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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo discutir uma nova conjuntura cultural que vem se 
construindo recentemente por alguns moradores da cidade de Montes Claros/MG em mobilização em 
torno das preocupações do espaço físico urbano. Neste sentido, iremos trazer aqui umas destas ações que 
é o projeto Arboriza Moc, que tem como pauta modificar alguns espaços da cidade por meio da inclusão 
de áreas verdes a partir da participação de pessoas representadas por diversos setores da sociedade. 
Como proposta, procuramos trazer por meio da fonte oral como recurso para extrairmos o sentido do 
movimento por alguns dos integrantes, além de analisar os materiais usados de divulgação das ações. 
Também procuramos mostrar a sintonia desses moradores nas interpretações dos espaços selecionados 
como prerrogativa de interferência, onde ocupa carga de vivências, percepções, vontades e engajamentos 
desses sujeitos em torno de significados que esta pesquisa se procura a tratar.
PALAVRAS-CHAVE: Montes Claros/MG, sujeitos históricos, arborização.

INTRODUÇÃO
A cidade de Montes Claros/MG atualmente ganha uma grande influência de visilibidade por todo 

o Norte e sul de Minas, preferencialmente; por ocupar não só um status de cidade urbana onde oferece 
oportunidades variadas seja de serviços de saúde, educação pelos polos universitários, e uma estrutura 
industrial-comercial e de serviços; mas também os sonhos que geram nas pessoas por fazerem migrarem 
na cidade.

De esta realidade estar hoje, evidentemente que a cidade percorreu por um grande processo de 
intervenções e projetos, muitos em meio aos sucessos e fracassos, que corroborou a cidade complexa: 
de médio porte, estrutural, mas também, periférica, desestruturada pelos dilemas do crescimento 
desordenado, conforme podemos refletir em diversos trabalhos, entre dois importantes FRANÇA (2007) 
e GOMES (2007).

Tratarmos sobre a discussão da urbanização alcançou vários caminhos pela evolução e exigências 
das necessidades de um grande leque de temas e que hoje não cabe apenas para as áreas das exatas, mas 
também, pela chamada interdisciplinaridade, integrando outros ramos como as humanas e sociais. No 
caso, sobre a cidade de Montes Claros, esta realidade é nova, digamos por um fomento de pesquisas 
relevantes a partir dos anos 1990, porque antes, apenas tínhamos a questão técnica (relatórios, projetos) 
e por mais, uma referência da história da cidade pelos memorialistas e folcloristas.

Neste último caso, várias obras referências e que estava sendo desaparecidas foram recentemente 
reunidas e produzida resultando em uma coleção Sesquicentenária em comemoração a 150 anos da cidade, 
sempre marcaram obras de uma escrita que memorasse pessoas e lugares que contempla o progresso da 
cidade, as grandes interferências sobre elas e os “homens de bem” que se endereçara nesta trajetória. 

Para os pesquisadores, apesar de reconhecerem a importância que estas obras constituem até 
mesmo como lócus de patrimônio da cidade, elas também estão na condição de fontes e problemática 
para as angústias de outras histórias que existe sobre a cidade, sua gente. Para trazer uma nesta linha de 
reflexão, temos a importantíssima obra Montes Claros de ontem e hoje (1995), que na linha do tempo 
de histórias e fotografias que ela traz sobre a cidade, temos o destaque das evoluções urbanas que os 
espaços alcançaram, como os homens e mulheres marcadas por suas obras e feitos, que contribuíram 
1  Graduado em História, UNIMONTES. Atualmente é aluno especial do PPGH da mesma Universidade.
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pelo retratamento desde os anos 1970, onde Estado, setor privado e investimentos foram o turbilhão do 
crescimento do município.

Dentre os pesquisadores urbanistas e culturalistas, além da técnica e de gestão pública serem a 
base para entendimento e compreensão da malha urbana,  entendemos que ela não é suficiente, pois  é 
necessário compreendermos o sentido da cidade, dos homens e mulheres que vivem neste espaço; isto 
é, entender os anseios e expectativas de sua sobrevivência, mas dar voz a elas, torná-las participantes do 
enredo e história desta cidade.

Por isso, este trabalho na temática de urbanismo propõe-se a trazer as atividades do projeto 
Arboriza Moc no sentido de pensar arborização por meio das ações de quem se integra, como prerrogativa 
de elevar a discussão para a academia, registrar esta outra história que é marcada por ações e fazer jus 
destes sujeitos históricos. Este espaço é importante, porque dentro da história oficial da cidade, daqueles 
que empreenderam sobre o registro da memória, outras ideias e participações se tornaram ausentes 
dentro d da lógica de uma cidade diversificada.

 Como conceito, caminhamos na perspectiva que E. P. Thompson onde trouxe junto com um 
movimento, novas possibilidades para lidar com o materialismo histórico na categoria cultura. Lidar 
com histórias que se relacionam com práticas de vida é desvendar:

Outra maneira de buscar e de investigar as experiências dos trabalhadores, 
não apenas em suas relações econômicas, mas nos modos de vida, em suas 
lutas diárias, nos seus hábitos, valores, dietas, formas de vistas e de morar, de 
comemorar, de festejar, de cantar, de transmitir suas tradições orais e de viver. 
(FENELON, 1981, p.86)

“O NOSSO GRUPO É SO AÇÃO”: UMA REFLEXÃO DO MOVIMENTO.
A expressão acima faz parte de uma longa entrevista2 com uma das integrantes e idealizadoras do 

movimento Arboriza Moc, Bruna Berto Gomes, que se oficializou no segundo semestre de 2015, e afirma 
a intenção interina do grupo em agir por meio de plantios que melhore as áreas verdes do município. O 
recurso dos relatos como condição de fonte possibilitará:

[...] os recortes como formas de constituição e  transformação das 
cidades, experiências de trabalho e de lutas sociais, modos de viver, morar e de 
se sociabilizar, nos meios rurais e urbanos, assim como formas de construção da 
memória e de representações. [...] A tendência é [...] identificar, avaliar e explicar 
possibilidades, alternativas e limites presentes em embate, na realidade social. 
(KHOURY, 2001, p.82)

É desse conceito que enraizamos para problematizar a fonte oral como recurso para os usos de 
trechos trazidos aqui. O lema é conhecermos a integridade do projeto, as ações e suas visões em torno. 
Começamos aqui partindo da primeira indagação do surgimento do movimento, e que GOMES (2016) 
traz:

Na verdade esse projeto ele surgiu de uma vontade mesmo, né... eu fazia 
algumas pedaladas [de bicicleta], e aí, as queimadas que teve na Serra [do Mel], 
e eu moro perto, na verdade eu tinha mudado para lá um mês, e eu fiquei bastante 
assustada com isso. Nisso, eu pensei se eu tivesse feito se tivesse plantado algumas 
árvores... E aí partiu de uma consciência pesada mesmo da situação. Tinha a 
Bárbara que é outra idealizadora, ela falou comigo que o dia que eu quisesse 
plantar ela conseguiria as mudas, né, porque ela tinha uns contatos na prefeitura 
que poderia fazer isso. A partir daí eu entrei em contato com Bárbara ela topou da 
gente se mobilizar, eu criei uma página no facebook para convocar as pessoas. A 
princípio, as pessoas que integraram ao grupo, pela demanda, fizemos uma rede 
social que é o aplicativo whatsApp Mensenger, para poder montar, gerenciar; 

2  Entrevista realizada no dia 15 de maio de 2016, integrada ao arquivo pessoal do artigo, e disponível.
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sobre como a gente iria fazer tudo isso.
Do trecho acima e das justificativas para a mobilização se insere no cenário que o Norte de 

Minas anda tendo nos últimos anos de seca duradoura, apesar da realidade da região do clima semiárido, 
atualmente temos casos de extrema que tem refletido na vegetação, na vida rural-urbana e de quem 
vive das atividades de plantação e abastecimento de alimentos, como também na longa discussão que o 
sentido de sertão traz desafios para as políticas públicas e o tratamento do meio ambiente para o tempo 
presente. As pedaladas de bicicleta de Gomes (2016) possibilitaram várias complexidades que a cidade 
pode trazer em meio às observações feitas por ela, e dentre elas, as queimadas da Serra do Mel e uma 
construção de figura de uma cidade cinzenta de ausência de áreas verdes pelos espaços de Montes 
Claros. Isto gerou percepções, angústias e impulsos, e consequentemente incômodos diários. 

Do impulso se formatou em iniciativa de montar mobilizações em torno das redes sociais, onde 
em meio essa nova realidade dramática que a região se encontra, a ideia era que em Montes Claros 
houvesse ações e integrantes para fomentar atitudes em torno do lema: arborizar. A realidade de Gomes 
(2016) de trazer a pauta e de um mecanismo para expor esta ideia pessoal encaminhou e materializou 
na  rede social, por onde ser parte das vivências da vida urbana; ela percebeu que a mídia e as era dos 
aplicativos seriam um forte vínculo para a desenvoltura dos planos: uma possibilidade de troca de ideias, 
informações e encontros muito mais rápido e de forma dinâmica.

Conforme Asa Briggs e Peter Burke (2006), para compreender o sentido que essa nova forma de 
comunicar ganhou atualmente, estes autores trazem a busca do papel da mídia por meio da história social 
pelas etapas que o surgimento da linguagem das massas no mundo ocidental se inicia pela trajetória desde 
o século XIX, trazendo dali em diante, a ascensão dos  vínculos da mídia a partir das demandas de cada 
tempo, umas ascensão imensurável, onde  o século XXI viria a ter o desenvolvimento da comunicação 
pelo mundo digital. Hoje, esta era, marca a revolução de novas formas  que além da comunicação ter 
passado,  as multifacetas da vida cultural do viver o novo, sentir, relacionar, entreter são realidade desta 
nova geração.No caso do Arboriza Moc, o instrumento do vínculo pela representante foi não só uma 
forma de organizar a pauta, as datas das ações, mas deixar claro que as ações são livres e:

Ninguém é obrigado a aparecer. Eu vou colocando as datas no facebook, 
vou convocando as pessoas, vou fazendo as postagens né, mas sempre aparece 
gente nova. Mas os integrantes mesmo é o pessoal do whatsApp Mensenger que 
são os mais fixos por volta de 25 pessoas, que sempre aparece. A maioria é jovem 
de 20 a 35 anos. Aí tem dona Lúcia entre as exceções que já tem mais de 50 anos 
certamente e não falta nenhum. A escolhas dos lugares são feitos de mês a mês 
para acontecer uma vez ao mês no domingo. A gente reúne e conversa no grupo, lá 
a gente troca informação, inclusive a gente nunca fez uma reunião [pessoalmente] 
de sentar, falar e decidir. Normalmente é lá [redes sociais] que surgem as sugestões 
e eu vou escolhendo e selecionando. 

Dentre a organização do projeto de GOMES (2016), e deixa muito evidente sobre o papel 
do movimento de ser livre e independente das ações, como pauta que se movimente de acordo com 
as necessidades trazidas dia a dia, não há motivo de se endereçar, segundo ela, a se tornar ONG, ou 
nem permitir que o Arboriza Moc torne uma forma de aproveitamento político por ela ou de quem se 
integre isso iria um estopim resultando num descrédito para o projeto. Nisso, por o Arboriza Moc ser 
novo, e se movimentar apenas por ações e informações de conscientização virtualmente pela página do 
facebook, inicialmente procurou projetos que poderiam ser modelo para recriações e orientações sempre 
de resultados que deram certo nas grandes cidades como de São Paulo, Pernambuco, como exemplos 
citados por ela, para seguir de guia para sua própria criação e experiências por meio de adaptações 
para a cidade num caminho muito objetivo de pautas. Além disso, apesar de não ter motivos de tornar 
como ONG, a relação de parceria atualmente, conta com interlocução e atividades com apoio sobre 
duas ONGs/instituto já existentes na cidade: Instituto Grande Sertão e Ovive; que para ela colabora em 
materiais e orientações de plantios, explicação de tipos de plantas, e auxilio ambiental e de supostas 
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dúvidas onde é repassado para o grupo integrante virtualmente.
Dentro de outros questionamentos estava na indagação se tinha alguma parceria com o poder 

público, prefeitura e secretarias que contribuísse ocasionalmente no apoio ou patrocínio das ações. E da 
realidade atual temos:

Toda mês eu tento, mas sempre tenho problemas. O que faço é mandar 
ofícios e solicitando... Uma coisa, [pausa] quem abriu os buracos aqui foi os 
homens da prefeitura, a gente sede as máquinas para eles, a gente consegue 
patrocínio, em virtude que nunca sai do jeito que tem que sair. A gente oficiou, 
por exemplo, com 55 buracos, não sei qual foi o erro de comunicação que houve 
desta vez e eles abriram só 32, mesmo oficiando. Da outra vez, eu fiz um ofício 
para a prefeitura para eles limparem a Av. São Judas porque teve a chuva lá a gente 
plantava o mato cresceu na beira da linha de trem, mas  a gente não foi atendida. 
No caso das ações na Av. São Judas a gente abriu todos os buracos pelo braço, nós 
compramos as mudas do bolso, todo mundo que estava envolvido: vinte e poucas 
pessoas, a gente ratiou as mudas. E aí as pessoas começavam a ver o arboriza a 
gerar né. Os vizinhos [no momento da ação] começaram a chegar e aproximar e a 
gente começaram a conversar sobre o arboriza do que nós fazemos e pretendemos; 
e fazer a conscientização, tudo de primeira linha mesmo, porque a gente não é 
treinado para isso. Então a gente faz de bom grado mesmo.

Se da percepção inicialmente gerou iniciativa com diversos dilemas para se efetuar o projeto, 
a tentativa de parceria com repartições públicas sempre foi problemas para o Arboriza Moc desde o 
início resultando em novas possíveis parcerias que em grande maioria aconteceram pelos cidadãos do 
município representados por vários setores da sociedade. É importante destacar que em mesmo no início, 
na ausência de apoio do poder público, não se excluiu a dedicação par ao entendimento de legislações 
ambientais tanto municipais e federais, dos trâmites que precisava para entender que precisava conhecer 
os regulamentos que giram em torno do solo, passeio público, distância de uma árvore para outra, sobre 
interferências de uma possível área privada com a árvore plantada futuramente crescida; enfim, tudo 
feito muito de forma independente, em torno da garantia de cada ação ser realidade frente de qualquer 
problema que viesse a ter nos atos de interferência e consequentemente qualquer descumprimento com 
o espaço público e as legislações, efetivamente numa vontade de acontecer as pautas de forma legal e 
amparada pela legitimidade.

 Para os dilemas de verba para compra de mudas, aonde algumas espécies vem de fora e obtém 
o custo alto para adquirir, até porque inicialmente eram arrecadados os fundos por doações dos próprios 
integrantes para compra de mudas, se tornou impossibilitado manter essa dinâmica de arrecadação. 
Por atualmente, o crescimento de o movimento ocupar uma exposição notória, até mesmo dos acessos 
na rede social do faceebook, GOMES (2016) teve a ideia de unir as oportunidade e criar a verba das 
compras de mudas com parceria de algumas floriculturas que se sensibilizaram e venderiam as plantas 
com um valor menor, assim, um kit montado que vem com uma muda mais uma camiseta com o símbolo 
do projeto por um valor símbolo tornou hoje a forma de crescimento financeiro do Arboriza Moc. Tendo 
o kit, a iniciativa é de quem compra também participar das ações segundo as datas postadas para os 
locais destinados, comparecer no local e plantar juntamente com os integrantes que somente neste ato 
reúne as pessoas para se conhecerem pessoalmente, de solidarizarem entre eles e que para GOMES é 
super positivo pois todo ato sempre tem gente nova e corrobora  para uma pedagogia de uma alternativa 
de atividade de domingo que pode reunir toda a família.

Na impossibilidade de comparecimento, as orientações para os compradores é doarem as mudas 
para o movimento deixando na floricultura, onde depois recolhem para o plantio do dia gerando maior 
independência e agilidade nas relações de quem queiram participar.  Além de qualquer cidadão por 
meio da página do facebook Arboriza Moc participar individualmente, o movimento endereçou aos 
comerciários, de serem bem vindos em participar financeiramente e consequentemente obtiveram 
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dezenas de patrocinadores, como uma forma de arrecadar mais fundos, ampliaram a divulgação e apoio 
pela cidade e dos representantes que apoiam por todas as camadas social.

        Figura 01 – Slogan da camiseta e do projeto Arboriza Moc

 
        Os resultados são  que toda a mobilização e organização do projeto com elementos que formam 
uma singularidade de práticas daqueles que se solidarizam sejam financeiramente e pessoalmente com 
ideias e plantios está na questão daquilo que podemos interpretar do sentido da vontade e engajamento, 
que não precisa estar entrelaçado aos movimentos sociais institucionalizados ou ligado diretamente a 
alguma repartição pública.  Os incômodos variados de cada um que diariamente que circula  na cidade 
e se inscreve na ideia, ocupa uma significância de contribuir, de engajar naquilo que denominamos de 
movimento sociais. Isto é, sinônimo de sujeitos históricos que vivem, trabalham, sofrem, constroem 
vidas e histórias em enumerados espaços da cidade, e que estes, enraízam significados, sentidos, 
estranhamento, e participações.

Para eles na procura destes significados da cidade real, os espaços são cheio de contradições. 
Segundo Gomes, vários lugares: Av. Acácias, Vila Ipê, Av. São Judas, a Serra do Mel, Parque Municipal 
e outras, são espaços que mereciam atenção e hoje tem pauta levantada pelo movimento de fazerem 
plantios até mesmo, dos lugares que ocupam nome de plantas típicas, de precisarem a ter e ocupar seu 
real sentido de nomes obtidos de ruas, avenidas, praças importantes; com a real vontade de termos a 
cidade que queremos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto Arboriza Moc por ser recente já efetou variadas atividades, tanto uma participação 
no parque Municipal, uma grande etapa terminada na Av. São Judas, na Av. Acácias e grande projetos 
para frente. Além disso, conta com a página do facebook Arboriza Moc que integra toda a dinâmica 
das ações, conscientizações e atualizações constantes da programação prevista de uma sucessiva ação. 
Evidentemente que tudo resulta de uma coragem de engajamento de representante Bruna, que neste 
trabalho resultou em amostra da importância deste movimento.

Podemos intitular que todos os integrantes e de quem se endereça a ajudar, está envolvido naquilo 
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que chamamos de movimentos sociais, porque ele emerge dos incômodos de dentro para fora, ou, do 
singular para o coletivo. Ou seja, de moradores de variadas camadas sociais do município de Montes 
Claros/MG, que vivem e transitam pela cidade e sentem a ausência de áreas verdes nos espaços, e tornam 
agentes ativos nessa caminhada social.

Ao longo da história urbana de Montes Claros, mesmo a partir da década de 1970, que é a era de 
atração de investimentos pelo Estado, a pauta de arborização nunca foi ato aplicável na prática na cidade, 
em exceção a região do parque municipal que ocupa um contraste com as irregularidades urbanas que a 
cidade ocupou em outras áreas seja por moradias, sufocamentos imobiliários, e outras complexidades. 

Além de podermos afirmar que o Arboriza Moc é legítimo, podemos também denominar como 
parte prática de uma nova cultura que se estabelece na cidade, a escolha dos lugares, das plantas para o 
plantio, dos laços de solidariedade com os moradores e comerciários; enfim, de um todo que resultado no 
valor cultural, conforme ARAGÃO (2009) denominou ao estudar tipos de jardins cultivados na cidade 
de São Paulo. Trazemos esse conceito da ação como status de valor cultural, onde é apropriado para o 
projeto preocupar com o lugar, a escolha da planta, o sentido posterior que o espaço vai ganhando e a 
própria visão que muda juntamente com a contribuição para a melhoria do meio ambiente.

É destas questões que tornam em evidência que as memórias produzidas e escritas que citamos 
no início, não são suficientes para o entendimento de respostas e problematizações constantes que os 
moradores vivem e sentem na complexa urbe. Dentre da história de Montes Claros, e de todos que 
contribuíram para ela ocupar o seu papel hoje, não só os homens de bens construíram e lutaram por ela, 
mas importantes reconstruir uma reflexão, que existiram e existem homens e mulheres que participaram 
ativamente nesta cidade ser construída.  É nela que o espaço urbano precisa ser entendido como produto 
de relações de poder e de embate de força dos agentes (SILVA, 2002, p.03); onde a história encarregou 
de retratar alguns homens, tornando a história desenraizada e incompleta de sua gente. Por tudo, este 
trabalho tem objetivo de trazer uma história entre tantas e outras, de moradores desta cidade que por 
meio de seus anseios, se mobilizam para tornar a cidade, neste caso, mais verde e arborizada em Montes 
Claros/MG.
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RESUMO:
O presente trabalho tem como objetivo traçar o cuidado a saúde ofertado pelo Sistema Único de Saúde-
SUS à população em situação de rua. Para tanto, realizou-se pesquisa bibliografica com uso do banco de 
dados da BIREME. Os serviços específicos para o atendimento a esse segmento da sociedade são recentes, 
sendo a referência de cuidado  o serviço  de Consultório na Rua- CnR vinculado ao  Departamento de 
Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS). A proposta do CnR é ofertar  o cuidado integral 
à saúde à população em situação de rua, através de uma equipe multiprofissional que atua de forma 
etinerante, realizando atendimentos in loco dentro do contexto de vida desses sujeitos. Nesse contexto, 
o SUS ao propor atenção a esse segmento da sociedade, reconhece a apropiação do espaço urbano por 
essa populaçao e coorobora, para construção da dignidade e a cidadania.  

PALAVRAS CHAVES: SUS, Populaçâo em Situaçâo de Rua, Consultório na Rua

INTRODUÇÃO

Compreender a vida da população em situação de rua é algo complexo e desafiador. Oriunda 
de diferentes realidades e situações, essa população se encontra excluída de bens que são considerados 
como necessários para a vida. Assim, discriminada por segmentos que muitas vezes estão articulados com 
o poder, vivem as mais diversas refrações da questão social bem como situações de risco,vulnerabilidade 
e, principalmente, precarização do acolhimento aos serviços de saúde, dificultados pela burocracia 
institucional. 

O Sistema Único de Saúde-SUS brasileiro tem como princípios fundamentais a universalidade 

1  Assistente Social graduada pela Unimontes, Residente em Saúde Mental pelo Hospital Universitário Clemente 
Farias HUCF.Email: samyalkimim@hotmail.com
2  Assistente Social graduada pela Unimontes, Residente em Saúde Mental pelo Hospital Universitário Clemente 
Farias HUCF Email: giselymartins10@hotmail.com
3  Assistente Social graduada pela Unimontes, Residente em Saúde Mental pelo Hospital Universitário Clemente 
Farias HUCF Email: fernandajesi@hotmail.com
4  Psicólogo graduado pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Residente em Saúde Mental do Hospital 
Universitário Clemente de Faria- HUCF/Unimontes. E-mail: robsonkmatos@gmail.com  
5  Enfermeira Especialista em Saúde da Família, Coordenadora do  Serviço Consultório na Rua em Montes Claros-
MG e preceptora da Residência em Saúde Mental pelo Hospital Universitário Clemente Farias HUCF email: meirinhacleris@
yahoo.com.br
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de acesso, a equidade e integralidade no atendimento, garantindo “a saúde como direto de todos e dever 
do Estado”, como rege a Constituição Brasileira de 1988, é pertinente analisar  quais são as  estratégias 
do SUS disponibilizadas a essa população.

Nesse cenário, o presente trabalho buscou através de pesquisa bibliográfica traçar o cuidado 
à saúde ofertados pelo SUS a essa população. Identificou-se que serviços específicos para o atendimento 
a esse segmento da sociedade são recentes. Atualmente, a referencia de cuidado  é o serviço Consultório 
na Rua- CnR vinculado ao  Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS). A 
proposta do CnR é ofertar  o cuidado integral à saúde a essa parcela da sociedade, através de uma equipe 
multiprofissional que atua de forma etinerante e  realizando atendimentos in loco, dentro do contexto de 
vida desse sujeito. 

Atualmente no Brasil, há mais de cem equipes de CnR. Trata-se de um serviço transversal uma 
vez que produz  uma atenção voltada para  à especialidade da saúde mental e ao mesmo tempo práticas 
da Atenção Básica. Diante do exposto, observa-se que o CnR, além de “produzir saúde”, problematiza 
as formas de cuidado àqueles que se encontram invisiveis  e estigmatizados no cenário da sociedade e 
traz o reconhecimento de apropriação do espaço urbano por essa população, ou seja, como membros 
párticipes da vida social.

APONTAMENTOS TEORICOS ACERCA DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 
“...aquele que está perdido para o mundo, conquista o seu mundo.”

(“Assim Falou Zaratrusta”, Friedreich Nietzsche)

Considerando que a pessoa em situação de rua tem uma série de linhas históricas anteriores 
a ela, perpassadas, por sua vez, por uma série de discursos que o caracterizam, faz-se necessário antes 
de escrevermos sobre esse dispositivo, uma passagem rápida para visando descrever as peculiariadades 
dessa população, bem como da própria ideia de dispositivo e dos discursos que a atravessam. 

Apresentado por Foucault no livro História da Sexualidade, A Vontade de Saber (1994), 
um dispositivo é caracterizado por ser uma estratégia sem sujeito, composto um dito e visível (regime 
de enunciação e visibilidade), que produzem o modo de se falar, que nesse caso é o sujeito em situação 
de rua, e por uma discursividade, que define seus contornos, os objetos que o compoe, pelo que pode 
e o que não pode ser dito em seus domínios e pelo modo como o dispositivo dá forma a seus objetos 
– resumidamente, linhas de força que produzem um saber sobre as práticas discursivas relacionas com 
esse público, com o que se pode ou não falar sobre ele. (MARCELLO, 2004) 

Assim, Foucault (2000) pontua o dispostivo como:

“um conjunto decididamente heterogeneo que engloba discursos, instituições, organizações 
arquitetônicas, decisões regulamentares, leis, medidas administrativas, enunciados cientificos, 
proposições filosoficas, morais e filantróficas. Em suma, o dito e não dito são os elementos do 
dispositivo. O dispositivo é a rede que se pode tecer seus elementos.” (2000, p.244)

Desse modo, na contemporaneidade, o discurso que envolve as pessoas em situação é rua 
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é marcado por série de jogos de poder e saber que os marcam, estigmatiza-os, representando-os como 
uma ameaça a lógica do biopoder, que tem como objetivo, em suma, a transformação do corpo em 
forças produtivas e a regulamentação da população enquanto espécie. Desmaterializados e contando 
com a errância como destino, esses “homens e mulheres de tempo lento”6, que confundem-se com as 
tralhas que carregam e constituem suas memórias, representam contrasenso ao tempo asséptico de uma 
sociedade de controle como a nossa.

Na sociedade brasileira, essa estranheza e combate, torna-se mais inteligivel a partir da 
aproximação do estreito e paralelo caminho que essa população percorre ao ser atrelada aos significantes 
que compoe a Casa e a Rua. DaMatta (1997), em seu produtivo estudo sobre o tema, trata a “casa” e a 
“rua” como entidade sociológicas:

 “Quando digo então que “casa” e rua” são categorias sociológicas para os brasileiros, estou 
afirmando que, entre nós, estas palavras não designam simplesmente espaços geográficos ou 
coisas físicas comensuráveis, mas acima de tudo entidades morais, esferas de ação social, 
províncias éticas dotadas de positividade, domínios culturais institucionalizados e, por causa 
disso, capaz de despertar emoções, reações, leis, orações, músicas e imagens esteticamente 
emolduradas e inspiradas” (DaMATTA, 1997, p.14)

Com efeito, a casa ganha sentido quando comparada em oposição ao mundo exterior: 
ao universo da rua. Um termo está diretamente relacionado ao outro, nos quais são implicito ou 
explicitamente contrastados. Ao passo que a associação que se articula com a casa está ligada ao espaço 
intimo e privativo de uma pessoa, com intensidade emocional alta, a rua apresenta “discursos muito 
mais rígidos e instauradores de novos processos sociais. É o idioma do decreto, da letra dura da lei, da 
emoção disciplinada que, por isso mesmo, permite a exclusão, a cassação, o banimento, a condenação”. 
(DaMATTA, 1997, p.18). Na casa podemos exigir e fazer coisas que seriamos condenados se o fizessemos 
na rua, como os exemplos dados por DaMatta: exigir atenção para a nossa presença e opinões, requeres 
espaços e direitos inalienaveis. Na casa, somos “supercidadões”. Na rua, por sua vez, subcidadões, 
anônimos, refém de “autoridades”, sem voz e desgarrados. (DaMATTA, 1997)

DaMatta fala de contextos a que todos nós estamos sucetíveis ao transitarmos dentro dessas 
duas entidades sociológicas diariamente. Mas, em certa medida e tomando as devidas preocupações 
metodológicas, isso aplica-se aos sujeitos que desafiam essa dialética e fazem do espaço urbano seu 
lugar de moradia, em que a rua que deve ser evitada, por algum motivo, ao mesmo tempo explicável 
e inequivoco, torna-se sua casa. Impõe-se, como desafio, como pensar a assistência em saúde a essa 
população levando-se em conta esses vieses. E ainda, considerando a lógica contemporânea, ao nos 
propormos a cuidar, com não fazer disso uma maneira de atuar a favor norma, visando o adestramento 
6  Termo cunhado por Eduardo Luis Batista (2003), baseado na análise do geografo Milton Santos: “Na cidade, hoje, 
a naturalidade do objeto técnico – uma mecânica repetitiva, um sistema de gestos supresa -, essa historicização da metafísica, 
crava no organismo urbano, áreas “luminosas”, constituídas ao sabor da modernidade, e que se justapõe e contrapõe ao resto 
da cidade onde vivem os pobres, nas zonas urbanas “opacas”. Esses são os espaços de aproximação e não (como nas zonas 
luminosas) espaços de exatidão, espaços inorgânicos, abertos e não espaços racionalizados e racionalizadores, são espaços da 
lentidão e não da vertigem. (Santos, 1994, apud Batista, 2003)
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dessa camada indesejável.
É considerando essa carater singular da população em situação de rua que surgem Brasil os 

Consultórios na Rua. 
 
ATENÇÃO A SAUDE, MEDIANTE O  SERVIÇO DE CONSULTORIO NA RUA

No Brasil historicamente, houve proposições de assistência à população em situação de rua, 
sendo a atenção a esse público iniciada no âmbito filantrópico. A Pastoral do Povo da Rua da Igreja 
Católica, nas décadas de 1970 e 1980, instaurou um movimento de organização de pessoas em situação 
de rua, corroborando naquela época para implantações de casas para amparar e auxiliar esses sujeitos 
bem como para a organização de movimentos de mobilização e representação popular (BASTOS apud 
LOPEZ org., 2014).

A partir da mobilização social desse segmento, o poder público começa a dar visibilidade 
a ele. No ano de 1993, por exemplo, em Belo Horizonte a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Social através do Programa de População em Situação de Rua, assumiu a agenda política das ações 
voltadas para essa parcela da população e impulsionou a realização do Fórum da População em Situação 
de Rua. Tal fórum, colabora para que as discussões sobre a assistência a esse público se espalhe por todo 
o país (BELO HORIZONTE, 1998).

Segundo Londero, Ceccim e Bilibio (2014), o primeiro consultório de rua surge em 1999, 
na cidade de Salvador – BA, num contexto de crescimento da população de rua em uso de substancia 
psicoativas- SPAs incluindo crianças e adolescentes cuja  experiência realizada pelo “Centro de Estudos 
e Terapia do Abuso de Drogas” da Universidade Federal da Bahia , foi percursora nesse processo  de 
criação e implantação deste serviço visando prestar cuidados  em regiões da cidade onde a concentração 
dessa população e  também os riscos sociais, físicos e psicológicos eram maiores sob a perspectiva de 
redução de Danos-RD (LOPEZ org., 2014)
 No Brasil, a RD tem seu marco inicial com a experiência da cidade de Santos-SP em 1989. 
Em 1995, segue como estratégia de enfrentamento à epidemia de Aids.  A partir de então, as universidades 
e coordenações de saúde começam a criar os primeiros programas de redução de danos financiados pelo 
ministério da saúde (LOPEZ org., 2014). Essas experiências iniciais, tinham como objetivo abordar os 
usuários nos locais em que se encontravam, ofertando-lhes o cuidado. 

 Vale ressaltar, que a redução de danos é descrita pela Organização Mundial de Saúde como 
estratégia que visa prevenir ou reduzir as consequências negativas associadas a certos comportamentos.  
Ainda, o Ministério da Saúde também a compreende como ações para a prevenção das consequências danosas 
à saúde, decorrentes do uso de drogas, sem necessariamente impedir a oferta ou o consumo, respeitando a 
Liberdade de escolha dos sujeitos que conseguem ou não se abster do uso de SPAs. Para Santos (p.13, 2013), 
a RD pode ser considerada um dispositivo da Reforma Psiquiátrica, uma vez que traz desafios à clínica e se 
insere como nova tecnologia de cuidado. 

 Nesse sentido, em 2009 o Ministério da Saúde propõe o Consultório de Rua como uma das 
estratégias do Plano Emergencial de Ampliação de Acesso ao Tratamento e Prevenção em Álcool e Outras 
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Drogas (Pead), no Sistema Único de Saúde, e também do Plano Nacional Integrado de Enfrentamento ao 
Crack e outras Drogas, em 2010. Ou seja, até por volta de 2011, o SUS tinha o consultório de rua como 
parte da Política Nacional de Saúde Mental, considerando os aspectos de saúde dessa população somente 
ao que dizia respeito ao uso de SPAs, ignorando os outros aspectos biopsicossociais. 

Destaca-se que as condições de vulnerabilidade vivenciadas pela população em situação de 
rua, além das questões psicossociais geradoras de sofrimentos físicos e emocionais, possibilitam riscos 
maiores para a saúde desse grupo. Movimentos sociais reivindicam visibilidade não só no âmbito dos 
problemas clínicos associados ao uso de SPAs, mas em sua totalidade. 

Diante disso e visando atender o cuidado primário a saúde da população em situação de 
rua, que as equipes são incorporadas ao conceito e às práticas da Política Nacional de Atenção Básica, 
retirando o foco das ações do âmbito da saúde mental. O que não significa a remissão da assistência ao 
usuário desta política, mas sim compreendendo que o usuário da saúde mental demanda também outras 
intervenções por ser acometido de vários problemas de saúde, como patologias pulmonares, sendo  a 
tuberculose a mais frequente, doenças sexualmente transmissíveis, doenças de pele, hipertensão, diabetes, 
entre outros ( SANTANA, 2014).

  Assim, levando em consideração essas questões, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo 
Horizonte implanta no ano de 2002, a primeira equipe de Saúde da Família específica e exclusiva para o 
atendimento da população em situação de rua - PSR, sem território de abrangência fixo. Posteriormente, 
o município de São Paulo implanta suas primeiras equipes de Saúde da Família pelo Programa “A 
Gente na Rua” (CANONICO et al, 2006).  E assim, essa experiência começa a se expandir para outros 
municípios, como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba implantando também suas primeiras equipes 
de CnR para atender essa população.

 Ressalta Silva et al (2015)   em relação ao trabalho das equipes de consultório na rua, que  
a mesma :

[...]  se cons titui como uma das estratégias para o estabelecimento de elos de ligação entre o 
serviço de saúde e a população em situação de rua, sendo o encontro diretamente na rua um meio 
para a construção de vínculos que estimulem a ida dos usuários às unidades de saúde (SILVA 
etal, p. 250, 2015) 

 Dessa  forma,  levando em  consideração os principios da universalidade e da integralidade, 
as equipes de Consultório na Rua são multiprofissionais e prestam atenção integral à saúde, tanto na rua 
(in loco) como na Unidade Básica de Saúde (UBS) onde estão lotadas. As atividades são realizadas de 
forma itinerante, com ações compartilhadas e integradas às demais UBS locais. 

 Vale resslatar que as equipes de Consultório na Rua lidam com diferentes problemas e 
necessidades de saúde da população usuária, desenvolvendo também ações compartilhadas e integradas 
com as equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), dos serviços de urgência e emergência e de 
outros pontos de atenção, de acordo com a necessidade do usuário. Em vista das diferentes demandas 
que o usuário possa apresentar, é que  foi pensado uma equipe mínina  composta  por profissionais de 
diferentes áreas da saúde.
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 Assim, poderão compor os Consultórios na Rua as seguintes profissões constantes do Código 
Brasileiro de Ocupações – CBO: Enfermeiro; Psicólogo; Assistente Social, Terapeuta Ocupacional, 
Médico, Agente Social, Técnico ou Auxiliar de Enfermagem e Técnico em Saúde Bucal. A composição de 
cada modalidade deve ter no máximo dois profissionais da mesma profissão seja ele de nível superior ou 
médio. O Agente Social, quando houver, será considerado equivalente ao profissional de nível médio.

Seguindo a proposta do serviço CnR, as prática se configuram  no campo da intersubjetividade, 
traduzida nos encontros no espaço da rua que possibilitam a construção de vínculo entre os profissio-
nais e os usuários. Conforme Ayres (2009), espaço para os usuários como sujeitos, e não como objetos 
de intervenção, para uma maior capacidade da atenção e continuidade das ações no serviço, visando o 
atendimento às diferentes demandas do indivíduo. Dessa forma tem-se como eixo norteador, a criação 
do vinculo para à assistencia à saúde. 

Nessa lógica, ao se pensar a atenção a saúde da população em situação de rua, não cabe  o 
profissional em sua prática, atuar com posturas preconceituosas, que reproduzam estigmas através de 
condutas que não condizem com a realidade de vida dessas pessoas. 

Percebe-se,  que o cuidado proposto pelo CnR reconhece a apropriação do espaço urbano 
pelas pessoas em situação de rua ao atender os sujeitos no próprio lugar que elas se encontram, isto é, o 
usuário é acolhido em seu próprio território, respeitando, sua singularidade, seus desejos e seus direitos, 
independente de serem  cadastradas  na Estratégia de Saúde da Família - ESF. Ao invés da  ‘visita 
domiciliar’, tem-se a ‘visita de rua’ (CARNEIRO JUNIOR ET AL., 2010). 

Pesquisas sobre este serviço, apontam mudanças na lógica da produção do cuidado, tendo 
em vista que o cuidado ofertado pela equipe não é centrado na figura médica. A orientação do trabalho 
dos profissionais é centrada nas demandas e ne cessidades dos usuários (VARGAS et al 2015). 

Evidente que o serviço do CnR, é um avanço no âmbito das políticas públicas e sociais para 
a população de rua. No entanto, ainda é necessário dar visibilidade a esses usuários mediante políticas 
e mecanismos inclusivos, capazes de propiciarem junto aos mesmos, a participação e empoderamento,  
sempre levando em conta, as singularidades inerentes para o exercício da cidadania.

CONSIDERAÇOES FINAIS 

Ao considerar aos posições do Estado, mídia, serviços de saúde e dos cidadãos sobre como 
dar conta das necessidades sociais de saúde da população que vive em situação de rua nota-se muitas 
vezes ações divergentes, técnico- assistenciais que nem sempre vão de encontro a realidade da pessoa, 
que nem sempre é capaz de intervir no inesperado, não- dito, não programado, não-prescrito e ir de 
encontro ao locais moventes.

O trabalho realizado pelas equipes que lidam com as diversas realidades da população em 
situação de rua deve envolver um carater ético- político. Uma produçao de cuidado singular que abranja 
a realidade de cada usuário seu contexto social e vulnerabilidades.

São muitas as necessidades de saúde, além da história singular de cada sujeito que compõe 
a rua. Ao acoher cada um, cotidianamente num exercício de alteridade, nota-se que tais casos provocam 
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“estranhamentos” que podem repercutir e provocar uma visão diferente e dos outros serviços/ rede 
daquele que vive em situação de rua. Nesse caso, não existem respostas prontas, mas foge da lógica 
repetitiva,  tecnico- assistencial que vai além de recomendações de auto cuidado ou de um diagnóstico, 
colocando interrogações e desafios diante das políticas ofertadas e problematiza o entendimento de um 
SUS para todos.

Expandir olhares, investir em ações de cuidado marcadas pela imprevisibilidade, ir de 
encontro a determinadas particulares, ao desejo daquilo requerido pelo usuário e não daquilo que os 
cuidadores acreditam ser certo,   as histórias angustiantes de padecimentos difusos, a temperalidade 
singular, ao itinerário, torna-se um desafio para as práticas que são normatizadoras, centradas em saberes 
profissionais em investimentos afetivos.

 Desafio necessário  pois problematiza a condição ética e os limites que a saúde depara 
quando vai de encontro a essa população peculiar que rompeu quase totamente com os contratos sociais 
estabelecidos pela sociedade.
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