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Resumo: Este artigo é parte da pesquisa de mestrado do Programa de pós-graduação em 
Serviço Social – PUCRS e tem como objetivo analisar as práticas e as concepções de 
acolhimento em saúde no espaço da rua. Para isso apropriou-se de referencial teórico da 
política de saúde, legislações e produções teóricas já existentes. Através de pesquisa 
bibliográfica, propõe-se uma mediação do tema da pesquisa com o método materialista 
histórico dialético, a partir das obras marxianas. Sem o intuito de esgotar a temática, espera-
se despertar algumas reflexões a respeito da construção de novas ações em saúde, 
direcionadas a população em situação de rua.  
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Abstract: This article is part of the master's research of the Graduate Program in Social 
Work - PUCRS and aims to analyze the practices and conceptions of user embracement in 
the street space. To this end, it appropriated a theoretical framework of health policy, 
legislation and existing theoretical production. Through bibliographical research, it is 
proposed a mediation of the research theme with the dialectical historical materialist method, 
based on the Marxian works. Without aiming to exhaust the theme, it is hoped to raise some 
reflections about the construction of new actions in health, directed to the population in the 
street situation. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

O presente artigo é parte da pesquisa de mestrado, em andamento no Programa da 

Pós-graduação em Serviço Social da Escola de Humanidades da Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). A pesquisa tem como questão principal: Como se 
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desenvolve e é percebido por trabalhadores(as) e usuários(as) o acolhimento em saúde no 

espaço da rua, realizado pelo Consultório na Rua no município de Porto Alegre? 

Tratando-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, utilizaremos da técnica de pesquisa 

bibliográfica e empírica a partir das entrevistas semi-estruturadas realizadas com os 

sujeitos. Estes foram definidos por amostra do tipo intencional e pretendemos coletar os 

dados através de entrevista com cinco (5) trabalhadores(as) que compõem a equipe do 

CnaR e cinco (5) usuários(as). No momento o projeto foi aprovado pelo Sistema de 

Pesquisa da PUCRS (SIPESQ) e para o início da coleta de dados, aguardamos a aprovação 

da Comissão de Ética e Pesquisa da PUCRS, assim como da Secretaria Municipal de 

Saúde de Porto Alegre, por meio da Plataforma Brasil.  

Este artigo é produto da pesquisa bibliográfica realizada a partir do referencial teórico 

sobre o tema de pesquisa, com base em outros trabalhos já publicados e documentos 

referente a Política de Saúde e a Política Nacional para a População em Situação de Rua. 

Propõe-se, neste artigo, uma mediação do tema com o método materialista histórico 

dialético, a partir das obras marxianas.  

Karl Marx, a partir de suas obras, interpreta a realidade e a organização da 

sociedade com bases nas condições materiais, partindo da realidade concreta. Marx 

apropria-se de categorias da realidade, por meio de sucessivas aproximações e síntese 

provisórias, para interpretação dos fenômenos, pois esses constituem uma realidade de 

elementos temporais, passíveis de superação (PRATES, 2012).   

Destaca-se, na observação empírica dos fenômenos, a relação e articulação entre 

qualidade e quantidade, sistematizada no movimento de maturação e desvendamento do 

real. De acordo com Prates (2012), a partir do reconhecimento da categoria dos assistentes 

sociais a respeito da mediação, pela obra marxiana, realizada nos processos de análise e 

intervenção da realidade social, tem contribuído para desocultar as diversas expressões da 

questão social.  

Através de sucessivas aproximações da realidade social, histórica e concreta, o 

método marxiano, a partir da dialética materialista, desenvolve um movimento de superação 

e de transformação da realidade. É nesse sentido que nosso artigo tem o intuito de pautar-

se em fundamentos coerentes com o método.  

O primeiro projeto de Consultório de Rua no Brasil surgiu no ano de 1999 através da 

iniciativa e experiência no município de Salvador no estado da Bahia, coordenado pelo 

professor e médico Antonio Nery Filho. No ano de 2009, o Ministério da Saúde (MS) através 

dessa experiência, propôs uma iniciativa vinculada a Coordenação da Política de Saúde 

Mental com foco na dependência química; e em 2010, essa estratégia passou a integrar o 

Plano de enfretamento ao Crack. Neste sentido, as experiências no Consultório de Rua do 

país estavam inicialmente vinculadas à Coordenação de Saúde Mental, e gradualmente 
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passaram a ser vinculadas ao Departamento de Atenção Básica, considerando outras 

necessidades de saúde dessa população, além da redução de danos e da atenção à 

dependência química (LONDERO; CECCIM; BILIBIO, 2014).  

Conforme a Portaria Nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, a equipe itinerante passou 

da denominação de Consultório de Rua (CdeR) para Consultório na Rua (CnaR) no ano de 

2012, compondo uma modalidade de equipe de atenção básica, que possui como um dos 

objetivos compartilhar o cuidado em saúde dessa população com as Unidades Básicas de 

Saúde (UBS) e em suas instalações no território, assim como nos Centros de Referência 

Psicossocial (CAPS), na Rede de Urgência e Emergência, entre outros pontos de atenção. 

No desenvolvimento do artigo apresentaremos os resultados referente a primeira 

etapa da pesquisa bibliográfica,  abordaremos a definição da população em situação de rua, 

enquanto seguimento, e seu status na produção capitalista, com base na conceituação 

marxista. Iniciaremos uma discussão a respeito do trabalho realizado pelo Consultório na 

Rua, destacando uma prática sensível ao movimento do real, dinâmico e contraditório. Por 

fim, faremos algumas considerações que indicam as estratégias do Sistema Único de 

Saúde, frente a realidade dessa população que merece um olhar sensível, e a necessária 

interpretação crítica dessa realidade, com o intuito de avançar contra qualquer dinâmica de 

cunho tecnicista e conservadora das práticas em saúde.  

 

2. RESULTADOS  

 

2.1.Aquele(a) que habita a rua 

 
[...] em casa de menino de rua 
O último a dormir apaga a lua. 

(Criolo) 
 

Viver na rua, estar e habitar nesse espaço, atribui-se diversas denominações: o 

morador de rua, o sem-teto, o mendigo, o andarilho, etc. Este(a) habitante da rua, por 

muitas vezes passa por invisível e despercebido aos olhos dos transeuntes. Mas quando é 

perceptível aos olhos da cidade, quando estraga a paisagem higienista, ele ocupa o cenário 

do estigma e do preconceito.  

Considerando a diversidade que caracteriza as pessoas em situação de rua, seja 

como meio de sobrevivência e/ou moradia, não se atribui a uma situação estática. De 

acordo com o Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, que institui a Política Nacional 

para a População em Situação de Rua define este seguimento como: 
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[...] 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). 

 
Além dessa definição referente a vulnerabilidade e heterogeneidade, a Política 

Nacional para Inclusão Social da População em Situação - PNIPSR (2008), aponta que essa 

população também institui a rua como principal espaço de sobrevivência e constituição de 

identidade. Nesse sentido Prates, Prates & Machado (2011) afirmam que a definição 

apontada reconhece que a rua, como referencia, impacta na subjetividade dos indivíduos.  

Considera-se de fundamental importância, para a produção do cuidado em saúde, 

que as equipes de trabalhadores estejam cientes das interfaces que definem essa 

população, considerando uma população marcada por estigmas de múltiplos condicionantes 

e pela exclusão social2.   

De acordo com Netto (2010), podemos considerar a pobreza e a exclusão social, 

como consequências da dinâmica antagônica do capital. Nesse sentido, Marx em sua obra 

“O Capital” ao analisar a “lei geral de acumulação capitalista”, aponta subsídios para 

teóricos marxistas, que afirmam que não devemos relacionar de forma irredutível a questão 

social ao pauperismo. Devemos fazer uma relação mais ampla, considerando que o 

capitalismo em diferentes estágios produz diversas manifestações da questão social, e essa 

é produto do modo de produção capitalista que apresenta a desigualdade produzida 

socialmente.  

Para Marx, o homem no modo de produção capitalista é tido como simples operário, 

e atribui a sua força de trabalho enquanto mercadoria, sua única forma de subsistência é 

vendê-la. 

[...] a economia política não conhece o trabalhador desocupado, o homem que 
trabalha, na medida em que ele se encontra fora da relação de trabalho. O burlão, 
o ladrão, o pedinte, o desempregado, o faminto, o miserável, e o criminoso, são 
figuras de homem que não existe para a economia política, mas só para os outros 
olhos, para os do médico, do juiz, do coveiro, do burocrata, etc. (MARX, 1964, 
p.174).  

 

O trabalhador é visto como mercadoria, e sua importância na sociedade e nas 

relações sociais perpassam por esse viés. A pessoa em situação de rua, neste contexto, 

                                                 
2 Exclusão social é a impossibilidade de poder partilhar da sociedade e leva à vivência da privação, da recusa, do 

abandono e da expulsão, inclusive com violência, de uma parcela significativa da população. Por isso exclusão 

social e não só pessoal. Não se trata de um processo individual , embora atinja pessoas mas, de uma lógica que 

está presente nas várias formas de relações econômicas, sociais culturais e políticas da sociedade. Esta situação 

de privação coletiva é que se está entendendo por exclusão social. Ela inclui pobreza, discriminação, 

subalternidade, não eqüidade, não acessibilidade, não representação pública. É, portanto, um processo múltiplo 

que se explica por várias situações de privação da autonomia, do desenvolvimento humano, da qualidade de 

vida, da eqüidade e da igualdade (Sposati, 1996, p.13).  
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não será reconhecida enquanto trabalhador, mesmo desenvolvendo algumas atividades 

informais (coleta de material reciclável, capina, serviço na construção civil, etc.); entretanto, 

será reconhecida e notada quando atrapalhar as passagens e/ou a paisagem do centro da 

cidade, ou até mesmo, no momento de sua morte.  

Além da força de trabalho necessária para acumulação de capital, o modo de 

produção capitalista também criou a superpopulação de mão de obra não absorvida. O que 

Marx chamou de lumpemproletariado: 

[...] vagabundos, soldados desligados do exército, presidiários libertos, forçados 
foragidos das galés, chantagistas, saltimbancos, lazzaroni, punguistas, 
trapaceiros, jogadores, maquereaus, donos de bordéis, carregadores, literati, 
tocadores de realejo, trapeiros, amoladores de facas, soldadores, mendigos – em 
suma, toda essa massa indefinida e desintegrada (MARX,1995, p. 366). 

 
O lumpemproletariado pode ser considerado parte de camadas passíveis de fácil 

manipulação, do pauperismo, pois apresentam grosseiras necessidades materiais 

imediatas, como a fome, o frio, a dor, entre outros. Essa parte da população difere-se do 

exercito industrial de reserva.  “O pauperismo constitui o asilo para inválidos do exército 

ativo de trabalhadores e o peso morto do exército industrial de reserva” (MARX, 1984, p. 

209). Mesmo considerados fora do processo produtivo para a economia, constituem parte e 

condição da superexploração da classe trabalhadora e do desenvolvimento da riqueza.  

Ainda sobre o processo de exclusão e a pobreza, Paugam (2004) utiliza-se do termo 

desqualificação social como uma das dimensões desse processo. A desqualificação social é 

um conceito que aponta a pobreza como algo dinâmico e mutável. Para o autor, o 

enfraquecimento dos vínculos sociais diz respeito a uma das fases da desqualificação 

social. A exclusão do mercado de trabalho também gera sentimentos de fracasso de 

inferioridade, além de interferências nas relações familiares, com crises de identidade, pelo 

fato do individuo passar a depender dos serviços sociais para subsistência. A fragilidade 

pode levar a fase da dependência ao uso de substâncias psicoativas, e isso pode 

apresentar ao indivíduo complicações de saúde.  

Segundo Paugam (2004), quanto maior for o período em que o indivíduo viver sem 

moradia, maior será a probabilidade de ruptura com os vínculos familiares e tendem também 

a desconfiar das instituições sociais. Tendo essa condição marginal, passam a buscar antes 

de tudo satisfazer necessidades imediatas. 

Com intuito de aprofundar, através dessa pesquisa, os diversos conceitos 

apresentados sobre a temática, apontamos também o conceito de rualização utilizado por 

Prates (2011) que considera o processo da pessoa em situação de rua como algo não 

estático,  

O termo processo de rualização [...] o reconhece como processo social, condição 
que vai se conformando a partir de múltiplos condicionantes, num continuum, 
razão pela qual processos preventivos e a intervenção junto àqueles que estão 
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ainda há pouco tempo em situação de rua parecem ser fundamentais para que se 
logre maior efetividade em termos de políticas públicas (p.194, 2011).  

 

Assim como o processo de exclusão e de rualização é considerado a partir de 

múltiplos condicionantes e determinantes sociais, a Política de saúde também adota o 

conceito ampliado, considerando a saúde além de determinações biológica. De acordo com 

Buss & Filho (2007, p.78): 

As diversas definições de determinantes sociais de saúde (DSS) expressam, com 
maior ou menor nível de detalhe, o conceito atualmente bastante generalizado de 
que as condições de vida e trabalho dos indivíduos e de grupos da população 
estão relacionadas com sua situação de saúde. Para a Comissão Nacional sobre 
os Determinantes Sociais da Saúde (CNDSS), os DSS são os fatores sociais, 
econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que 
influenciam a ocorrência de problemas de saúde e seus fatores de risco na 
população. A comissão homônima da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
adota uma definição mais curta, segundo a qual os DSS são as condições sociais 
em que as pessoas vivem e trabalham. 

 
A Política Nacional de Promoção a Saúde do MS, assim como a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) traz como diretriz para os serviços de saúde o reconhecimentos dos 

determinantes sociais. Nesse sentido, considera-se que promoção e prevenção de saúde 

não só dependerá de questões biológicas, mas sim dos determinantes sociais que se 

apresentam no contexto de moradia, vínculos familiares, saneamento básico, educação, 

entre outros. No que se refere a população em situação de rua, devemos considerar sua 

exposição a uma dinâmica de necessidades imediatas, diferentes das pessoas que vivem 

em domicílios,  seja pelo frio, fome, higiene, violência,  e  outros condicionantes.  

Marx afirma que as condições materiais que determinam a consciência e não o 

inverso:  

O modo de produção da vida material condiciona o processo de vida social, 
política e intelectual. Não é a consciência dos homens que determina o seu 
ser; ao contrário, é o seu ser social que determina sua consciência (MARX, 
2008, p. 47) 

 
Se o individuo permanece no ciclo cotidiano da busca de necessidades mais 

grosseiras, materiais de condições de sua existência como a fome, o frio, a sede, ou o uso 

do álcool para aliviar o frio, ou para alivio dos sintomas de abstinência. Dificilmente terá 

lugar para sentir outras necessidades humanas, além dessas emergentes.  

O sentido aprisionado sob a grosseira necessidade pratica possui 
unicamente um significado restrito. Para o homem que morre à fome, não 
existe a forma humana do alimento [...] o homem esmagado pelas 
preocupações não tem qualquer sentido para o mais belo espetáculo 
(MARX, 1964, p.199).  

 
Ter consciência desse cotidiano voltado para busca de necessidades grosseiras e 

emergentes é olhar para materialidade que perpassa a realidade da pessoa em situação de 

rua, de forma a considerar as demandas que surgem durante o acolhimento em saúde no 
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espaço da rua. É importante refletir de que forma o trabalhador de saúde fará a mediação 

das necessidades grosseiras apresentadas pelos usuários e a oferta de insumos da saúde, 

seja através dos acompanhamentos sistemáticos de promoção e prevenção, uso contínuo 

de medicação, procedimentos clínicos, ou até mesmo planejar projetos de vida, entre outros. 

E mais além, podemos nos questionar quais as matrizes teóricas que a gestão pública vem 

adotando para a implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), objetivando a defesa ou 

a desqualificação de uma gestão participativa e democrática com trabalhadores e usuários.   

 

 

2.2.A unidade de saúde com rodas 

 

O mundo não é formado apenas pelo que já existe,  
mas também pelo que pode efetivamente existir. 

(Milton Santos) 
 

O Ministério da Saúde através da Portaria nº 3.088 do ano de 2011, instituiu a RAPS, 

com um dos objetivos de ampliar e articular os serviços de atenção a saúde às pessoas com 

transtornos mentais e usuárias de drogas. Alguns dos serviços que constituem essa Rede 

são as Unidades de Saúde, Consultório na Rua, Centro de Atenção Psicossocial, Centro de 

Convivência, Unidade de Pronto Atendimento, entre outros.  

Dentre as diretrizes e os objetivos da RAPS, o acolhimento e as atividades 

realizadas no território aparecem como pontos importantes para o trabalho das equipes em 

saúde, com intuito de favorecer a inclusão dessa população na rede de atenção e a 

qualificação do cuidado compartilhado.  

O Consultório na Rua se desenvolve como serviço integrante desta Rede, 

desenvolvendo ações de atenção básica a população em situação de rua in loco, de forma 

itinerante e compartilhada com outros pontos de atenção a saúde.  

A universalidade é um dos principais eixos da base de construção do SUS e significa 

que todos têm direitos iguais de acesso aos serviços de saúde, sem distinções. De acordo 

com o documento “Consultório de Rua do SUS” (BRASIL, 2010), um dos princípios que 

orienta o CnaR é o da universalidade, funcionando como porta de entrada e de acolhimento 

desta população, garantindo o acesso. 

Ao acolher um segmento populacional em situação de exclusão social, que se 
auto-exclui ou que é excluída da rede de serviços, o objetivo é intervir inserindo 
esses usuários na rede SUS e conceder lhes o direito à saúde pública, 
funcionando como porta de entrada no sistema de saúde (BRASIL, 2010, p. 12). 

 

É importante salientar que o CnaR não é a única porta de entrada para a população 

em situação de rua, seu acesso pode ser dar através das unidades de saúde e os demais 
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serviços que compõem a rede. Conforme Portaria n° 940, de 28 de abril de 2011, dispensa a 

essa população a exigência de apresentar o endereço do domicílio para aquisição do Cartão 

SUS e independente de apresentação de documentação, qualquer pessoa tem o direito de 

ser atendido nas unidades de saúde. Nesse sentido, um dos objetivos do CnaR é ampliar o 

acesso a saúde dessa população que vive em situação de vulnerabilidade social e de 

distanciamento dos serviços de saúde e da rede intersetorial.   

Para o desenvolvimento de seu trabalho os profissionais do CnaR utilizam-se de um 

veículo que serve como transporte da equipe, de materiais e dos usuários, quando 

necessário, assim como serve de referência para estes nos territórios, como forma de 

identificação.  A identificação do veículo e a escolha de locais definidos favorecem as 

aproximações e criação de vínculo com os usuários (BRASIL, 2010). 

Consideramos os inúmeros desafios de promover o acolhimento em saúde dentro da 

instituição ou fora dela, pois além dos serviços terem grandes diferenças, muitas vezes a 

queixa do usuário já aparece relacionada diretamente com a doença e com a oferta de 

insumos tecnológicos (exames, medicamentos, entre outros) e de resolução rápida. Já no 

espaço da rua, essa oferta de serviços e insumos não aparece de forma muito clara. 

Portanto, são essas e outras diferenças que surgem no acolhimento no espaço da rua, que 

nos apresenta algumas questões para o estudo. 

Diferentemente do trabalho dentro de uma instituição, quando é o usuário que 
busca o serviço e cujas condições de atendimento já estão dadas, com toda a 
ambiência ajudando a compor o setting terapêutico, incluindo o lugar que o 
profissional ocupa na organização do serviço, na rua esses “lugares” precisam ser 
construídos a partir do trabalho e da posição em que os profissionais se colocam 
para os usuários (BRASIL, 2010, p.11). 

 

Nesse sentido, podemos considerar que o acolhimento nos serviços de saúde e no 

espaço da rua, além de facilitar o acesso institucional, pode garantir a universalidade e a 

integralidade das ações, incluindo o usuário no processo de cuidado. Concordamos que 

para isso, é necessário o reconhecimento do protagonismo por parte do usuário e pelos 

profissionais na produção da saúde, assim como nos espaços democráticos nas instituições, 

através de gestão participativa, colegiados, conselhos locais, o próprio Movimento Nacional 

da População de Rua, entre outros espaços relevantes.  

Neste contexto, não deixa de ser um desafio para equipe acessar essa população 

que vive a margem dos serviços de saúde, que muitas vezes passam por situações de falta 

de acolhimento e estigmatização nos espaços institucionais. Através da construção de 

vínculo e relação de confiança o CnaR buscar ultrapassar essas barreiras, pois acolhe e 

realiza uma escuta desta população em seus próprios territórios e espaços de vida.  

Consideramos a partir dos estudos em Marx e Lefebvre (1991) que é na prática, no 

concreto que se constrói as formas de cuidado em saúde. O real tem que conformar a ideia 
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e não ao contrario. O acolhimento e o cuidado em saúde não devem estar somente na 

contemplação e no discurso, deve ter a prática como critério de verdade, no plano de 

trabalho, por exemplo, daquele território, ou daquele projeto terapêutico singular, a 

aplicabilidade destes será verificado na prática, a partir daí podemos reavaliar a teoria e o 

planejamento realizado.  

A sensibilidade também é necessária para captura da realidade objetiva, o 

acolhimento, o olho no olho, o afeto, a criação do vínculo.  

[...] a apropriação sensível da essência e da vida humanas, do homem objectivo, 
das criações humanas para e através do homem, não deve considerar-se apenas 
no sentido do ter. O homem apropria-se do seu ser omnilateral de uma maneira 
omnicompreensiva, por tanto, como homem total. (MARX, 1964, p.196).  

 
A prática do acolhimento em saúde a essa população não deve estar voltada ao um 

olhar restrito as faltas. Consideramos a falta como o sentido do “ter”: não ter emprego, não 

ter casa, não ter familiar. Devemos estar atentos aos sentidos do “ser”, do olho que enxerga, 

do ouvido que escuta, e visualizar as potencialidades humanas a partir dos encontros 

proporcionados pela promoção de saúde.  O capitalismo desumaniza o homem e suas 

relações, a propriedade privada leva a redução ao homem individualista, pois este só é 

possuidor de algo material, e passa a substituir os sentidos de “ser” para o “ter”.  

A construção da relação de confiança e do vínculo, perpassa por essa apropriação 

sensível da realidade. Os usuários, a partir desses encontros na rua, proporcionados pelo 

acolhimento, apresentam diversas demandas e a equipe do CnaR, que deverá possibilitar 

uma ponte dessa população ao acesso nos serviços intersetoriais. Isso exige trabalhar com 

outro princípio do SUS, o da integralidade.  

Outras considerações importantes do trabalho da equipe no espaço da rua são a 

dinamicidade e a imprevisibilidade, seja pelas condições climáticas, com sol, vento, chuva, 

ou pela oferta que a equipe apresenta a esses usuários, no qual, muitas vezes não há uma 

demanda explicita. Diferente do trabalho em uma instituição, onde o usuário busca 

atendimento de suas demandas em um serviço com fluxos pré-definidos. Nesse sentido o 

CnaR trabalha com o desafio do não programado, do não prescrito,  

Esse modo dinâmico de operar o cuidado no CR pode reverberar nos serviços 
com que entra em contato, tensionando uma cadeia de cuidados que, muitas 
vezes, sequer espreita um horizonte mais longínquo que o seu próprio cotidiano 
de atuação. Olhar para mais longe, suportar a imprevisibilidade e investir em 
ações de cuidado, abarcando particularidades e engendrando desejo no outro, são 
práticas difíceis de serem realizadas num cotidiano de atenção em saúde 
extremamente normatizado, balizado por um atendimento que se pauta por 
saberes profissionais, com mínima oportunidade de intersecção com os usuários 
que chegam com seus padecimentos difusos ou confusos (LONDERO; CECCIM; 
BILIBIO, 2014, p.06).  

 
Assim, as práticas de acolhimento no espaço da rua, podem ser fortes estratégias 

problematizadoras do processo de trabalho em saúde. De acordo com a publicação 
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“Consultórios de Rua do SUS” (BRASIL, 2010), os profissionais do CnaR em seu processo 

de trabalho, “provocam” os demais serviços para que acolham os usuários em situação de 

rua, estimulando ‟amarrações” interinstitucionais  para potencializar as ações do Consultório 

de Rua através da sensibilização dos trabalhadores da saúde. 

É necessário ir além de práticas burocráticas e engessadas, que estigmatizam e 

restringem o acesso da população aos serviços a partir de critérios e fluxos institucionais. 

[...] a aparência, a manifestação, o fenômeno, são um reflexo da essência, da 
realidade concreta, com tudo o que implica a palavra “reflexo”: algo fugaz, 
transitório, rapidamente negado e superado pela essência mais profunda 
(LEFEBVRE,1995, p.217).   
 

Essas provocações apresentadas pela dinâmica do trabalho do CnaR, passam pelo 

ato de transitar no desconhecido, na rua e fora da instituição. Encontramos na realidade 

concreta e contraditória, bases do conservadorismo que simplificam os fatos e imobilizam, a 

partir de uma lógica mecanicista, levando a uma prática limitada. Em contraponto, 

afirmamos uma realidade que considera um organismo complexo e a necessidade de 

superar as aparências e instigar a captura do real, da essência e do movimento, a partir de 

totalizações provisórias. 

 

3.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Buscou-se neste artigo sistematizar o conteúdo teórico a cerca da construção e 

funcionamento do trabalho do CnaR e as reflexões sobre o acolhimento em saúde no 

espaço da rua. Para esta sistematização realizou-se algumas mediações, por meio do 

método materialismo histórico dialético, fonte que acreditamos se aproximar, o mais 

possível, de uma interpretação da realidade concreta e repleta de contradições.  

Atribui-se o acolhimento no espaço da rua como algo dinâmico, não mecânico, pois 

há uma construção em ato, in loco.  Implica considerar a materialidade histórica de vida da 

população em situação de rua e a sensibilidade aliada, ao conjunto de percepções sensíveis 

a essência do real.  

Apesar dos avanços conquistados através da construção do SUS é preciso que o 

acolhimento e as ações de saúde estejam além do discurso, é preciso seu desenvolvimento 

na prática, na contra prova. Por meio da práxis se contempla o movimento da teoria e da 

prática, do real e da ideia.  

Dessa forma o acolhimento em saúde ultrapassa o atendimento de problemas 

pontuais, implica também na realização da interpretação sócio histórica das condições de 

vida da população, assim como suas formas de organização coletiva, realizando uma 

relação entre as demandas individuais e coletivas. Com o objetivo de ampliar o acesso a 
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saúde dessa população que vive em situação de vulnerabilidade social e de distanciamento 

dos serviços de saúde e da rede intersetorial.   

Ao mesmo tempo em que acolher assume essa complexidade, também 

compreendemos que a atenção à totalidade e a determinação social como forma de 

reprodução social da vida. Pois, para além de discutir casos isolados das situações de 

saúde dos usuários, muitas vezes descolados dos contextos de vida social e singulares, a 

equipe de trabalhadores junto a população usuária organizada, deve assumir o papel de 

tencionar a realidade estabelecida, buscando alternativas coletivas para os problemas de 

saúde identificados.  

Sem o intuito de esgotar a temática, espera-se despertar, por meio deste estudo, 

reflexões a respeito da construção de novas configurações das ações em saúde, no que se 

refere à prática do acolhimento em saúde a população em situação de rua. Acreditamos que 

essa construção tem fundamentos no Movimento da Reforma Sanitária, que preza uma 

gestão democrática do SUS, que defende a participação e acolhe as experiências de vida 

destes sujeitos implicados no espaço da rua, seja por meio do trabalho e/ou dos modos de 

vida.  
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