). Em Goiânia estima-se que este 

número chega a cerca de 70%.  

 

Os critérios rígidos e as condicionalidades para o acesso aos serviços de saúde, como por exemplo, a 

exigência de documentação pessoal existentes para acessar alguns serviços públicos e programas 

governamentais, vem excluindo parcela significativa da população em situação de rua do acesso aos 

seus direitos. Entretanto, segundo a Portaria nº 940, de 28 de abril de 2011, que regulamenta o Sistema 

do Cartão Nacional de Saúde (CAD SUS), em seu Capítulo III referente ao Cadastro Nacional de 

Usuários do SUS, dispõe no seu Art. 23 que:  

 

“Durante o processo de cadastramento, o atendente solicitará o endereço do domicílio 

permanente do usuário, independentemente do Município em que esteja no momento do 

cadastramento ou do atendimento. ” 

 

Esta Portaria ressalta em seu parágrafo 1º que “não estão incluídos na exigência disposta no caput os 

ciganos nômades e os moradores de rua. ” 

 

Assim, a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia define os seguintes critérios para o atendimento à 

População em Situação de Rua: 

• Para consultas, exames complementares e internações não há a obrigatoriedade de apresentação 
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de documentos comprobatórios de residência e identificação individual. A regulação de exames 

e encaminhamentos para especialidades será realizada pelo Consultório na Rua ou unidade de 

atendimento da saúde. Entretanto, fica obrigatória a apresentação do cartão SUS conforme 

portaria nº 940. 

• As equipes do Consultório na Rua e dos Serviços de Acolhimento Institucional deverão 

registrar o número do cartão SUS dos usuários. 

• O fluxo do usuário na rede SUAS SUS deve ser amplamente divulgado para os profissionais 

da Rede de Atenção à Saúde e por meio de oficinas, folders, notas técnicas e capacitações. 

• As equipes do Consultório na Rua ficam responsáveis pelo registro dos encaminhamentos e 

solicitação de exames no Sistema de Regulação em caso de usuários sem endereço de 

referência. Informações relativas ao agendamento dessas consultas especializadas e exames 

deverão ser comunicadas para a unidade de referência das equipes do consultório na rua e deste 

para o usuário. 

• As unidades de saúde deverão fornecer o cartão SUS à pessoa em situação de Rua. O endereço 

a ser informado no Cartão SUS será o dos Serviços Socioassistenciais (Serviço Especializado 

em Abordagem Social, Serviço de Acolhimento Institucional Municipal e Centro POP). 

 

A Secretaria Municipal de Assistência Social define para o atendimento à população em situação de 

Rua:  

 

• Esta população deverá ser atendida em qualquer Unidade Socioassistencial do município de 

Goiânia conforme sua demanda ou violação de direito sofrida. 

• A apresentação de Documentos Pessoais ou Boletim de Ocorrência não será uma 

obrigatoriedade para o atendimento nas Unidades de Assistência Social, vez que uma das 

condições mais comum da situação de rua é a falta de documentação. O trabalho da conquista 

da documentação será desenvolvido como atividade do serviço oferecido. 

• O fluxo do usuário na rede SUAS SUS deve ser amplamente divulgado para os profissionais 

da Rede de Serviços Socioassistenciais por meio de oficinas, folders, notas técnicas e 

capacitações. 

• O endereço institucional das unidades (Centro Pop e do Serviço de Acolhimento Institucional) 

poderá ser utilizado como endereço de referência para os seus usuários. 

 

Dispensação de medicamentos 

 

• A unidade de referência do Consultório na Rua e as unidades de Serviço de Acolhimento 

Institucional disporão de insumos e medicamentos básicos (conforme REMUME) para 

dispensação pelos profissionais competentes da equipe aos usuários. 

• Pacientes em situação de rua que não consigam comprovar residência e não estejam portando 

documento de identificação pessoal poderão ter suas receitas aviadas para os medicamentos 

prescritos na urgência e para tratamento de doenças agudas (analgésicos, antiácidos, 

antialérgicos, antieméticos, anti-inflamatórios, antiespasmódicos e antipiréticos) mesmo sem o 

documento. A baixa no Sistema Informatizado deverá ser realizada no sistema de material e 

patrimônio e o campo de observação ser preenchido informando “Paciente em Situação de 
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Rua”. Caso ele possua um cartão SUS fornecido pela unidade de saúde o mesmo poderá ser 

utilizado para cadastrar o paciente no Sistema de Dispensação. 

• Os medicamentos regulamentados por Legislações Federais (Portaria 344/98 e RDC 20/2011) 

deverão seguir as normas determinadas pelas mesmas. Nos casos em que estes pacientes não 

possuam documento de identificação, os medicamentos poderão ser retirados na farmácia por 

um profissional de saúde, da assistência social ou diretor da unidade de saúde, portando 

documentos pessoais.  

• Em caso de necessidade de informação do endereço do usuário na receita deverá ser utilizado 

o endereço dos Serviços Socioassistenciais (Serviço Especializado em Abordagem Social, 

Serviço de Acolhimento Institucional Municipal e Centro POP) ou da própria unidade. 

 

Flexibilização do território  

 

 Uma das características da população em situação de rua é sua itinerância, então, para que 

a universalidade do SUS lhes seja garantida verdadeiramente, é muitas vezes necessária 

a flexibilização do conceito estrito de território, referência para a organização dos serviços 

do SUS.  

 

Acolhimento e Classificação de Risco nos serviços de Urgência/Emergência  

 

• Estes usuários devem ser considerados na rotina dos serviços de Urgência/Emergência como 

uma prioridade social, conforme Protocolo de Classificação de Risco. Ressalta-se que estes 

terão prioridade dentre os usuários com a mesma classificação de risco.  

• É responsabilidade do SAMU o atendimento e transporte de pessoas em situação de rua, que se 

encontram em situação de urgência e emergência, independente da mesma ter ou não 

acompanhante. Em caso de usuário em situação que ofereça risco a si próprio ou a terceiros, 

deverá ser acionado tanto a polícia militar quanto o SAMU.  

 

Acompanhamento em Internações e Exames 

 

• É de responsabilidade de cada serviço realizar o acompanhamento de seus usuários, 

especialmente quando este estiver em situação de rua, em internações e realização de consultas 

e exames externos. Não é prerrogativa do Consultório na Rua (SUS) e da Abordagem Social 

(SUAS) o acompanhamento destes usuários em ambulâncias ou em veículos próprios destes 

serviços. 

 

Atendimento odontológico 

 

• As unidades de atenção à saúde, que tenham serviço odontológico, deverão incluir entre seus 

usuários as pessoas em situação de rua que buscarem por seus serviços. 

• O Consultório na Rua e os Serviços Socioassistenciais (Serviço Especializado em Abordagem 

Social, Serviço de Acolhimento Institucional Municipal, e Centro Pop) entrarão em contato 

com uma unidade de atenção básica, com serviço odontológico, para que o usuário seja avaliado 

e encaminhado, com priorização, ao atendimento nos Centros de Especialidade Odontológica 
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CEOs. O Consultório na Rua e os Serviços Socioassistenciais serão responsáveis pelo 

acompanhamento destes usuários. 

• Os usuários com demanda de urgência odontológica serão atendidos nas unidades de saúde com 

Pronto Atendimento Odontológico. 

 

Fluxo Unidades SUS e Abrigos Conveniados SUAS 

 

a) A Secretaria Municipal de Assistência Social manterá atualizada e disponível a lista Instituições 

de Acolhimento Institucional Conveniadas. 

b) As unidades de saúde solicitarão avaliação de equipe multidisciplinar competente do Serviço de 

Acolhimento Institucional Conveniado para verificar a disponibilidade de acolhimento dos 

usuários. 

 

Critérios para acolher usuários após altas hospitalares 

 

• O Serviço Social da Unidade de Internação deverá inicialmente tentar contatar com os 

familiares dos usuários. Em situações em que a família não for localizada ou em caso que a 

mesma recuse o acolhimento deste usuário, a Unidade de Internação deverá contatar a Divisão 

de Alta Complexidade da Diretoria de Proteção Social Especial da SEMAS e solicitar avaliação 

de equipe multidisciplinar do Serviço de Acolhimento Institucional. 

• Não é prerrogativa do Serviço de Acolhimento Institucional disponibilizar acompanhamento 

médico ou especializado para os seus usuários. Porém, disponibilizará o cuidador para os 

usuários que necessitarem. 

• O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) será responsável pela assistência à saúde dos usuários 

que possuírem um cuidador nas unidades do Serviço de Acolhimento Institucional. 

 

Educação Permanente para Humanização do Atendimento 

 

• Será realizada sensibilização de todos os profissionais da rede para acolhimento dos usuários 

em situação de rua para maior qualificação da atenção às pessoas desta população, e ampliação 

de uma postura acolhedora, desenvolvendo nos profissionais da rede SUS e SUAS 

competências necessárias à atenção frente à diversidade cultural, racial, étnica e social. 

 

Atendimento na Saúde Mental 

 

• O usuário que necessitar de cuidado na rede de atenção à saúde mental poderá procurar os 

Centros de Atenção Psicossocial - CAPS, que são serviços de saúde de caráter aberto e 

comunitário, constituídos por equipe multiprofissional, que realiza atendimento às pessoas com 

transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do 

uso de crack, álcool e outras drogas, em funcionamento de segunda à sexta, das 7h às 19. 

Atendem por demanda espontânea ou encaminhados por outras unidades de saúde ou demais 

serviços da rede de cuidados. 

• Nos casos de emergência psiquiátrica, os pacientes deverão dirigir-se ou serem 

levados/encaminhados ao Pronto Socorro Psiquiátrico Wassily Chuc, serviço que funciona 24h 
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e regula os leitos psiquiátricos no município de Goiânia. 

• Goiânia conta, atualmente, com uma Unidade de acolhimento infanto-juvenil, serviço 

residencial temporário, com funcionamento 24h, oferecendo cuidados contínuos de saúde para 

crianças e adolescente, entre 10 e 18 anos, ambos os sexos, que fazem uso de álcool e outras 

drogas. Estas devem ser acompanhadas nos CAPS, estar em situação de vulnerabilidade social 

e/ou familiar e que demandem acompanhamento terapêutico e protetivo de caráter transitório. 

O acolhimento na UA será definido exclusivamente pela equipe do CAPS de referência. 

• As residências terapêuticas são moradias inseridas na comunidade, destinadas a acolher pessoas 

egressas de internação de longa permanência (dois anos ou mais ininterruptos), egressas de 

hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia. Os pacientes que atendem aos critérios para ser 

inserido neste serviço deverão ser avaliados pela equipe multiprofissional do CAPS de 

referência. 
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4. Regras da unidade: Casa de Acolhimento do Cidadão - CAC 

 
 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

 

1. Os acolhidos terão que acordar e levantar às 06 horas; 

2. Respeitar a equipe de trabalho e os demais acolhidos; 

3. São proibidos gestos obscenos, gritos e falar palavrões; 

4. É proibida a circulação sem camisa/roupas ou roupas curtas; 

5. Só será permitida a entrada de alimentos, com a autorização por escrito da coordenação. Não 

é permitido fazer lanches na sala de televisão, somente no refeitório; 

6. É proibido adentrar a outros quartos'que não seja o seu; 

7. Após às 22:30 horas todos deverão recolher em seus quartos permanecendo em silêncio; 

8. Não é permitido fumar dentro do quarto, permitido fumar somente no fumódromo ou em 

local determinado pela coordenação; 

9. O acolhido que ingerir bebidas alcoólicas ou outras substâncias ilícitas, dentro da Unidade, 

ou chegar sob o efeito dela, será desligado após reflexão; 

10. O uso de medicamentos será permitido sob orientação da equipe de enfermagem, quando 

houver necessidade e, sobretudo mediante prescrição médica; 

11. O acolhido que praticar assédio sexual, desacato aos servidores, agressão verbal ou material, 

esmolar ou vender qualquer tipo de mercadoria dentro da Unidade será desligado e seu retorno 

será após estudo de caso feito pela equipe multidisciplinar e coordenação; 

12.  Em caso de agressão física, porte ou uso de armas (de qualquer espécie, mesmo que 

réplicas) e/ou comércio de drogas, não serão reintegrados novamente; 

13. O acolhido deverá tomar banho, escovar os dentes e trocar de roupas diariamente; 

14.  Ao ingressar na Instituição acolhido receberá seu quarto limpo e deverá manter a limpeza e 

organização diária do respectivo espaço sendo sujeito assim a vistoria pelo quadro de servidor 

da unidade com a finalidade da manutenção da higiene e limpeza do respectivo recinto ; 

15. Só é permitido lavar e estender roupas na lavanderia que funciona todos os dias das 8h às 20h; 

não é permitido lavar e/ou estender roupas dentro dos quartos ou dos banheiros. Ao terminar de 

lavar roupas deixar a lavanderia limpa e organizada; 

16. O prazo de permanência será determinado pela equipe técnica multidisciplinar, sendo o prazo 

máximo de 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogado apenas em casos excepcionais definidos 

mediante estudo de caso; 

17. O acolhido que dormir fora da Unidade sem autorização da equipe técnica, será desligado 

automaticamente, podendo retornar no dia seguinte caso haja vaga, após ser advertido e 

avaliado pela equipe técnica multidisciplinar; 

18. Os acolhidos que trabalham após as 19 hs, deverão trazer uma declaração da empresa que 

trabalha, onde constem todos seus dados, horários de trabalho em papel timbrado e assinado 

pelo superior. Os abrigados que atuam na informalidade serão avaliados caso a caso;  

19. Os horários de saída deverão ser cumpridos conforme abaixo: 

  Saída Matutino: 5h às 10 h 
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  Saída Vespertino: 13h às 15 h 

20. Os acolhidos devem respeitar o horário das refeições; 

21. O acolhido não poderá depredar/estragar o patrimônio da instituição, bem como não pode colar 

gravuras, pintar ou escrever nas paredes dos quartos e da Unidade, ou ainda trazer móveis ou usar 

aparelhos tecnológicos e eletrônicos tais como: televisão, rádio, geladeiras, ventiladores, 

computadores, etc. 

22. Não serão permitidas mudanças de locais dos mobiliários sem autorização da coordenação; 

23. Não é permitido o uso ou divulgação de quaisquer materiais pornográficos; 

24. Constatado que o dano ao patrimônio foi proposital o acolhido estará sujeito à advertência; 

25. O acolhido fica ciente que poderá ser submetido à revista pessoal e de seus pertences/malas pela 

equipe de servidores de plantão, guarda-civil metropolitana, polícia militar e/ou outras autoridades 

competentes a qualquer momento, em razão de atitude de fundada suspeita, conforme preceitos 

do artigo 244 do Código de Processo Penal Brasileiro e o Regulamento Interno da Unidade; 

26. A Unidade não se responsabiliza pelos pertences dos acolhidos, sendo de total responsabilidade 

destes, o cuidado com os mesmos. Em caso de abandono ou desligamento motivado por este 

Regulamento Interno, o acolhido deverá tirar seus pertences de imediato; 

27. É de total responsabilidade dos pais ou responsável legal, as crianças sobre sua guarda/adolescents 

menores de 18 (dezoito) anos, não sendo permitido aos pais deixarem-nos sozinhos aos cuidados 

dos outros acolhidos. Caso tal fato ocorra será comunicado às autoridades competentes; 

28. Os acolhidos beneficiários do pernoite deverão ser acolhido a partir das 19 horas e deixar a unidade 

até as 06:30 horas/min. do encerramento do plantão de seu acolhimento, sendo que o pernoite não 

gera direito a vaga temporária, sendo destinado a pessoa em trânsito, ou acolhimento emergencial 

com falta de vagas para acolhimento temporário. 

 

 Declaro que ciente com todas as normas da casa. 

 

 

Acolhido Servidor 

_______________________________________ __________________________________ 
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5. Folder do Seminário: Dialogando com Novas Possibilidades 
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6. Folder do 1º Seminário Povos de Rua 
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7. Ata da reunião do dia 17/12/2013, do  Comitê de Saúde dos Moradores e/ou pessoas em 

situação de rua 

 

 
 

MEMORIAL DA 5ª REUNIÃO DO COMITÊ DE SAÚDE DOS MORADORES E/OU 

PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

 

 Esta reunião se iniciou às nove horas, do dia 17 de dezembro de 2013, sendo coordenada 

pela técnica Rôzi-Mayry Oliveira Soares Duarte. Teve a seguinte pauta: 

 

 PAUTA: 

1- Leitura do Memorial da 4ª Reunião deste comitê, realizada no mês de novembro; 

2- Leitura e discussão do documento que norteia a construção de abrigos públicos: “Reflexões, 

Subsídios e Orientações para a Construção de Abrigamentos para Moradores de Rua no 

Estado de Goiás”; 

3- Leitura da Minuta de Portaria com as correções sugeridas na reunião ordinária de 

novembro; 

4- Informes Gerais. 

 

 A reunião foi iniciada com uma “Ciranda de Apresentações”, com o apoio da 

musicoterapeuta Sheila Alves da Cunha. Em seguida, Elaine, coordenadora da Coordenação de 

Promoção da Equidade em Saúde, realizou a leitura do memorial da reunião anterior. 

Apresentou as correções e acréscimos que foram realizados na minuta da portaria que instituiu 

o presente Comitê. Tais correções decorreram das observações levantadas pelo grupo na reunião 

de novembro. O memorial foi, então, aprovado. 

 Lourival Belém de Oliveira, técnico da Coordenação de Equidade, acolheu novamente 

o grupo, falando daquele momento como um encontro de intercâmbio com a SEMAS, 

reportando-se aos 30 educadores sociais, convidados presentes na reunião. Ele contextualizou 

a história e as origens do documento em construção, o qual seria apresentado em seguida, para 

análise e discussão. Disse que as ideias desse escrito tiveram início nas discussões da 3ª Reunião 

desse Comitê, com as discussões acerca de possibilidades de abrigamento, com a audição 

posterior da gravação da reunião, com leituras na área, incluindo a dissertação de mestrado 

sobre moradores de rua, já apresentada a este Comitê. Belém também se referiu àquela reunião 

ampliada com os educadores sociais, como um coroamento de esforços de todos, no sentido de 

juntos, pensarmos na direção de uma cidade mais inclusiva, especialmente para a população 

que mora ou está “em situação de rua”. 

 Depois de tais informações, Belém e o professor Edmar Cotrim, do IFC (Instituto 

Federal de Goiás), iniciaram a condução das discussões do referido documento. Tendo-se em 

vista a presença na reunião dos 30 educadores sociais da Equipe de Abordagem da SEMAS 

(Secretaria de Assistência Social de Goiânia), Elaine sugeriu que a leitura e discussão propostas 

fossem realizadas em 2 grupos. Os titulares do Comitê formariam o primeiro grupo, 

coordenados por Lourival Belém e Edimar e o segundo grupo, constituído pelos profissionais 

da SEMAS, ficariam sob a coordenação de Elaine e Rôzi. Sendo acatada a sugestão, naquele 

momento os participantes se dividiram nos grupos citados e foram conduzidos para salas 

distintas. Após a conclusão da tarefa, retornaram para o auditório onde expuseram a discussão 
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realizada em cada grupo. 

 

ENCAMINHAMENTOS: 

 

a). Realizadas as explanações, os participantes sugeriram que fosse constituído um grupo de 

trabalho para fazer as adequações no documento. O grupo ficou assim constituído: Lourival 

Belém, Edmar Cotrim, Eliana Porto (CRDH) e Gardênia (SEMAS). Agendaram reunião para a 

segunda semana de janeiro, na SEMIRA. Ficou definido pelos presentes que quem quisesse 

fazer alguma sugestão, acréscimo ou correção, poderiam enviar-nos por e-mail, até a primeira 

semana de janeiro de 2014. 

b) Em seguida, foi exposto aos presentes sobre a necessidade de se realizar a construção de 

protocolos e fluxos compartilhados (intersetoriais) do SUS e do SUAS para o cuidado da PSR, 

que está determinado no PLANO DE AÇÃO PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE 

RUA – GOIÂNIA/GOIÁS, definido na Oficina de Sensibilização para Profissionais da Atenção 

Básica que Atuam com a População em Situação de Rua, realizada nos dias 04, 05 e 06/11/2013. 

Definiu-se, então, que este Grupo de Trabalho seria formado pelos técnicos: Elaine Mesquita, 

Rôzi Mayry, Lany (Consultório na Rua e ESF), Gardênia (SEMAS) e Gleyson (Chefe de 

Integração do Cuidado, que coordena o Consultório na Rua em Goiânia, do NASF e da 

Academia de Saúde, bem como a saúde mental na Atenção Primária). Foi acordado o dia 21 de 

janeiro para esta reunião. 

 

 Após estes encaminhamentos, Elaine Mesquita fala aos membros do Comitê da 

preocupação da equipe da Coordenação de Promoção da Equidade em relação à violência 

sofrida pelas pessoas em situação de rua (continuidade dos assassinatos). Após ampla discussão, 

ficou acertado que: 

 

c) Agendamento de Reunião com o Secretário da Segurança Pública para discutir a proteção 

desta população; 

 

d) Realização de um Seminário em Goiânia para sensibilizar a sociedade, dar visibilidade às 

pessoas em situação de rua, discutir a questão e reforçar as articulações das instituições de 

cuidado e defesa de direitos. 

 

e) Elaine Mesquita ficou responsável por fazer este agendamento e repassar aos equipamentos 

sociais que atuam com a população em situação de rua a data para seus representantes 

participarem da audiência. 

 

E não havendo mais nada a ser discutido, foi encerrada a presente reunião. 
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8. Relatório do CR, 16/11/2011. 

 

 

RELATÓRIO DA REUNIÃO COM O COMANDANTE DA OPM  (Organização da 

Polícia Militar) – Companhia Independente – Comando de CAMPINAS 

 

 Atendendo a deliberação da reunião do dia 07/11/2011, do Ministério Público, que teve 

como objetivo pactuar estratégias de atuação conjunta entre a Polícia Militar, o Ministério 

Público e a Secretaria Municipal de Saúde (Projeto Consultório de Rua), na qual se acertou que 

a Polícia Militar e a Secretaria Municipal de Saúde, através do Comandante Major Henrikson 

de Souza Lima (Comando da Policia Militar – Campinas) e da psicóloga Elaine Fernandes da 

Cunha Mesquita (Coordenadora do “Consultório de Rua de Goiânia”) manteriam contato para 

elaboração de estratégias de atuação conjunta no que tange aos moradores de rua, reuniram-se 

os referidos profissionais, no Comando da Polícia Militar de Campinas, hoje, 16/11/2011, às 

onze horas. 

 Nesta reunião, Elaine Mesquita expôs ao Major Henrikson a preocupação de sua equipe 

com a forma como tem sido feito as abordagens policias à estes moradores. Relatou que 

continuamente eles têm trazido queixas de violência da polícia ao abordá-los, e a própria equipe 

tem visto os ferimentos resultantes dessas ações. Ressaltou que a equipe do Consultório de Rua 

se coloca a disposição para elaborarem ações conjuntas que favoreçam a extinção dessa 

violência.  

 A partir dessas colocações o Major Henrikson enfatizou que não é aceito pelo comando 

esse tipo de atitude (violência) e falou da preocupação que tem em atender a comunidade, no 

que tange a segurança. Esclareceu que há constantes pressões da sociedade para retirar estes 

moradores de suas vizinhanças, preocupados que estão com o aumento da criminalidade (furtos, 

assaltos, degradação dos logradores públicos, entre outros delitos). 

 A coordenadora Elaine Mesquita argumentou que em muitas ocasiões a população em 

situação de rualização é também vítima dessa mesma sociedade, excludente e aprisionada pelo 

sistema capitalista, no qual o Estado não tem conseguido garantir os direitos humanos. A partir 

dessa pontuação discutiram-se vários fatores de vulnerabilidade de nossa sociedade, bem como 

as fragilidades a que estão expostas estas populações, justamente pela perpetuação de lacunas 

na proteção que o Estado deveria proporcionar a todos (justiça, saúde, educação, moradia, 

emprego, entre outros tantos pontos de risco a que estão expostas as classes sociais menos 

favorecidas).    

 O Major Henrikson ressaltou as falhas no tratamento dispensado ao usuário de drogas, 

enfatizando a necessidade de termos políticas mais abrangentes, que dessem possibilidade de 

continuidade na assistência. Defendeu a internação compulsória como uma tentativa de se 

reverter esse contexto, enfatizando o papel das comunidades terapêuticas para superar a 

desassistência. Elaine pontuou que a internação é ineficaz ao tratamento da toxicomania. Isso 
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porque é apenas uma etapa (em casos de desintoxicação ou agravos físicos) e reduz uma atenção 

que deveria ter outras ações de acompanhamento (psicoterapia, reinserção social, suporte 

familiar, inserção no mercado de trabalho, entre outras ações, respeitando a singularidade de 

cada usuário). Major Henrikson também defendeu a necessidade de projetos mais complexos, 

que deem continuidade ao projeto de vida desses usuários. 

 Elaine Mesquita apresentou ao major o projeto que está sendo discutido entre a SEMAS 

e a Secretaria Municipal de Saúde, com o propósito de se ter uma comissão de profissionais, 

representantes de vários equipamentos sociais, que traçarão ações conjuntas para a assistência 

ao morador de rua. Major Henrikson de dispõe a participar também desse projeto, alegando que 

aí sim ter-se-á uma ação mais efetiva. 

 Após debaterem amplamente as questões que enfraquecem as ações atuais das políticas 

públicas, o Major Henrikson falou sobre as reuniões que fazem com lideranças das 

comunidades, com o objetivo de se discutir a segurança pública. E convidou o Consultório de 

Rua para participar destes espaços de discussão. Elaine Mesquita concordou que essa poderá 

ser uma boa estratégia para discutirem com a comunidade a situação dos moradores de rua, 

esclarecendo a necessidade de todos se responsabilizarem com essa assistência, não somente a 

PM ou o SUS. E como tais espaços de discussão poderão implicar em melhor entendimento da 

comunidade das lacunas existentes nas políticas públicas que favorecem o aumento da 

população em situação de rua. Elaine ficou de levar para sua equipe essa proposição e depois, 

já na próxima semana, pela urgência da situação, entrará em contato com o Major Henrikson 

para organizarem a participação de membros da equipe do Consultório de Rua nestas reuniões 

com as lideranças comunitárias, se for esse o entendimento do grupo. 

              Ficou deliberado que o Comando da Polícia Militar acompanhará de perto as queixas 

apresentadas, até porque, de acordo com o Major Henrikson, ações de violência dos policiais 

contra a população não são permitidas pela corporação. Ficou acertada a importância das 

equipes terem seus espaços e formas legítimas de atuação respeitadas, e que no momento em 

que a equipe do Consultório de Rua estiver atendendo a população, não haverá intervenções 

policiais, já que trazem enormes prejuízos às atividades desenvolvidas pelo projeto. O respeito 

deverá prevalecer entre as equipes da Polícia Militar e a equipe do Sistema Único de Saúde. 

Uma equipe não poderá invadir o espaço de trabalho nem interferir nas formas legítimas de 

abordagem da outra.  

               Ao término da reunião o Major Henrikson colocou-se à disposição da equipe do 

Consultório de Rua para intervir nessas situações, quando ocorrer qualquer desrespeito ao 

trabalho da equipe ou à população atendida pelo SUS. 
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9. Documento: Fluxo compartilhado Sus e Suas para o atendimento integral à população 

em situação de rua  em Goiânia 
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10. Portaria 077/2014 
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Apêndice A - Tabelas complementares  

 

Nota: para facilitar a localização, a numeração das tabelas neste apêndice segue a sequência das 

constantes no texto principal da dissertação.  

 
Tabela 14. 

Jornais e artigos analisados (quantitativos)  

Ano Jornais (edições) % Artigos Coletados % 

2010 46 18,47% 15 9,25% 

2011 60 24,09% 36 22,22% 

2012 56 22,48% 33 20,37% 

2013 53 21,28% 63 38,88% 

2014 34 13,65% 15 9,25% 

Total geral: 249 100% 162 100% 

 

Fonte: Jornais arquivados pela Supervisão da Rede de Serviços de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas 

do Coletivo Supervisão da Rede Ad de Goiânia, no período de 2010 a 2014, selecionados por notícias referentes 

à População em Situação de Rua – PSR. 

 

 

Tabela 15. 

 1º Caderno - Síntese do Relatório da Equipe do SEAS - 20/03 à 15/06/2010  

Data Folha Queixa – Síntese do relatório 

28/03/2010 08B Mulher diz que já esteve na CAC e teve problema 

06/04/2010 17 Adulto maltratado na CAC pela coordenação e guardas 

07/04/2010 18B Maltratado na CAC pela coordenação 

11/04/2010 23 Problemas c/direção da CAC 

12/04/2010 24 02 adultos – problemas c/direção da CAC 

18/04/2010 30B Aguardando casa do MP. Reclamaram da coordenação da CAC 

24/04/2010 38B Adultos, relato de violência policial. 

28/04/2010 44B Adultos não quiseram ir para a CAC por não se adaptarem as regras 

10/05/2010 58B/59 
Adulto cadeirante – não aceitou ir pra CAC por causa da dificuldade 

de mobilidade e de seguir as regras 

12/06/2010 96B E 97 

Secretário da SEMAS recolhendo objetos de moradores de rua a força 

(com ajuda de trabalhadores da SEMAS), e os expulsa do local com 

carro da SEMAS e determina que educadores da SEAS estejam 

presentes na ação. 

14/06/2010 99 
PSR revoltada com atitude do secretário... descrédito com a equipe do 

SEAS 

 

Fonte: Relatório da Equipe do SEAS - 20/03 à 15/06/2010. 
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Tabela 16. 

 Síntese do Relatório da Equipe – 23/01 à 08/07/2012 

Data Folha Queixa – Síntese do relatório 

10/02/2012 

 
09b Adulto se recusa a ir para CAC alegando ter sido maltratado lá 

10/02/2012 
09b/10 

 
Adulto se recusa a ir para CAC, diz que prefere a rua. 

29/02/2012 18 Adulto diz ter ido à CAC no dia anterior e não foi aceito 

16/04/2012 48 
Adulto diz ter fugido da CAC (não foi 

relatado o motivo) 

08/06/2012 87b 
Adultos disseram que jamais voltarão para a CAC, pois os guardas são 

ignorantes, mal educados e brutos com os moradores de rua. 

30/06/2012 96b 
Adulto reclama da CAC pela demora em arrumar abrigos definitivos 

p/ ele, afirma que esperou 30 dias. 

 

Fonte: Relatório da Equipe do SEAS – 23/01 à 08/07/2012 

 

Tabela 17.  

Síntese do Relatório da Equipe do SEAS no período de 18/01a 14/04//2014 

Dados de 2014 

Relatório da equipe - 18-01 a 14/04/2014 

Data Folha Nº usuários Queixa – Síntese do relatório 

20/01/2014 05B 01 

Não se sentia segura na CAC e não atenderam sua 

necessidade, quando ficou lá um mês, de passagem para 

Brasília. 

20/01/2014 06 09 

Não aceitaram ir para a CAC.  

Já haviam passado pela unidade e justificaram o fato 

dizendo que não se sentiam seguros e respeitados pelo 

poder público, representado neste caso pela CAC. 

Reclamaram também da situação de humilhação sofrida 

através de grande parte dos funcionários e principalmente 

pela Guarda Municipal; falta de organização da casa e 

péssima higiene da unidade, mesmo depois de reformas. 

21/01/2014 07 02 
“Casa da Acolhida nunca mais” – fala de uma pessoa em 

situação de rua. 

22/01/2014 08 01 

Quando chegou à CAC foi mandado embora pelo guarda 

que disse que ele tinha passado lá havia 04 meses e os 

guardas não gostavam dele. Foi encaminhado para a Casa 

de Eurípedes. 

23/01/2014 10B E 11 01 
Tem ferros na perna e se locomove com muletas; por causa 

da dificuldade de mobilidade não quis ir pra CAC. 

24/01/2014 13B 01 
 Equipe tentou abrigo para ele em três locais, dois 

recusaram. E para a CAC ele não quis. 

15/02/2014 54 01 
Disse que jamais iria para a CAC porque muitos colegas 

falaram que foram maltratados por lá. 

20/02/2014 58B 02 Foram expulsos da CAC porque a esposa é alcoólica 

 

Fonte: Relatório da Equipe do SEAS – 18/01 a 14/04/2014 

 



208 

 

 

 

Tabela 18. 

 Demonstrativo da predominância de discussão sobre violência policial em reuniões do C.R.  

Data Violência institucional Violência policial Violência da sociedade 

06/11  X  

09/11 X X  

10/11  X  

11/11  X X 

12/11  X  

01/12 X X  

02/12 X X  

03/12  X  

04/12 X X  

05/12  X  

06/12 X   

07/12  X  

08/12    

09/12  X  

10/12  X  

11/12  X  

12/12    

01/13    

02/13    

03/13    

04/13  X  

05/13 X   

06/13    

07/13    

08/13    

09/13  X  

10/13    

11/13    

12/13    

01/14    

02/14    

03/14  X  

04/14    

05/14    

06/14    

07/14    

08/14    

09/14  X  

10/14    

11/14    

12/14    

 

Nota: Nos meses ausentes não houve reuniões com centralização do tema violência. 

Fonte: Relatório das Reuniões do Consultório de Rua. 
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Tabela 19.  

Assassinatos de Pessoas em situação de rua sem processos – Período de 2012 a 2014 

Inquérito Processo Autoria/Suspeita 

IP nº 454/2012 - Não concluído. Não há Desconhecida 

IP nº 637/2012 - Não concluído. Não há Desconhecida 

IP nº 664/2012 - Não concluído. Não há Desconhecida 

IP nº 659/2012 - Não concluído. Não há Desconhecida. 

IP nº 668/2012 - Não concluído. Não há Desconhecida 

IP nº 94/2013 - Não concluído. Não há Desconhecida 

IP nº 111/2013 - Não concluído. Não há Desconhecida 

BO nº 95/2013 Não há Desconhecida 

IP nº 226/2013 - Não concluído. Não há Desconhecida 

IP nº 223/2013 - Não concluído. Não há Desconhecida 

BO nº 785/13     (HUGO) Não há Desconhecida 

IP nº 362/2013 - Não concluído. Não há Desconhecida 

IP nº 456/2013 - Não concluído. Não há Desconhecida 

IP nº 14/2013 Não há Desconhecida 

IP nº 14/2013 Não há Desconhecida 

 

Fonte: Relatório do Centro de Referência em Direitos Humanos - Pe. João Bosco Burnier - 

Levantamento dos casos de homicídios – 2014. 

 

 

Tabela 20.  
 Levantamento dos casos de homicídios envolvendo população em situação de rua na região metropolitana de 

Goiânia. (página inicial/ continua nas três próximas  pp.). 

 

 Nome Data Inquérito Processo Autoria/Suspeita 
Tipo de 

arma 

1 

Mateus 

Stefany 

Rodrigues 

Carvalho 

Souza 

12/08/2012 

IP nº 427/2012 - 

Concluído em 

05/02/2013 

Autos nº 

201204594

591 

O acusado é 

policial 

Militar - Rogério 

Moreira da Silva 

Arma de 

fogo 

2 

Eduardo 

Alves 

Gouveia 

12/08/2012 

IP nº 386/2012 - 

Concluído em 

05/02/2013 

Autos nº 

201300025

780 

Ronaílson Santos 

Costa 

Arma 

branca 

(faca) 

3 

Maria Lúcia 

Gomes 

Santos 

25/08/2012 
IP nº 495/2012 - 

Não concluído. 
Não há 

Daltovan Dias 

Nunes Júnior 

Arma de 

fogo 

4 

Fernando 

Henrique 

Souza Melo 

06/10/2012 
IP nº 454/2012 - 

Não concluído. 
Não há Desconhecida 

Arma 

branca 

(faca) 

5 

Marcos 

Aurélio 

Nunes da 

Cruz 

05/11/2012 
IP nº 601/2012 - 

Não concluído. 
Não há 

O acusado é 

policial 

Militar - Rogério 

Moreira da Silva 

Arma de 

fogo 

6 
Não 

identificada. 
05/11/2012 

IP nº 624/2012 - 

Concluído em 

03/06/2012. 

Não 

encontrado 

ou não há. 

João Paulo Vieira 

Santos 

Arma 

branca 

(faca) 
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Paulo Sérgio 

Xavier de 

Bastos 

05/11/2012 
IP nº 623/2012 - 

Não concluído. 
Não há Diego de Souza 

Arma de 

fogo e 

Pauladas 

8 

Ingrid 

Campos 

Araújo 

11/11/2012 

IP nº 574/2012 - 

Concluído em 

14/11/2012. 

Autos nº 

201204004

123 

Maria de Lourdes 

Pessoa 

Lira 

Arma 

branca 

(faca) 

9 

Olaci 

Ferreira de 

Araújo 

11/11/2012 

IP nº 578/2012 - 

Concluído em 

28/12/2012. 

Autos nº 

201204069

080 

O Policial Militar 

Rogério Moreira 

da Silva e 

Wildevan Nunes 

de Souza 

Arma de 

fogo 

10 
Valdeir José 

Pinto 
30/11/2012 

IP nº 667/2012 - 

Não concluído. 
Não há. 

Daltova Dias 

Nunes e Maicon 

de tal. 

Arma 

branca 

(pedra). 

11 
Não 

identificada. 
30/11/2012 

IP nº 637/2012 - 

Não concluído. 
Não há. Desconhecida 

Arma 

branca 

(pedra). 

12 
Jorge Coelho 

dos Santos 
08/12/2012 

IP nº 647/2012 - 

Concluído no dia 

17/12/2012. 

Autos nº 

201204387

723 

Alessandro 

Marques Teresa 

Arma 

branca 

(faca) 

13 
Fernando da 

Silva Costa 
10/12/2012 

IP nº 664/2012 - 

Não concluído. 
Não há. Desconhecida 

Arma 

branca 

(faca) 

14 

Thiago 

Fernandes de 

Carvalho 

Machado 

11/12/2012 
IP nº 659/2012 - 

Não concluído. 
Não há. Desconhecida. 

Arma de 

fogo. 

15 

Michel Luiz 

Ferreira da 

Silva 

12/12/2012 
IP nº 669/2012 - 

Não concluído. 
Não há. 

Eduardo Batista 

da Silva, 

Layonardo Nobre 

Machado e 

Daltovan Dias 

Nunes Júnior. 

Arma de 

fogo. 

16 

Juscelino 

Robson da 

Silva Martins 

16/12/2012 
IP nº 668/2012 - 

Não concluído. 
Não há. Desconhecida. 

Arma de 

fogo. 

17 

Sally Jaiane 

do Carmo 

Ignácio 

23/12/2012 

IP nº 682/2012 - 

Concluído e 

encaminhado ao 

Poder Judiciário 

no dia 

26/03/2013. 

Não há. 
Caio Luciano da 

Costa Paniago. 

Arma de 

fogo. 

18 

Não 

identificada, 

apenas pelo 

apelido de 

"Pica-pau". 

16/01/2013 

IP nº 039/2013 - 

Concluído e 

encaminhado ao 

poder Judiciário 

no dia 

11/03/2013. 

Autos nº 

201300885

348 

Wellington 

Leandro e Carlos 

Laércio Pimental 

Arma 

branca 

(faca) 
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19 

Geovane 

Leite São 

José Cardoso 

18/01/2013 

IP nº 99/2013 - 

Concluído e 

encaminhado ao 

Poder Judiciário 

no dia 

28/01/2013. 

Autos nº 

201300209

326 

Kelisson de 

Oliveira da Silva 

Arma 

branca 

(faca) 

20 
Vital Ribeiro 

Soares Júnior 
07/02/2013 

IP nº 99/2013 - 

Concluído e 

encaminhado ao 

Poder Judiciário 

no dia 

16/05/2013. 

Autos nº 

201301689

577 

Rhuan Carlos 

Ferreria do 

Nascimento. 

Arma de 

fogo. 

21 

Wesley 

Alves 

Guimarães 

09/02/2013 
IP nº 94/2013 - 

Não concluído. 
Não há. Desconhecida. 

Arma de 

fogo. 

22 

Victor 

Vicente de 

Souza 

Ramos 

21/02/2013 
IP nº 111/2013 - 

Não concluído. 
Não há. Desconhecida. 

Arma de 

fogo. 

23 

Eurisvan 

Macedo 

Mendonça 

23/02/2013 BO nº 95/2013 Não há. Desconhecida. 

Arma 

branca 

(pedra). 

24 

Leonardo 

Barbosa 

Ferreira 

13/03/2013 BO nº 128/2013 Não há. 
Alécio Moreira de 

Sousa Júnior 

Arma de 

fogo. 

25 
Não 

identificada. 
01/04/2013. 

IP nº 211/2013 - 

Não concluído. 
Não há. Marcelo de tal. 

Arma 

branca 

(faca). 

26 

José Eduardo 

Borges 

Teixeira 

03/04/2013. 

IP nº 216/2013 - 

Concluído e 

encaminhado ao 

Poder Judiciário 

no dia 

12/04/2013. 

Autos nº 

201301249

968 

Fernando Sousa 

Gonçalves 

Arma 

branca 

(faca). 

27 

Adelmo 

Silva Rosa 

dos Santos e 

Natanael 

Moura Silva 

(menor) 

06/04/2013 
IP nº 226/2013 - 

Não concluído. 
Não há. Desconhecida. 

Arma 

branca 

(pedaço 

de 

madeira). 

28 
Jonas de 

Carvalho 
06/04/2013 

IP nº 223/2013 - 

Não concluído. 
Não há. Desconhecida. 

Arma de 

fogo. 

29 

Alex de tal, 

vulgo 

"Parazinho" 

14/04/2013 
IP nº 242/2013 - 

Não concluído. 
Não há. 

Arlênio Ferreira 

Santos, 

Wilson Siqueira 

de 

Almeida e 

Ronaldo da Silva 

Santos. 

Arma 

branca 

(faca e 

pedra). 
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30 

Mateus de 

tal, vulgo 

"Neguim" 

16/04/2013 

IP nº 252/2013 - 

Concluído e 

encaminhado ao 

Poder Judiciário 

no dia 

25/04/2013. 

Autos nº 

201301417

747 

Arlênio Ferreira 

Santos, 

Wilson Siqueira 

de 

Almeida e 

Ronaldo da Silva 

Santos. 

Arma 

branca 

(faca). 

31 

Deleon 

Gonçalves 

dos Reis 

29/04/2013 
BO nº 785/13 

(HUGO) 
Não há. Desconhecida. 

Arma 

branca 

(faca). 

32 
Francisco 

"Bocão" 
19/06/2013 

IP nº 362/2013 - 

Não concluído. 

Não há. 

 

 

 

 

 

Desconhecida. 
Arma de 

fogo. 

33 Lorena de tal 01/08/2013 

IP nº 452/2013 - 

Remetido a 

Delegacia de 

Apuração de Atos 

Infracionais 

(DEPAI) no dia 

01/08/2013. 

Não há. 
Higor dos Santos 

Celestino. 

Arma de 

fogo. 

34 
Fabíola dos 

Santos 
03/08/2013 

IP nº 456/2013 - 

Não concluído. 
Não há. Desconhecida. 

Arma de 

fogo. 

35 
Silomar de 

Souza Farias 
26/08/2013 

IP nº 519/2013 - 

Não concluído. 
Não há. "Divininho". 

Arma de 

Fogo. 

 
Fonte: Relatório Centro de Referência em Direitos Humanos - Pe. João Bosco Burnier - 2014 

 

 

Tabela 21.  
Homicídio de pessoa em situação de rua na região metropolitana de Goiânia noticiado na mídia (página 

inicial/continua na próxima). 
 

Nº Vítima Data Sexo Autoria 
Tipo de 

Arma 
Link: 

1 
Não 

identificada. 
05/05/2013 Mulher Desconhecida. 

Arma 

branca 

(faca). 

http://m.g1.globo.com/goias 

/noticia/2013/05/moradorade

-rua-e-assassinadafacadas-

em-trindade.html 

2 
Não 

identificada. 
30/07/2013 Homem. Desconhecida. 

Arma de 

fogo. 
http://www.dm.com.br/tex 

to/132937 

3 

Duas 

pessoas não 

identificadas

. 

11/09/2013 
Homem e 

mulher. 
Desconhecida. Fogo. 

http://g1.globo.com/goias/n 

oticia/2013/09/morador-

derua-morre-apos-passar-

tresdias-em-uti-de-hospital-

emgo.html 

4 
Não 

identificada. 
14/09/2013 Homem. Desconhecida. Fogo. 

http://g1.globo.com/goias/n 

oticia/2013/09/morador-

derua-morre-apos-passar-

tresdias-em-uti-de-hospital-

emgo.html 

5 Wilson 16/10/2013 Homem. Desconhecida. 
Arma de 

fogo. 

http://g1.globo.com/goias/n 

oticia/2013/10/morador-

derua-e-assassinado-

porhomem-em-bicicleta-

dizpolicia.html 

http://m.g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/moradora-de-rua-e-assassinada-facadas-em-trindade.html
http://m.g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/moradora-de-rua-e-assassinada-facadas-em-trindade.html
http://m.g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/moradora-de-rua-e-assassinada-facadas-em-trindade.html
http://m.g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/moradora-de-rua-e-assassinada-facadas-em-trindade.html
http://m.g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/moradora-de-rua-e-assassinada-facadas-em-trindade.html
http://m.g1.globo.com/goias/noticia/2013/05/moradora-de-rua-e-assassinada-facadas-em-trindade.html
http://www.dm.com.br/texto/132937
http://www.dm.com.br/texto/132937
http://www.dm.com.br/texto/132937
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/09/morador-de-rua-morre-apos-passar-tres-dias-em-uti-de-hospital-em-go.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/10/morador-de-rua-e-assassinado-por-homem-em-bicicleta-diz-policia.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/10/morador-de-rua-e-assassinado-por-homem-em-bicicleta-diz-policia.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/10/morador-de-rua-e-assassinado-por-homem-em-bicicleta-diz-policia.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/10/morador-de-rua-e-assassinado-por-homem-em-bicicleta-diz-policia.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/10/morador-de-rua-e-assassinado-por-homem-em-bicicleta-diz-policia.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/10/morador-de-rua-e-assassinado-por-homem-em-bicicleta-diz-policia.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/10/morador-de-rua-e-assassinado-por-homem-em-bicicleta-diz-policia.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/10/morador-de-rua-e-assassinado-por-homem-em-bicicleta-diz-policia.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/10/morador-de-rua-e-assassinado-por-homem-em-bicicleta-diz-policia.html
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6 

Duas 

pessoas não 

identificadas

. 

19/10/2013 
Homem e 

mulher. 
"Panda" 

Arma de 

fogo. 

http://g1.globo.com/goias/n 

oticia/2013/10/doismoradore

s-de-rua-saobaleados-

enquantodormiam-em-

goiania.html 

7 

Não 

identificado, 

apenas pelo 

apelido de 

"Coroa" 

03/11/2013 Homem. Desconhecida. 
Arma de 

fogo. 
http://www.dm.com.br/text 

o/150278%2022/11/2013 

8 
Não 

identificado. 
05/12/2013 Homem. Desconhecida. 

Arma 

branca 

(faca). 

http://g1.globo.com/goias/n 

oticia/2013/12/dois- 

moradores-de-rua-sao- 

encontrados-mortos-

emgoiania.html 

9 
Não 

identificado. 
05/12/2013 Homem. Desconhecida. 

Arma 

branca 

(faca). 

http://g1.globo.com/goias/n 

oticia/2013/12/dois- 

moradores-de-rua-sao- 

encontrados-mortos-

emgoiania.html 

10 
Não 

identificada. 
05/12/2013 Homem. Desconhecida. 

Arma de 

fogo. 

http://g1.globo.com/goias/n 

oticia/2013/12/dois- 

moradores-de-rua-sao- 

encontrados-mortos-

emgoiania.html 

11 
Não 

identificada. 
15/12/2013 Homem. Desconhecida. 

Arma de 

fogo. 

http://g1.globo.com/goias/n 

oticia/2013/12/homem-e- 

morto-apos-levar-

variostiros-em-rua-

degoiania.html 

12 
Não 

identificado. 
22/12/2013 Homem. Desconhecida. 

Arma de 

fogo. 

http://g1.globo.com/goias/n 

oticia/2013/12/morador-

derua-e-morto-tiros-no-

setornegrao-de-lima-

emgoiania.html 

13 

Arlei 

Antônio 

Silva. 

25/12/2013 Homem. Desconhecida. 
Arma de 

fogo. 
http://g1.globo.com/goias/n 

oticia/2013/12/homem-com- 

14 Tiago 25/12/2012 Homem. 
Jairo Araújo 

Gomes. 
Pedradas. 

http://www.opopular.com.b 

r/editorias/cidades/moradord

e-rua-%C3%A9-morto-

apedradas-na-

catedral1.447781?ref=bbd 

15 
(Popó) Não 

identificado. 
18/05/2014 Homem. 

Weverson 

Cardoso 

Cavalcante 

(Manchinha) 

Arma de 

fogo. 

http://g1.globo.com/goias/ 

noticia/2014/05/doishomens-

em-situacao-derua-sao-

mortos-no-centrode-

goiania.html 

16 

Valter Dias 

Gonçalves 

Filho 

19/05/2014 Homem. 

Weverson 

Cardoso 

Cavalcante 

(Manchinha) 

Arma de 

fogo. 

http://g1.globo.com/goias/n 

oticia/2014/05/dois-homens- 

rua-e-espancado-ate-

morte6837/ em-situacao-de-

rua-saomortos-no-centro-

degoiania.html. 

17 
Não 

identificada. 
12/06/2014 Homem. Desconhecida. 

Arma 

branca 

(Viga de 

Concreto). 

http://www.jornalopcao.co 

m.br/ultimas-

noticias/emgoiania-suposto-

morador-de 

 
Fonte: Relatório Centro de Referência em Direitos Humanos - Pe. João Bosco Burnier - 2014 
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http://g1.globo.com/goias/noticia/2013/10/dois-moradores-de-rua-sao-baleados-enquanto-dormiam-em-goiania.html
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http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/05/dois-homens-em-situacao-de-rua-sao-mortos-no-centro-de-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/05/dois-homens-em-situacao-de-rua-sao-mortos-no-centro-de-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/05/dois-homens-em-situacao-de-rua-sao-mortos-no-centro-de-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/05/dois-homens-em-situacao-de-rua-sao-mortos-no-centro-de-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/05/dois-homens-em-situacao-de-rua-sao-mortos-no-centro-de-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/05/dois-homens-em-situacao-de-rua-sao-mortos-no-centro-de-goiania.html
http://g1.globo.com/goias/noticia/2014/05/dois-homens-em-situacao-de-rua-sao-mortos-no-centro-de-goiania.html
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Apêndice B – Reportagens da mídia goianiense sobre população em situação de rua  

 

Para propiciar uma leitura abrangente e sequencial do olhar da mídia goianiense sobre o 

universo da PSR – população em situação de rua – são relacionadas aqui as reportagens 

impressas produzidas no período de 2012 a 2014 e que foram pesquisadas para este estudo. 

Primeiro uma relação geral. Depois, em sequência cronológica e por jornal, encontram-se tanto 

as foram citadas quanto apenas consultadas com ênfase nas ações atribuídas ao poder público 

e à sociedade, em que se vê a predominância de algum tipo de violência.  

 

 A - RELAÇÃO GERAL DAS REPORTAGENS EM JORNAIS IMPRESSOS 

 

 

Brasil de Fato (2014). Mobilização defende pessoas em situação de rua durante a Copa. 5 a 

11 de junho, p. 06. 

 

Daqui (2013) Seguem mortes de moradores de rua, 17 de janeiro, capa. 

 

Diário da Manhã: 

 

 (2013). Castigados entorpecidos. 17 de abril, p. 5 e capa. 

 

 (2013). Moradores de rua e o medo do incerto. 17 de abril, p.13. 

 

 (2014). Casa de Acolhida Cidadã. 14 de fevereiro, p. 5. 

 

 (2014). A respeito do artigo: Casa da Acolhida Cidadã. 21 de fevereiro, p. 09.  

 

 (2014). A denúncia procede, sim! – Casa da Acolhida Cidadã. 22 de fevereiro, p. 08. 

 

Jornal Opção: 

 

 (2011). Os zumbis do crack querem voltar a ser gente. ed. de 30 de outubro a 05 de novembro, 

p. A-14. 

 

 (2012). Crack mata onde falta governo. ed. de 15 a 21de janeiro, p. A-3. 

 

 (2013). População de rua merecerá atenção especial. ed. de 29 de janeiro a 02 de fevereiro p. 

A-18. 

 

 (2013). Moradores de rua: mortes ideologicamente inflacionadas. ed. de 11 a 17de agosto, p. 

A-14 a A-16. 

 

O Hoje 

 (2011). É preciso haver internações compulsórias.  ed. de 25 a 31de dezembro de 2011, p. A-

24. 
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(2013) STJ vai decidir se governo federal investigará mortes. 18 de abril, capa.   

(2013).Gurgel acata federalização de crimes 18 de abril, p. 3.  

 

 

O Popular: 

 

 (2010). Crack escraviza cada vez mais cedo. 5 de abril, p. 03. 

 

 (2010). Cracolândias se espalham pela capital. 6 de abril, p. 2. 

 

 (2010). Classe média vive a pobreza psicológica. 10 de abril, p. 3. 

 

 (2010). Tem uma pedra no meio do caminho. 5 de maio, 06. 

 

 (2010). Cracolândias persistem em Goiânia. 12 de setembro, p.03. 

 

 (2010). Crack invade interior de Goiás e substitui maconha. 13 de setembro, p. 02. 

 

 (2010). Eles conheceram o inferno. 14 de setembro, p.03. 

 

 (2010). Elas conheceram o inferno com os filhos escravos da pedra. 15 de setembro, p.03. 

 

 (2010). Tratamento atual não dará resposta à epidemia. 16 de setembro, p.4. 

 

 (2010). Mais 150 leitos para dependentes. 26 de outubro, p. 04. 

 

 (2010). Passagens para a cracolândia. 21 de novembro, p. 09. 

 

 (2010). Quase 100% das cidades têm problemas com crack. 14 de dezembro, p. 05. 

 

 (2010). Crack – Efeitos do vício pela droga já podem ser medidos no maior número de pessoas 

vivendo nas ruas e em abrigos. 20 de dezembro, capa. 

 

 (2010). Jovem de 21 anos terá o terceiro filho ao relento. 20 de dezembro, p.03. 

 

 (2010). Goiás sem verbas do PAC do Crack. 21 de dezembro, p. 4. 
 

 (2010). Maldição do crack. 21 de dezembro, p. 06. 

 

 (2011). Dedo na ferida. 7 de outubro, p. 07. 

 

 (2011). Combate às drogas. 23 de outubro p.06.  

 

 (2011). Camelôs e drogados são retirados de ruas. 5 de novembro, p. 06.   

 

 (2011). Crack já é problema em quase todos municípios. 8 de novembro, p. 05. 

 

(2011). Lucro e destruição movem o crack. 13 de novembro, p. 04. 
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 (2011). Num dô conta de parar, nem 5 minutos. 13 de novembro, p.05. 

 

 (2011). Grupo de 300 pessoas faz manifestação na porta da Assembleia. 25 de novembro, p. 

06. 

 

 (2011). O desafio do crack. 9 de dezembro p. 06. 

 

 (2011). Abandono. 11 de dezembro, capa. 

 

 (2011). Na rua da perdição. 12 de dezembro, p. 6. 

 

 (2011). Assistência social se tornou direito. 17 de dezembro, p. 4. 

 

 (2011). Abrigo está em situação precária. 29 de dezembro, p. 2. 

 

 (2012). População de rua é fichada. 11de janeiro - capa. 

 

 (2012). Operação Salus – Muito barulho, pouco resultado.11de janeiro, p. 3. 

 

 (2012). Crack – Usuários e andarilhos de volta às ruas da capital. 12 de janeiro, p.05. 

 

 (2012). Situação do crack pode piorar. 14 de janeiro, p. 04. 

 

 (2012). Representantes de entidade flagram violência policial. 23 de janeiro, p. 3. 

 

 (2012). Sem lenço e sem documento. 23de janeiro , p. 03. 

 

 (2012). Os crimes que as drogas provocam. 17 de março, p.07. 

 

 (2012). Operação Salus. 23 de abril, p. 2 

 

 (2012).  Enfrentamento terá R$89 milhões em dois anos. 18 de setembro, p. 02. 

 

 (2012). Estado não participa da sessão do Conselho. 20 de setembro, p. 8. 

 

 (2012). Os mortos têm nome e história. 16 de novembro, p. 7. 

 

 (2012). O manto do abandono. 16 de dezembro, p. 9. 

 

 (2013). Ações anunciadas ficam só no papel.17de janeiro, p. 04. 

 

 (2013). Rotina de massacre. 18 de janeiro, p. 6. 

 

 (2013). Casa de Acolhida trabalha ociosa. 18 de janeiro – p. 07. 

 

 (2013). Prefeitura deve R$74 mil por 04 meses de aluguel. 20 de janeiro, p. 3. 

 

 (2013). Mais um sem-teto é executado. 22 de fevereiro, p. 03. 

 

 (2013). Mais um desencontro entre Estado e Prefeitura. 12 de abril, pp. 07 e 08. 
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 (2013). Descaso. 17 de abril, p. 06.  

 

 (2013). Três são suspeitos de matar dez moradores. 18de abril, p. 10. 

 

 (2013). Comitê apresenta relatório. 14 de agosto, capa e p. 03.  

 

 (2014). Justiceiros ferem morador de rua suspeito de furtar casas. 28 de março, p. 09. 

 

 (2014). Juntos contra o sol, a chuva e a violência. 23 de julho, capa. 

 

 (2014). Unidos pela sobrevivência. 23de julho, p. 08.  

 

 (2014). O banheiro dos desamparados. 05 de novembro, capa e p. 07. 

 

Tribuna do Planalto 

 

 (2010). A droga reduz o desejo de consumo. ed. de 24 a 30 de janeiro,. 

 

 (2010). O inferno é o crack.  ed. de 5 a 11 de dezembro, p. 7. 

 

 (2011). A necessária internação de dependentes. ed. de 18 a 24 setembro, p. 2. 

 
 

B- REPORTAGENS CATEGORIZADAS POR TIPO DE VIOLÊNCIA CONTRA PSR 

 

1. Violência policial contra a PSR em 2012 

 

Diário da Manhã 

 Os excluídos da sociedade (09/11/2012 – p. 5 e suplemento Hoje). 

 Policiais suspeitos de executar moradores de rua (14/11/2012 – capa e p. 3). 

 

O Popular: 

 Moradores de rua são mortos - Ataques a moradores de rua (06/11/2012 – capa/ p.4). 

 PMs suspeitos de matar seis moradores de rua (14/11/2012 – p. 8). 

 Na rua, sob o domínio do tráfico (15/11/2012 – p. 4). 

 Morador de rua à mercê do tráfico de drogas (15/11/2012 – capa). 

 Preso militar suspeito de matar morador de rua (17/11/2012 – p. 4). 

 Homem encontrado morto com quatro tiros na rua (18/12/2012 – p.). 

 

  

2.Violência policial contra a PSR em 2013 
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O Popular 

 Operação não resolveu violência (10/01/2013, p. 4). 

 Policial é visto atirando pedra em jovem no Bairro São Francisco (10/01/2013, p. 

4). 

 Operação busca desarmar morador de rua (06/04/2013, p. 4). 

 Força-tarefa investigará mortes (07/04/2013, p. 10). 

 Menino de 11 anos é o 27º morador de rua morto (07/04/2013, capa). 

 Medo se espalha entre sem-teto (08/04/2013, p. 4). 

 Goiânia mata 7 vezes mais que SP (11/04/2013, p. 4). 

 Inquéritos destacam rotina de medo imposta pelo tráfico (15/04/2013, p. 3). 

 Morto à faca o 30º morador de rua (17/04/2013, p. 10). 

 Réu diz que confessou sob tortura (26/04/2013, p. 3). 

 14 anos de ações sob investigação (19/05/2013, p. 6). 

 Grupos de extermínio, (26/05/2013, p. 4). 

 Mais casos podem ser reabertos (26/05/2013, p. 4). 

 MP-GO é contrário à federalização de investigação (26/05/2013, p. 4). 

 

       Outros 

 Seguem mortes de moradores de rua (Daqui, 17/01/2013, capa). 

 Gurgel acata federalização de crimes (O Hoje, 18/04/2013, p. 3). 

 STJ vai decidir se governo federal investigará mortes (O Hoje, 18/04/2013, capa). 

 Moradores de rua no alvo (Jornal Opção, 20 a 25/01/2013, p. A-32). 

 A morte mora nas ruas (Diário da Manhã, 11/04/2013, p. 7). 

 

1- Violência social contra a PSR - População em Situação de Rua em 2010.  

 

O Popular 

 Crack escraviza cada vez mais cedo (05/04/2010, p. 03); 

 Cracolândias se espalham pela capital, (06/04/2010, capa e p.2). 

 Tem uma pedra no meio do caminho (05/05/2010, p. 6). 

 Cracolândias persistem em Goiânia (12/09/2010, p. 3). 

 Crack invade interior de Goiás e substitui maconha (13/09/2010, p. 2). 

 Eles conheceram o inferno (14/09/2010, p. 3). 
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 Elas conheceram o inferno com os filhos escravos da pedra (15/09/2010, p. 3). 

 Mais 150 leitos para dependentes (26/10/2010, p. 4). 

 Passagens para a cracolândia  (21/11/2010, p. 09). 

 Quase 100% das cidades têm problemas com crack (14/12/2010, p. 5). 

 Crack – Efeitos do vício pela droga já podem ser medidos no maior número de 

pessoas vivendo nas ruas e em abrigos (20/12/2010, capa). 

 Jovem de 21 anos terá o terceiro filho ao relento (20/12/2010, p. 3). 

 Maldição do crack (21/12/2010, p. 6). 

 Goiás sem verbas do PAC do Crack (21/12/2010, p. 4). 

 

Tribuna do Planalto     

 O inferno é o Crack . (05 a 11/12/2010, p. 7). 

 A necessária internação de dependentes. (18 a 24/09/2010). 

 É preciso respeitar a liberdade. (09 a 15/10/2010, p. 7). 

 

2- Violência social contra a PSR - População em Situação de Rua em 2011.  

 

Jornal Opção 

 A droga é o maior problema que temos.  (27/02 a 05/03/2011, p. A- 20). 

 Saúde Mental debate redução de danos em Goiânia (18 a 24/03/2011, p. 5). 

 Os zumbis do crack querem voltar a ser gente (O Hoje, 30/10 a 05/11/2011, p. A-

14). 

 

O Popular:  

 Dedo na ferida (07/10/2011, p. 7). 

 Combate às drogas (23/10/2011, p. 6). 

 Matemática perversa (21/11/2011, p. 7). 

 Camelôs e drogados são retirados de ruas (05/11/2011, p. 6). 

 Crack já é problema em quase todos municípios (08/11/2011, p. 5). 

 Lucro e destruição movem o crack (13/11/2011, p. 4). 

 “Num dô conta de parar, nem 5 minutos” (13/11/2011, p. 5). 

 Violência faz oito vítimas na região metropolitana  (24/11/2011, p. 6). 

 O desafio do crack (09/12/2011 p. 6). 
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 Um pacote de boas intenções (10/12/2011, p. 7) 

 

       Tribuna do Planalto 

 Saber escutar também ajuda (03 a 09/04/2011, p.6). 

 Os esquecidos (29 a 04/06/2011, p. 3). 

 A palavra que mobiliza o gesto (29 a 04/06/2011, p. 3). 

 A necessária internação de dependentes (18 a 24/09/2011, p 7). 

 É preciso respeitar a liberdade (09 a 15/10/2011, p. 7). 

 A sociedade que acolhe e a que exclui, (20 a 26/11/2011, p. 7) 

 Um não à droga da violência (7/11 a 03/12/2011, p.2). 

 

Outros: 

 É preciso haver internações compulsórias (O Hoje, 25 a 31/12/2011, p. A-24). 

 

3- Violência social contra a PSR - População em Situação de Rua em 2012.  

 

Diário da Manhã:  

 Uma análise psiquiátrica dos erros da segurança pública (22/05/2012, p. 2). 

 

      O Popular 

 Moradores de Rua (13/01/2012, p. 6). 

 Crack, o drama da alma (16/01/2012, p. 7). 

 Como resolver o problema da população de Rua em Goiânia (22/01/2012, p. 2) 

 Sem lenço e sem documento (23/01/2012, p. 3). 

 Quem são esses que fazem das ruas a sua casa?  (23/01/2012, capa; 25/01/2012; 

capa e p.03; 27/01/2012, p. 7).  

 Os crimes que as drogas provocam ( 17/03/2012, p. 7). 

 Operação Salus (23/04/2012, p. 2). 

 Os mortos têm nome e história (16/11/2012, p. 7). 

 Enfrentamento terá R$89 milhões em dois anos (18/09/2012, capa). 

 
 

4- Violência social contra a PSR - População em Situação de Rua em 2013.  
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Diário da Manhã 

 Chega de extermínio de moradores de rua! (11/04/2013, p. 3). 

 Outro morto. (16/04/2013, capa). 

 Epidemia de mortes. (16/04/2013, p. 3). 

 Castigados entorpecidos. (17/04/2013, p. 5 e capa). 

 Hóspedes das drogas. (18/04/2013, p. 5 e capa). 

 

Jornal Opção 

 Fabricando a Nação Zumbi.  (29 a 02/02/2013, p.A-16). 

 População de rua merecerá atenção especial. (29 a 02/02/2013, p. A-18) 

 Moradores de rua: morte ideologicamente inflacionadas.  (11 a 17/08/2013, p. A-

14 a A-16). 

 

O Popular: 

 Massacre de moradores de rua já fez 17 vítimas (17/01/2013, capa). 

 Mais dois moradores de rua são assassinados (17/01/2013, p. 4). 

 Crack: não podemos mais esperar (28/01/2013, p. 9). 

 Rapazes esfaqueiam moradora de rua (30/01/2013, p. 5). 

 Era uma vez, um menino (11/04/2013, p. 9). 

 Morto 29º morador de rua em oito meses (16/04/2013, capa). 

 O silêncio que nos perturba ( 8/04/2013, p. 7). 

 Três são suspeitos de matar dez moradores,  18/04/2013, p. 10). 

 Morador de rua encontrado morto (10/05 /2013, p. 7). 

 Como nasce um morador de rua (10/05/2013, p. 9) 

 Sob o signo do crack (25/05/2013, p. 3). 

 Órfã do crack  (25/05/2013, capa). 

 Mais um morador de rua morto (04/08/2013, p. 3). 

 

Outros: 

 Moradores de rua são mortos. (Daqui, 17/01/2013, capa). 

 

5- Violência social contra a PSR - População em Situação de Rua em 2014. 
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Brasil de Fato: 

 Mobilização defende pessoas em situação de rua durante a Copa (5 a 11/06/2014, 

p. 06). 

 Moradores de Rua começam a ser retirados à força (5 a 11/06/2014, p. 06). 

 

 

O Popular: 

Justiceiros ferem morador de rua suspeito de furtar casas (28/03/2014, p. 9). 

 Abandono nada provisório (19/05/2014, p. 3) 

 Polícia apresentou quadrilha suspeita de ter assassinado ainda um morador de rua, 

(01/07/2014, p. 8). 

 Unidos pela sobrevivência (23/07/2014, p. 8). 

 Juntos contra o sol, a chuva e a violência (23/07/2014, capa). 

 Unidos pela sobrevivência (23/07/2014, p. 8). 

 Morando nas ruas (02/12/2014, p. 05). 

 

*** 


