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RESUMO
A pesquisa discute o processo de formação do Enfermeiro da Faculdade de
Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN)
com vistas ao enfrentamento da exclusão social. Tal empreendimento já é um
grande desafio em si, porém necessário quando se considera o contexto atual do
capitalismo e da forte ideologia neoliberal, que obscurece e acentua as exclusões
sociais. O Projeto Político Pedagógico (PPP) da FAEN/UERN propõe uma formação
para o Sistema Único de Saúde (SUS) e se compromete com a população excluída
requerendo refletir sobre a População em Situação de Rua como expressão da
exclusão social, que desafia a universalidade, equidade e integralidade do SUS,
ficando à margem da rede de atenção à saúde, apresentando um processo saúdedoença complexo e peculiar. Daí, temos como objetivo central analisar o processo
de formação do enfermeiro na FAEN/UERN considerando o compromisso político
assumido com o enfrentamento da exclusão social. Pesquisa qualitativa com
abordagem dialética e caráter exploratório que parte da compreensão das práticas
sociais como engendradas em um terreno de constantes conflitos. A coleta de dados
se deu a partir da técnica de grupo focal realizada com treze docentes da UERN,
egressos dessa formação entre 2000 a 2013.1, distribuídos entre os campi de
Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros. A análise de dados foi realizada com base na
proposta operativa de Minayo (2014). O estudo evidenciou a intencionalidade do
PPP da FAEN/UERN de trabalhar os grupos excluídos. Os egressos destacaram
algumas bases referenciais que sinalizam para fundamentar essa problemática, tais
como as concepções de sociedade, processo saúde-doença, enfermagem,
educação, processo trabalho em enfermagem e gênero. Ao mesmo tempo, parte dos
egressos ressaltou a distância entre as bases pensadas e de fato materializadas.
Despertamos para os limites e fragilidades desse PPP quando a exclusão social
aparece na maioria dos discursos como sendo algo natural, não implicando em
responsabilidades sociais. O preconceito se fez presente no discurso acadêmico,
sendo os grupos excluídos identificados por estigmas e rótulos, criminalizados e
banalizados. Apenas uma minoria reconheceu nesses grupos a materialização das
desigualdades sociais da sociedade capitalista despertando para a necessidade de
combater a exclusão social. A População em Situação de Rua, para grande parte
dos egressos, vem sendo invisibilizada no processo de formação na FAEN/UERN,
expressando como fragilidades para o enfrentamento das exclusões sociais a
dicotomia entre os saberes clínico e epidemiológico; temática da exclusão ainda
restrita a alguns componentes curriculares; desarticulação interna entre os docentes
e externa entre a universidade e a sociedade, bem como pouca diversificação nos
cenários de aprendizagem. Também destacaram potencialidades para se pensar a
temática no campo interdisciplinar e intersetorial. Identificamos algumas posturas de
resistência quanto à inserção da discussão acerca da População em Situação de
Rua no processo de formação do enfermeiro, reduzindo a problemática a casos
individuais pertencentes à dimensão do outro mundo, que não requer compromisso
social da universidade. É premente que os posicionamentos políticos distintos
sirvam para que tomemos a questão, buscando construir estratégias de
enfrentamento da exclusão. Temos a certeza de que as mudanças não ocorrerão de
forma automática e que, portanto, não serão breve, mas a miséria e a dignidade
humana têm pressa.
Palavras-chave: Formação. Enfermeiro. População em Situação de Rua

ABSTRACT
The research discusses the process of formation of the Nurse of the University of
nursing (FAEN) of the University of the Rio Grande do Norte state (UERN) with a
view to combating social exclusion. It obscures and accentuates social exclusions.
The Pedagogical political project (PPP) of such undertaking is already a big
challenge in itself, however necessary when one considers the current context of
capitalism and the strong neo-liberal ideology, FAEN / UERN proposes a training for
the Unified Health System (SUS )and is committed to the excluded population
requiring reflect on Population in Homeless as an expression of social exclusion,
which challenges the universality, fairness and integrity of the SUS, getting the
margins of health care net, presenting a health-disease process complex and
peculiar. Hence, we have as main objective to analyze the process of formation of
the nurse in FAEN/UERN considering the political commitment entered into with the
confrontation of social exclusion. Qualitative research with dialectical approach and
exploratory character that part of the understanding of social practices as
engendered in an area of constant conflicts. Data collection took place from the focal
group technique performed with thirteen teachers of UERN, graduates of this training
between 2000 to 2013.1, distributed among the campuses of Mossoró, Caicó and
Pau dos Ferros. Data analysis was performed on the basis of the operative proposal
of Minayo (2014). The study showed intentionality of PPP of the FAEN/UERN to work
with excluded groups. The graduates have some referential bases signaling to
substantiate this problematic such as the conceptions of society, health-disease
process, nursing, education, nursing work process and genre. At the same time, part
of the graduates emphasized the distance between the bases thought and in fact
materialized. Awaken to the limits and weaknesses of this PPP when social exclusion
appears in most discourses as something natural not implying in social
responsibilities. The prejudice was present in academic discourse, being the
excluded groups identified by labels and stigmas, criminalized and trivialised. Only a
minority recognised in these groups the materialization of social inequality of
capitalist society awakening to the need to combat social exclusion. The Population
Homeless , for most graduates , has been invisibly in the training process in FAEN /
UERN , expressing how weaknesses to the confrontation of social exclusions the
dichotomy between clinical and epidemiological knowledge; theme of exclusion still
restricted to some curricular components; internal disarticulation between teachers
and external between the university and society and little diversification in learning
scenarios. Also highlighted potential to think about the subject in the intersectoral and
interdisciplinary field. We identified some resistance postures with regard to the
insertion of the discussion about the homeless population in the process of formation
of the nurse, by reducing the problem to individual cases belonging to otherworldly
dimension, which does not require social commitment of the University. It is urgent
that the different political positions serve for us to take the question , seeking to build
coping strategies of exclusion. We are sure that the changes will not occur
automatically and that, therefore, will not be brief, but the misery and human dignity
are in no hurry.
Keywords: Formation. Nurse. Homeless.
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I INTRODUÇÃO

O contexto de desenvolvimento do capitalismo vem sendo definido pela
internacionalização da economia, neoliberalismo, dentre outros termos que
representam a nova ordem mundial, que se por um lado representa o avanço e a
modernidade, por outro, tem gerado espaços que explicitam e, muitas vezes,
justificam as exclusões sociais.
Assim, ao mesmo tempo em que cresce a acumulação do capital, ocorre um
aumento no número de pessoas excluídas dos direitos sociais básicos, como
educação, saúde, trabalho, moradia, lazer, segurança etc.; até mesmo, dos direitos
humanos, em que alguns grupos são relegados à invisibilidade. E a População em
Situação de Rua (PSR) é uma das expressões mais contundentes da questão social
nas sociedades capitalistas (ESCOREL, 1999; VIEIRA et al., 2010).
A ida para as ruas está ligada a diversos fatores, tais como desavenças
familiares, desemprego, drogadição, dentre outros, entretanto, não se pode perder
de vista o processo social que empurra milhares de pessoas para essa condição.
Desta forma, além das várias determinações imediatas, é na base estrutural
capitalista que têm origem as condições que desencadeiam o ápice da desigualdade
social, em que o sujeito encontra-se totalmente desprovido de direitos (REIS, 2011).
Pensar a ideia dos direitos sociais, em especial o direito à saúde no Brasil,
remete-nos à década de 1980, quando ganharam evidência lutas em prol da
universalização da saúde, até então, restrita a uma minoria, em articulação com o
movimento em torno da redemocratização do país. Uma realização importante desse
processo foi a criação do Sistema Único de Saúde (SUS), incorporando a sua base
jurídico-legal uma concepção ampliada de saúde e a inserção no texto constitucional
de saúde como um direito de cidadania e dever do Estado (PASCHES;
VASCONCELOS, 2006).
A saúde passa a ser considerada como resultado de uma produção social,
cabendo ao Estado a execução de políticas públicas que assegurem a
universalidade, integralidade e equidade. Esse conceito ampliado de saúde mostrase incompatível com o modelo biomédico e hospitalocêntrico, implicando em
mudanças nas políticas de saúde e na formação da força de trabalho em
saúde/enfermagem (PASCHES; VASCONCELOS, 2006).
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Na perspectiva da formação em saúde/enfermagem, essas mudanças se
materializam na carta de Florianópolis, que representou o posicionamento político da
enfermagem nacional, que se coadunam nas Diretrizes Curriculares Nacionais
(DCNs). As DCNs preconizam uma formação para o SUS reforçando o compromisso
social do processo de formação no sentido de contemplar as necessidades de saúde
da população brasileira (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2013).
A Faculdade de Enfermagem (FAEN) da Universidade do Estado do Rio
Grande do Norte (UERN), em consonância com as DCNs, explicita em seu Projeto
Político - Pedagógico (PPP)1, construído a partir de 1986 e implementado a partir de
1996, que permanece atual em seus princípios, a intencionalidade com a
consolidação do SUS e assume um compromisso com a parcela da População
excluída das políticas sociais (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, 2014).
Assumir esse compromisso implica em desafios perante uma sociedade
capitalista com predominância das políticas de cunho neoliberal. Quando a
igualdade prometida em lei reproduz e legitima desigualdades, e os signos do
pertencimento cívico contêm dentro dele próprio o princípio que exclui as maiorias
(MACHADO, 2011).
Desafio que se amplifica ao identificar o quadro de desproteção social em que
se encontra a População em Situação de Rua requerendo políticas sociais, em
especial de saúde, que contemplem suas reais necessidades.
No entanto, no que se refere às políticas públicas de saúde, pode-se inferir
que ainda estão distantes da realidade da População em Situação de Rua. Carneiro
Jr. (1998) destaca em seus estudos o mau cheiro e a sujeira como justificativas de
rejeição do atendimento a essas pessoas. Brêtas Cavicchioli e Rosa (2005) apontam
que a exigência de documentos e de comprovante de residência dificulta o acesso
aos serviços de saúde e acrescentam que o profissional de enfermagem não está
preparado para lidar com essa população, quando o preconceito ainda se faz
presente.
1

Adotamos a expressão projeto político-pedagógico ao invés de projeto pedagógico de curso por representar
uma opção política de emancipação perante valores instituídos. Concordamos com Pessoa (2014) que negar essa
postura pode nos conduzir à pretensa neutralidade política apregoada pelo positivismo. Acreditamos que “os
significados atribuídos à sociedade, à educação, ao desenvolvimento, à ciência, à aprendizagem, ao sujeito, entre
outros, são escolhas políticas, e a construção do PPP são escolhas políticas perante os mesmos” (PESSOA, 2014,
p. 58).
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Todas essas questões associadas à compreensão de saúde enquanto
ausência de doença, que se faz presente no próprio imaginário das pessoas em
situação de rua, que não se reconhecem enquanto doentes, acabam por afastá-las
ainda mais dos serviços de saúde (BRÊTAS; CAVICCHIOLI; ROSA 2005).
É fato que algumas iniciativas recentes apresentam possibilidades de
transformação da realidade em que se encontram essas pessoas, graças ao
valoroso papel do Movimento Nacional das Pessoas em Situação de Rua (MNPSR),
entre as quais destacamos uma pesquisa de âmbito nacional sobre População em
Situação de Rua, realizada entre 2007 e 2008, que permitiu olhar para o fenômeno
de forma complexa, identificando a heterogeneidade dessa população, despertando
para a necessidade de romper com o paradigma da contravenção e da
vagabundagem revelador do preconceito existente na sociedade que ainda atribui à
rua o lugar dos desajustados, bêbados e desocupados (BRASIL, 2008; REIS, 2011).
Outra conquista foi a criação de uma Política Nacional para População em
Situação de Rua (PNPSR) lançada em 2009, que representa a primeira iniciativa
nacional de reconhecimento dos direitos desse grupo historicamente excluído.
Porém, muitas das conquistas não ultrapassaram o plano jurídico/legal. No campo
da práxis, a PSR ainda vivencia inúmeras situações de privação, violência, miséria,
inutilidade social (MELO, 2011; REIS, 2011; SILVA, 2012a).
Isto posto, reconhecemos que caminhar no sentido de uma atenção integral à
saúde capaz de contemplar a População em Situação de Rua requer uma
aproximação com o território da rua, buscando compreender as trajetórias de
exclusões que levaram essas pessoas a adotarem a rua como moradia, na
perspectiva de identificar suas reais necessidades sociais, em especial de saúde,
considerando a complexidade de seu processo saúde-doença. Para Bottil (2009),
essa é uma condição fundamental para a construção de um modelo de atenção
universal, equânime e integral.
Com essa compreensão, trazemos essa discussão para a universidade, mais
especificamente para a FAEN/UERN, que apresenta em seu PPP uma proposta de
formação para o SUS com um perfil profissional crítico-reflexivo capaz de contribuir
com a transformação social. E indagamos: Qual o compromisso assumido pelo
processo de formação na FAEN/UERN com o enfrentamento da exclusão social?
Na perspectiva de clarificar essa questão, objetivamos analisar o processo de
formação do enfermeiro na FAEN/UERN considerando o compromisso político
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assumido com o enfrentamento da exclusão social. Especificamente, identificar as
concepções acerca da exclusão social presentes no processo de formação; discutir
as principais bases teórico-metodológicas do PPP que fundamentam a temática das
populações excluídas, em especial da População em Situação de Rua como
expressão de exclusão social; explicitar potencialidades e fragilidades do PPP com
vistas ao compromisso com os grupos excluídos.
A intenção de provocar a FAEN/UERN acerca dessa problemática veio
também de uma inquietude pessoal. Enquanto egressa dessa formação, sempre
procurei fazer a crítica social e mobilizar saberes e práticas na perspectiva de
transformar uma dada realidade. Ao longo da minha caminhada na produção dos
serviços

de

saúde,

vivenciei

várias

situações

de

vulnerabilidade

social:

internamentos sociais em decorrência de não ter a pessoa para onde ir por ocasião
da alta; gestantes moradoras de rua e/ou em situação de pobreza abrigada que
chegavam à maternidade para parir, sem nenhum familiar e sem documentos. Na
atenção básica, deparei-me com situações de violência, fome, miséria, desnutrição.
Problemas complexos que exigiam ações intersetoriais e transdisciplinares e que
muitas vezes não tinham resolução satisfatória.
Em muitas dessas situações, precisei aprender fazendo. Reconheço a
importância dos serviços enquanto espaço de formação, mas, ao mesmo tempo,
reforço a importância do aprender a aprender, de aproximar o aluno durante a
formação universitária dos mais diversos cenários de aprendizagem, entendendo
que a rua não pertence à dimensão do outro mundo.
Essas vivências, enquanto egressa dessa formação na FAEN/UERN, levam a
pressupor que as discussões sobre exclusão social, em especial sobre a População
em Situação de Rua como expressão de exclusão social, precisam ser
fundamentadas ou aprofundadas nesse processo de formação.
Nossa aproximação teórica com a temática também permite inferir que essas
discussões se dão de forma tímida na produção de conhecimento. Percebemos que
poucos estudos abordam a problemática da População em Situação de Rua,
principalmente no campo da saúde coletiva. Algumas iniciativas podem ser
apontadas na área das ciências sociais, destacamos os estudos de Melo (2011),
Reis (2011) e Silva (2012a). Na área da saúde, há uma carência de pesquisas
capazes de ultrapassar as abordagens biológicas e contemplar o processo saúdedoença dessas pessoas (AGUIAR; IRIART 2012).
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Do exposto, justifica-se o interesse desta investigação, que com certeza não
está relacionada ao fato de ser comum as notícias midiáticas envolvendo a
População em Situação de Rua nas histórias das tragédias, nem tão pouco por ser
essa população alvo de políticas recentes.
O interesse se deu, principalmente, em função de reconhecermos na
População em Situação de Rua uma sobreposição de situações de exclusões, de
desvinculação e vulnerabilidade, que acumula estereótipos (mendigos, andarilhos,
loucos, pedintes, drogados etc.), considerados supérfluos e desnecessários à vida
social, convivendo ao lado do lixo humano, sendo descartados de maneira
semelhante ao descarte dos resíduos sólidos, como bem afirma Adorno e Varanda
(2004) em - Descartáveis Urbanos -. E acreditamos ser a pesquisa uma forma de
denúncia social e uma perspectiva de elaboração de estratégias de enfrentamento
da exclusão absoluta.
Um dos

papéis

da

universidade

é

instigar

o

pensamento

crítico,

particularmente à universidade pública compete buscar formas para minimizar o
sofrimento humano, influenciado de forma significativa pelas desigualdades sociais.
Assim, falar na formação cidadã do enfermeiro passa pela necessidade de refletir
sobre tais desigualdades (BRÊTAS; CAVICCHIOLI ; ROSA, 2005).
Nessa perspectiva, reiteramos a relevância de trazer a discussão sobre o
processo de formação do enfermeiro na FAEN/UERN articulando ao compromisso
político assumido com o enfrentamento da exclusão social por possibilitar construir
e/ ou (re)pensar saberes/ fazeres em prol de uma política de fato inclusiva,
fortalecendo o processo de formação em direção ao compromisso com o SUS
defendido pelo movimento de Reforma Sanitária Brasileira (RSB).
1.1 ESTRUTURAÇÃO DO ESTUDO
O corpo textual desta pesquisa encontra-se estruturado em três capítulos,
além dessa introdução e das considerações finais. O corpo vai tomando forma e
passa por assuntos distintos em suas particularidades, mas que se interliga ao todo,
não temos a pretensão de esgotá-los, a intenção é fornecer um panorama amplo de
situações favorecendo uma leitura processual a fim de uma maior aproximação da
realidade.
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No primeiro capítulo intitulado (Des)mitificando a População em Situação
de Rua, iniciamos trazendo um breve histórico das trajetórias de exclusões sociais
que culminam com pessoas em situação de rua pari passu ao processo de
desenvolvimento do capital, quando convidamos a pensar o mito da escolha. Em
seguida, caracterizamos aqueles que estão vi(vendo) na rua, identificando quem
são, quantos são, como vivem, bem como a compreensão dos motivos de chegada
à rua, fazendo a reflexão sobre o mito do mendigo. Discute o território da rua, um
fora totalmente dentro da cidade, fazendo pensar o mito da casa. Discute ainda as
necessidades sociais, em especial de saúde da População em Situação de Rua,
refletindo sobre o mito da fome. Apresentamos também as políticas sociais, em
especial de saúde, voltadas para essa população, que tem trilhado entre o
recolhimento e a expulsão nos levando a questionar o mito da inclusão.
O

segundo

capítulo,

denominado

Mudanças

na

formação

em

saúde/enfermagem: possibilidades de enfrentamento das exclusões sociais,
traz um recorte histórico, a partir da década de 1980, das mudanças ocorridas na
política de saúde no Brasil e os desdobramentos para o modelo de formação em
saúde/enfermagem nacional e na FAEN/UERN articulando ao compromisso com o
enfrentamento das exclusões sociais.
O terceiro capítulo denominado População em Situação de Rua e a
formação do enfermeiro na FAEN/UERN: rompendo com a invisibilidade analisa
o processo de formação do enfermeiro na FAEN/UERN com vistas ao compromisso
político assumido com o enfrentamento da exclusão social. Apresenta os resultados
relativos às concepções sobre exclusão social que permeiam o processo de
formação; toma como referência o projeto político-pedagógico que orienta a
formação na FAEN/UERN, implementado a partir de 1996, e discute as bases
referenciais desse PPP, apontadas pelos egressos, enquanto potencial para
fundamentar a problemática dos grupos excluídos, em especial da População em
Situação de Rua como expressão da exclusão social; além de explicitar limites e
possibilidades para incorporação dessas bases referenciais.
As considerações finais resultaram do nosso esforço de habitar os
paradoxos e construir sínteses provisórias na perspectiva de entender melhor a
realidade, tendo a clareza de que há sempre algo que escapa as nossas sínteses.
Assumir o desafio de nos aproximarmos dessa realidade implicou em
ultrapassar os impulsos das primeiras impressões e considerar que os discursos são
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produzidos em meio a determinantes históricos, ideológicos, culturais, econômicos,
políticos e culturais, requerendo uma abordagem metodológica dinâmica, conforme
apresentamos a seguir.
1.2 ABORDAGEM EM PESQUISA QUALITATIVA: APROXIMAÇÕES DA
REALIDADE

Entendemos que as orientações metodológicas representam de forma
abrangente o caminho do pensamento que o tema e o objeto de investigação
requerem, ao mesmo tempo, apresenta métodos, técnicas e instrumentos operativos
que devem ser utilizados para as buscas relativas às indagações científicas
(MINAYO, 2014).
Em face da dialética, o método é o próprio processo de desenvolvimento das
coisas, não é a forma exterior, é a própria alma do conteúdo, porque ele faz a
relação entre pensamento e existência e vice-versa. Teorias, métodos e técnicas
são indispensáveis para a investigação social, mas a capacidade criadora e a
experiência do pesquisador também são importantes, elas podem relativizar o
instrumental técnico e superá-lo pela arte (MINAYO, 2014).
Nesse sentido, a presente pesquisa se insere na perspectiva dialética de
abordagem qualitativa, que se coloca como uma alternativa metodológica para
pesquisas que trabalham com o universo dos significados, dos motivos, das
aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes. Esse conjunto de fenômenos
humanos é entendido aqui como parte da realidade social, pois o ser humano se
distingue não só por agir, mas por pensar sobre o que faz e por interpretar suas
ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus semelhantes
(MINAYO, 2014).
A dialética trata da “coisa em si”, mas a coisa “em si” não se manifesta
imediatamente ao homem. Para chegar a sua compreensão, é necessário fazer não
só um certo esforço, mas também um desvio (KOSIK, 1976).
Logo, as falas dos egressos de enfermagem serão consideradas como parte
de um todo, enquanto produtos de homens/mulheres sociais em um mundo real e
sua relação dinâmica com a práxis social. Segundo Kosik (1976), não se trata do
mundo reificado e ideal, com criações fetichizadas, das pseudoconcreticidades, mas
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do mundo da realidade, onde a verdade não é dada e predestinada, não está pronta
e acabada, a verdade é um devém.
Nossos conhecimentos são apenas aproximações da plenitude
da realidade, e por isso mesmo são sempre relativos; na
medida, entretanto, em que representam a aproximação efetiva
da realidade objetiva, que existe independentemente de nossa
consciência, são sempre absolutos. O caráter ao mesmo tempo
absoluto e relativo da consciência forma uma unidade dialética
indivisível (Bechelard 1967 apud MINAYO, 2014, p.350).
A problemática de nossa investigação, que envolve captação de aspectos
subjetivos da realidade social, portanto, carregado de valores, não pode ser
explicitada pelas visões do positivismo clássico, que tenta tornar discernível,
mensurável, sem ambiguidade, todos os fatores sociais (MINAYO, 2014).
Há necessidade de atentar para os determinantes da estrutura econômica e
da formação social, que são os problemas decorrentes da divisão de riqueza da
sociedade que determinam: quem é o detentor do poder, como ele é exercido, qual a
natureza da hierarquia do poder, qual é o critério e a escala de prestígio social,
quem e como são distribuídas as honrarias, quem é a autoridade, o herói, o herege,
o diabo (KOSIK, 1976).
Apesar de o referido autor não fazer referência à População em Situação de
Rua, as suas reflexões nos ajudam a compreender a relação entre a distribuição de
riquezas e os rótulos atribuídos, daí pensando a População em Situação de Rua,
acrescentaríamos nessa cadeia de citação a despersonalização sofrida por essas
pessoas, caracterizada pelos mais diversos estereótipos: o mendigo, o indigente,
indigesto, maloqueiro, o vagabundo.
Na perspectiva de uma maior aproximação dessa realidade, buscamos
ultrapassar o plano fenomênico, as pseudoimediaticidades, a práxis utilitária
cotidiana. Para tanto, tomamos a realidade em sua essência, concreticidade,
totalidade, entendendo o homem/mulher como resultado de uma produção social,
enquanto sujeito objetivo, capaz de criar a realidade humana e se comportar como
um ser prático, rompendo com o homem mitolizado (KOSIK, 1976).
Com essa compreensão, acreditamos que, assim como no mito da caverna
de Platão, as sombras embaixo da ponte da População em Situação de Rua podem
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não ser percebidas pelo panorama visto da ponte, e a pesquisa qualitativa nos
convida à atividade, a romper com a contemplação, a sair da caverna.
Importante também desmitificar as ideias de perfeição e de pretensa
neutralidade em que alguns cientistas sociais costumam guardar em caixas-pretas
seus procedimentos analíticos.
Para Latour (2000), é preciso correr riscos, sair da zona de conforto, e mesmo
que a caixa assemelhe-se à de Pandora com a inscrição “Perigo, não abra”, é
preciso abri-la, identificar as controvérsias, o nó da questão, o que não é tarefa fácil,
mas exequível. Para tanto, como bem afirma Minayo (2014), faz-se necessário
reconhecer a incompletude do pensamento e da capacidade analítica de qualquer
pesquisador. Logo, o que se fala ou escreve sobre o trabalho de investigação é uma
lógica reconstruída, sobretudo em uma ciência em que o observador é da mesma
natureza do objeto, sendo parte de sua observação.
Importante destacar que primamos pela objetivação não pela objetividade. A
objetivação repudia o discurso ingênuo e malicioso da neutralidade, ao mesmo
tempo em que exige buscar formas de reduzir a incursão excessiva dos juízos de
valor na pesquisa. Trata-se de um processo de investigação que reconhece a
complexidade do objeto das ciências sociais, teoriza, rever criticamente o
conhecimento acumulado sobre o tema em pauta, estabelece conceitos e
categorias, usa técnicas adequadas e realiza análises ao mesmo tempo específicas
e contextualizadas (MINAYO, 2014).
Latour (2000) parafraseando o inferno de Dante nos convida: “Deixai o saber
sobre o saber, ó vós que entrais”. Assim é a ciência em construção, não existe um
saber maior ou melhor, mas saberes que se somam mesmo na dialética dos
contrários, que se entrelaçam no contexto, (re)significando-o.
Ressaltamos que nossa opção metodológica representa um enfoque possível,
uma interpretação, uma visão provisória que nunca pode almejar esgotar a realidade
a que ela se refere. Não pretendemos, portanto, diminuir em importância outras
correntes filosóficas, uma vez que a realidade é sempre mais rica do que o
conhecimento que se tem dela (KONDER, 1981).
Com essa compreensão, optamos por um instrumento de coleta de dados
capaz de possibilitar um conhecimento mais aproximado dessa realidade, dada a
totalidade de seu objeto. Adotamos como técnica principal para a coleta de dados o
grupo focal, e na impossibilidade deste, seja por número insuficiente de
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participantes, seja pela necessidade de trazer a fala de algum interlocutor-chave,
que por motivo justificado não pode comparecer ao grupo focal, adotamos como
técnica alternativa a entrevista semiestruturada.
O valor principal do grupo focal é a possibilidade de interação com outros
indivíduos, fundamentando-se na capacidade humana de formar opiniões e atitudes.
Ideal

para obter informações aprofundadas,

gerar consensos,

estabelecer

divergências. Esta técnica constitui um tipo de entrevista ou conversa em grupos
pequenos e homogêneos (MINAYO, 2014).
Para realização dos grupos focais seguimos um roteiro que foi do geral ao
específico, em um ambiente não diretivo, sob a coordenação de um moderador que
buscou estimular a participação e o ponto de vista de todos e de cada um. Também
contamos com dois relatores que ficaram atentos às expressões não verbais
anotando as impressões do processo criativo e interativo (MINAYO, 2014).
O roteiro norteador foi composto por questões guias, que foram aumentando
a complexidade das discussões na medida em que foram sendo introduzidas.
Destacamos a intencionalidade em não começarmos com as discussões dos nós
críticos da problemática. Optamos por começar trazendo questões mais gerais para
que o grupo pudesse se sentir mais à vontade, e a partir daí, adentrar nas questõeschave da pesquisa.
Recomenda-se que os grupos focais durem de 1 a 2 horas. Não é
interessante formar grupos muito grandes, uma vez que podem criar um ambiente
onde os participantes não se sintam confortáveis para compartilhar pensamentos,
crenças, opiniões, experiências (ONWUEGBUZIE et al., 2009).
Onwuegbuzie

et al. (2009) apontam a possibilidade de grupos focais

formados de 3 a 4 participantes, denominados de minigrupos, podendo ser
realizados, principalmente, quando os participantes têm conhecimento especializado
e/ou experiência para discutir no grupo.
Na impossibilidade de realização do grupo focal, poderia ter sido adotada a
entrevista semiestruturada, esta obedece a um roteiro que também é apropriado
para este tipo de pesquisa, uma vez que facilita a abordagem, permite o encontro
entre pesquisador e entrevistado, bem como possibilita perceber fatos relevantes
acerca da realidade dos atores sociais envolvidos no estudo (MINAYO, 2014).
Entendemos que não foi necessário utilizar essa técnica alternativa, já que foi
assegurada, nos grupos focais, a presença de atores sociais com atributos e
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experiência para discutir a temática. Assim sendo, escolhemos a técnica do grupo
focal.
A pesquisa teve como atores/atrizes os egressos da FAEN/UERN, do ano
2000, quando tivemos a primeira turma de formandos com o novo PPP
implementado a partir de 1996, a 2013.1, que atuam no espaço da docência nos
cursos de enfermagem da UERN como professor efetivo.
A escolha ocorreu em função de esse projeto político – pedagógico explicitar
um perfil de egresso crítico/reflexivo e comprometido com a transformação social e,
portanto, constituindo um campo de interesse para analisarmos o compromisso
político desse processo de formação com o enfrentamento da exclusão social.
A escolha foi por conveniência, acreditamos que esses atores têm uma maior
vinculação com a temática proposta por terem vivenciado a nova formação, PPP
implementado a partir de 1996, enquanto discentes, além dos possíveis
desdobramentos da discussão da problemática deste estudo sobre a prática
docente. Quanto ao fato de ser professor efetivo, concordamos que este pode ter
uma maior vinculação com o curso do que o professor provisório.
Diferentemente das pesquisas quantitativas que adotam critérios numéricos
para definição da amostra, nas pesquisas qualitativas, uma amostra qualitativa ideal
é a que reflete as múltiplas dimensões do objeto de estudo, de acordo com as
características que o pesquisador pretende analisar (MINAYO, 2014).
Para selecionar os participantes, adotamos como critérios de inclusão: ter
concluído a graduação em enfermagem pela Universidade do Estado do Rio Grande
do Norte entre o período de 2000 a 2013.1 e atuar como professor efetivo nos
cursos de enfermagem da UERN. Foram constituídos como critérios de exclusão:
estar afastado das atividades laborais em sala de aula por motivo de liberação oficial
para mestrado, doutorado, pós-doutorado, licença maternidade, outros; estar
atuando apenas em atividades administrativas, no período da coleta de dados.
Tivemos algumas dificuldades para fazer o levantamento do número de
egressos que atendiam aos nossos critérios de inclusão. Inicialmente, foi solicitada
para a Diretoria de Admissão e Registro Escolar-DARE, por documento formal,
relação de concluintes dos cursos de enfermagem da UERN de 2000 a 2013.1; após
certo tempo, o DARE informou que essa solicitação deveria ser feita à reitoria.
Então, optamos pelo envio de um memorando para as coordenações dos cursos de
enfermagem, nos campi de Mossoró, Caicó e Pau dos Ferros, informando o objetivo
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da pesquisa e solicitando uma relação atual de docentes do curso de enfermagem,
bem como o nome da instituição em que concluíram a graduação em enfermagem,
ano de conclusão da graduação e tipo de vínculo empregatício com a UERN. Essas
solicitações foram prontamente atendidas.
Obtivemos um total de 65 docentes de enfermagem, nos três campi. Após a
adequação referente aos critérios de inclusão e exclusão, restaram 17 docentes,
egressos da FAEN/UERN, sendo sete em Pau dos Ferros, sete em Mossoró e três
em Caicó. Destes, treze aceitaram participar desta pesquisa, compreendendo seis
em Pau dos Ferros, quatro em Mossoró e três em Caicó.
Reiteramos que, para definição da amostra qualitativa, deve-se considerar os
seguintes critérios: investir em instrumentos que permitam compreensões de
diferenciações internas e de homogeneidade; assegurar que a escolha do locus e do
grupo de observação e informação contenha o conjunto das experiências e
expressões que se pretende objetivar na pesquisa; privilegiar os sujeitos sociais que
possuem os atributos que o investigador pretende conhecer; definir claramente o
grupo social mais relevante; dar atenção a todos os outros grupos que interagem
com o foco principal; confrontar as descobertas do campo com a teoria; nunca
desprezar informações ímpares e não repetidas que tenham potencial explicativo;
considerar um número suficiente de interlocutores para permitir a reincidência e
complementariedade das informações; certificar-se que as questões norteadoras da
pesquisa estejam compreendidas (MINAYO, 2014).
Considerando os locais de inserção dos egressos da FAEN/UERN na prática
docente na UERN, que estão distribuídos entre os três campi - Caicó, Pau dos
Ferros e Mossoró -, por questões de viabilidade da pesquisa, decidimos por realizar
três grupos focais, um em cada campus da UERN. Não foi necessário realizar mais
de um momento em cada grupo focal, já que, em uma única ocasião, as informações
produzidas foram suficientes considerando as questões norteadoras da pesquisa,
definidas de acordo com os objetivos.
Antes da entrada em campo, foi enviada uma carta convite à direção da
FAEN/UERN e dos campi de Pau dos Ferros e Caicó informando os objetivos da
pesquisa, data prevista para coleta de dados e solicitação dos contatos dos
egressos, atualmente docentes da UERN, para agendamento prévio do grupo focal.
A coleta de dados ocorreu entre julho e agosto de 2014, após aprovação no Comitê
de Ética e Pesquisa da UERN, parecer nº 486.567 de 03 de dezembro de 2013.
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Ressaltamos que a participação na pesquisa se deu de forma voluntária. Foi
feito convite pessoal pela própria pesquisadora a cada egresso que atendeu aos
critérios de inclusão, como também foram informados a temática e os objetivos da
pesquisa. O convite foi feito por meio de correio eletrônico, mensagem de celular e
até pessoalmente.
A ordem em que realizamos os grupos focais se deu em função da
facilidade/dificuldade encontrada para agendamento. Assim sendo, optamos por
iniciar pelos grupos que possuíam menor número de participantes, o que poderia
facilitar uma agenda em comum. O primeiro grupo focal agendado foi o do Campus
de Caicó, os egressos mostraram-se solícitos de imediato, tendo havido apenas uma
remarcação de data. Sendo o grupo focal realizado em 15 de julho de 2014, com
início às 09h25min e duração de áudio de 01h35min12s.
O segundo grupo focal que tentamos agendar foi o do Campus de Mossoró,
entretanto, devido à grande dificuldade encontrada, quando no máximo obtivemos
confirmação de presença de dois participantes, optamos por adiá-lo e realizar o do
Campus de Pau dos Ferros. Conseguimos realizar este grupo focal na segunda
tentativa, tivemos um pouco mais de dificuldade do que com o grupo do Campus de
Caicó, talvez até em função de um número maior de egressos. O grupo focal foi
realizado em 13 de agosto de 2014, com início às 18h35min e duração de áudio de
01h55min57s.
Só conseguimos realizar o grupo focal do Campus de Mossoró na quarta
tentativa de agendamento, quando adotamos uma estratégia, por sugestão de
alguns egressos do próprio grupo. Assim, programamos a realização do grupo focal
para 18 de agosto de 2014, ocasião em que já havia finalizado as aulas em sala de
aula para a maioria dos docentes, porém o semestre letivo permanecia em aberto
até 20 de agosto, o que favorecia no sentido do docente não se ausentar de
Mossoró, fazendo-nos pressupor que talvez, nessa ocasião, houvesse uma menor
carga de atividades a cumprir, propiciando condições favoráveis a uma maior
adesão dos egressos para participar do estudo, o que de fato aconteceu, sendo o
grupo focal de Mossoró realizado em 18 de agosto de 2014, com início às 14h20min
e áudio de 01h52min40s.
Importante frisar que apesar das dificuldades enfrentadas para a realização
dos grupos focais, contamos com apoio de alguns egressos, principalmente amigos
coetâneos da época da graduação participantes dos grupos focais, no sentido de
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mobilizarem os demais egressos que se adequavam aos critérios de inclusão a
participar da pesquisa.
A pesquisa atendeu às recomendações da resolução nº 466, de 12 de
dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde (CNS), e suas complementares.
Por ocasião da coleta de dados, foi apresentado aos atores da pesquisa, pela
própria pesquisadora, o Termo de Consentimento Livre Esclarecido (TCLE). Assim,
a coleta de dados só ocorreu após o consentimento dos participantes, que atestaram
a concordância mediante assinatura do TCLE. Ainda em atenção às recomendações
éticas, foi garantido o anonimato dos participantes que foram identificados pelos
seguintes pseudônimos : “Pai de Rua”, “Mãe de Rua” e “Irmão de Rua”.
Esclarecemos que a escolha dos pseudônimos não faz referência a
características dos participantes dos grupos focais, mas à População em Situação
de Rua. No território da rua, como bem afirma Escorel (1999), não é preciso um
sobrenome, muitos pequenos são adotados e passam a ter pais e mães de rua. São
utilizados novos nomes que operam uma demarcação entre o mundo da rua e o
mundo da casa. Nomes de batismo na rua fazem parte de outra lógica, outra
classificação. Em algumas situações, os nomes ressaltam termos pejorativos e
repugnantes. Em outras, assumem identidades que ressaltam a atividade relacional
do grupo, a solidariedade, quando pode aparecer o pai, a mãe, o tio e o irmão de rua
etc. Porém o tecido relacional é marcado pela instabilidade e efemeridade e essas
relações rapidamente se desfazem.
Ao mesmo tempo, “Pai de Rua”, “Mãe de Rua” e “Irmão de Rua” também
podem transparecer a necessidade de fortalecer a relação da universidade com a
População em Situação de Rua.
Dessa forma, garantido o anonimato, a realização do grupo focal ocorreu no
próprio local de trabalho dos egressos, no caso, nas próprias sedes dos cursos de
enfermagem da UERN, em sala reservada e confortável, assegurando a privacidade
dos participantes.
Os dados coletados foram gravados em aparelho de celular; depois de
transcritos integralmente, foram armazenados, juntamente com o TCLE, no
computador pessoal da pesquisadora, com senha de acesso restrito, e em CD ROM.
Os TCLE também foram arquivados em armário pessoal, ficando a chave sob
responsabilidade da pesquisadora responsável pela pesquisa. Assumimos o
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compromisso de guarda desse material por um período mínimo de cinco anos,
resguardando os termos éticos da pesquisa.
Na busca de um instrumento de análise de dados capaz de corresponder às
dimensões e à dinâmica da pesquisa, optamos pela proposta operativa de Minayo
(2014) que compreende três fases, a saber: ordenação dos dados, classificação
dos dados e análise final.
A ordenação dos dados envolve as transcrições dos áudios, organização
dos relatos em determinada ordem, o que já permite um início de classificação,
dando ao investigador um mapa horizontal de suas descobertas (MINAYO, 2014).
A fase de classificação dos dados se subdivide em duas etapas: a primeira
refere-se à leitura horizontal e exaustiva dos textos, que exige a leitura de cada
entrevista buscando coerência interna das informações, tendo o cuidado de não
dissociar a comunicação da realidade material do signo que a sustenta. Também
pode ser chamado de leitura flutuante, que permite apreender as estruturas de
relevância dos atores sociais, as ideias centrais que tentam transmitir, os momentoschave e suas posturas sobre o tema em foco. A segunda etapa é a da leitura
transversal, que envolve o processo de recorte de cada entrevista ou documento
em unidade de sentido por estrutura de relevância, por temas, categorias. No
processo de classificação, o pesquisador junta as partes semelhantes buscando
conexão entre elas; em seguida, busca um enxugamento em um número menor de
unidades de sentido procurando compreender/interpretar o mais representativo
apresentado pelo grupo (MINAYO, 2014).
A análise final não se trata do ponto de chegada da pesquisa, mas do
movimento circular que vai do empírico ao teórico, e vice-versa, que dança entre o
concreto e o abstrato, buscando as riquezas do particular e do geral (MINAYO,
2014).
Importante destacar, enquanto parte da análise de dados, a interpretação
conjunta da linguagem não verbal que os grupos focais deixaram transparecer
diante das indagações feitas pelo pesquisador. Assim, destacamos a empolgação, o
desânimo e a raiva como elementos que emergiram em nossos grupos focais por
meio das gesticulações, expressões e entoação da voz. Essas observações foram
registradas em um caderno de campo.
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O grupo focal “Mãe de Rua” transpareceu relações democráticas, mostrou-se
um grupo aberto a novas possibilidades, capaz de se autoavaliar e fazer a
autocrítica, demonstrando afinidades em prol de objetivos comuns.
No grupo focal “Pai de Rua”, destacamos as oposições significativas
apresentadas pelos participantes, transparecendo posturas éticas e políticas
distintas. O grupo também deixou emergir ranços de um processo de formação
ainda

marcado

pelas

dicotomias

clínico/epidemiológico,

individual/coletivo,

curativo/preventivo. Ao mesmo tempo, o grupo demonstrou um processo de
formação flexível, ao permitir o diálogo sobre as divergências, em que os autores
das discordâncias assumiram claramente suas posturas.
Já no grupo focal “Irmão de Rua”, as oposições também apareceram, no
entanto, diferentemente do grupo “Pai de Rua”, aqui os contrapontos se
apresentaram de forma tímida, a ponto de recuar e revelar contradições na própria
fala. Observamos neste grupo uma preocupação em manter o discurso institucional
e de transparecer uma coesão grupal em torno de algumas falas que se firmavam
como dominantes. É preciso atentar que processos formativos muito fechados
acabam por tornarem-se autoritários.
Após a formulação das representações apresentadas pelo grupo e diante dos
nossos objetivos de pesquisa, elaboramos as seguintes categorias temáticas para
análise:
 Categoria 1 O processo de exclusão social: da naturalização aos desafios
para o enfrentamento;
 Categoria 2 As bases referenciais que fundamentam a temática da exclusão
social na perspectiva da formação: entre a intenção e o gesto;
 Categoria 3 Incorporação das bases referenciais que fundamentam o
compromisso com a População em Situação de Rua: limites e possibilidades.
A elaboração dessas categorias seguiu a ordem conforme as discussões
foram sendo apresentadas, quando inicialmente geramos uma discussão mais geral
acerca da exclusão social, seguindo com a caracterização dos grupos excluídos,
para então adentrar em questões basilares para o quadro empírico da pesquisa,
levantando reflexões a respeito das bases teórico-metodológicas do PPP que
fundamentam a temática dos grupos excluídos, em especial da População em
Situação de Rua como expressão da exclusão social, procurando identificar
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dificuldades e potencialidades para trabalhar essa temática no campo acadêmico,
bem como pensar o compromisso do processo de formação com o enfrentamento da
exclusão social.
Importante frisar que o conteúdo dos discursos produzidos pelos egressos foi
considerado dentro de um quadro de referências em que a ação objetivada permite
ultrapassar a mensagem manifesta, sendo considerado dentro da totalidade em que
foram produzidos, não seguindo necessariamente uma linearidade.
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II (DES)MITIFICANDO A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA
Este capítulo descortina a materialidade da exclusão social como um
processo progressivo de expulsão do lar, do trabalho, da lei, das políticas públicas,
da humanidade, da vida e da condição humana, em que se torna permanente o
processo de morrer.
Para compreensão dessa problemática, procuramos trazer uma discussão
mais próxima dos modos de andar a vida da População em Situação de Rua na
perspectiva de identificar suas reais necessidades e a complexidade de seu
processo saúde-doença. Acreditamos que o conhecimento acerca dessas questões
seja fundamental para um processo de formação que intenciona, de fato, assumir
um compromisso com as populações excluídas em meio à sociedade capitalista
excludente.
Discorremos sobre a População em Situação de Rua para além das
tipificações socialmente construídas e da ideologia da inadaptação social, em que a
culpa é deslocada para o atingido. Assim, provocamos o olhar que (des)mitifica
trazendo em nossas subseções o mito da escolha, o mito do mendigo, o mito da
casa, o mito da fome e o mito da inclusão? Intencionando ultrapassar o cômodo
discurso das escolhas mal feitas, romper com a figura clássica do mendigo e
enxergar a População em Situação de Rua em seu território, em sua casa-rua,
aproximando-se de suas reais necessidades.
Refletir sobre essas construções estigmatizantes pode possibilitar visualizar
alternativas para combater as exclusões sociais, permitindo pensar a inclusão além
do mito. Com essa compreensão, convidamos a ver o mundo a partir de baixo, do
território da rua, da cultura de rua, uma vez que como costuma dizer Escorel (1999)
o panorama visto da ponte não condiz com a realidade embaixo da ponte.

2.1 TRAJETÓRIAS DE EXCLUSÕES SOCIAIS, CAMINHOS PARA A RUA: O
MITO DA ESCOLHA.
Refletir sobre as trajetórias de exclusões que culminam com a ida para a rua
é, ao mesmo tempo, compreender a expulsão da População em Situação de Rua da
ideia de cidadania.
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Resgatamos Santos (2012), que introduz um conceito de cidadania baseado
na ideia de pertença. Destaca o sentimento de pertença social como sendo central
na noção de cidadania. Assim, são cidadãos aqueles que pertencem ao corpo
social, que participam da vida política e dos rumos da cidade, nela estando
efetivamente incluídos, dentro da qual gozam de mobilidade. Entretanto, desperta
para as contradições no conceito de cidadania, quando na lógica excludente todos
são humanos, mas só alguns são cidadãos. Adverte que a cidadania vem se
tornando seletiva e reforça a existência de uma linha abissal, obscurecida, que
separa a sociedade civil de uma sociedade (in)civil, que vive a desproteção de suas
leis, na qual não se aplica o Estado de direito civil, e sim um Estado penal.
Abaixo dessa linha abissal, encontramos o território da não cidadania, onde
estão aqueles que são considerados estrangeiros no interior de sua própria cidade,
inseridos precariamente em sua margem, parecendo não ter direito à cidade
(ESCOREL, 1999; GUIMARÃES; MELAZZO, 2010).
A expressão “direito à cidade” foi cunhada por Henri Lefebvre em 1968, na
obra “O Direito à Cidade”. De acordo com a expressão, a vida nas cidades
envolveria não somente o direito ao trabalho, à instrução, à educação, à saúde, à
habitação, ao lazer mas também o direito à criação, à atividade política participante,
capaz de apropriar-se dos rumos da cidade (CASTILHOS, 2014).
Muito aquém se está dos ideais mencionados por Henri Lefebvre, quando se
tem uma cidade de poucos e para poucos, onde um número cada vez maior de
pessoas não tem acesso a emprego, moradia e privacidade, vivendo na linha da
indigência ou da pobreza absoluta (BRÊTAS; ROSA; SECCO, 2006; CASTILHOS,
2014).
Nesse contexto, “sobreviver e escapar com vida seria o padrão, viver, gozar a
vida e participar das decisões políticas da cidade uma exceção” (VIEIRA et al., 2010,
p. 39). Seria o que Escorel (1999) chamaria de materialização do processo de
exclusão social, um processo no qual, no limite, os indivíduos são reduzidos à
condição de animal laborans cuja única atividade é a sua preservação biológica e na
qual estão impossibilitados do exercício pleno das potencialidades da condição
humana.
Ressaltamos que Escorel (1999) elaborou o conceito de exclusão a partir de
três atividades ordenadas por Arendt (1991) ao discutir a condição humana, apesar
de essa autora não empregar o termo exclusão, forneceu elementos nodais para
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formulação desse conceito ao analisar a atividade humana, axiologicamente,
ordenando-as em: o animal laborans, condição em que mais nos parecemos com os
animais buscando responder às necessidades do metabolismo cujo produto é a
própria vida; o homo faber que passa pelo trabalho, capacidade de fabricar, de
produzir, construindo o mundo em que vivemos e bios politikos, atividade que mais
distingue os homens como humano, envolve a ação, o agir e o falar, a condição de
interação entre os homens e a construção de um mundo em comum na esfera
pública.
O termo exclusão social é polissêmico, sendo mais adequado falar em
exclusões e graus de exclusões. Apesar de autores como Nascimento (2000),
Escorel (1999), Castel (1997), Xiberras (1993) apresentarem abordagens de
exclusão nas diversas escalas, a maioria concorda que se trata de um processo que
é revelado nas dimensões da vida em sociedade (VIEIRA et al., 2010).
Castel (1997) afirma que a exclusão foi considerada o mais extremo ponto do
processo de marginalização, um processo de fragilização e ruptura de vínculos
sociais, primordialmente com o mundo do trabalho, e o fim do processo de
desvinculação, quando a precariedade econômica torna-se privação, e a fragilidade
relacional, isolamento.
Seria o que Escorel (1999) resgatando Hannah Arendt (1989) denominaria de
despersonalização que compreende em matar a pessoa jurídica, matar a pessoa
moral e eliminar a identidade, reduzindo seres humanos a feixes de reação. É nessa
trajetória de desvinculação que encontramos a População em Situação de Rua.
Apesar do aumento visível da População em Situação de Rua nas últimas
décadas do século XXI, trata-se de um fenômeno antigo. Sua história remonta ao
surgimento das sociedades pré-industriais da Europa, no processo de criação
necessária à produção capitalista. No contexto da chamada acumulação primitiva do
século XV, os camponeses foram expulsos de suas terras e nem todos foram
absorvidos pela indústria nascente, passando a perambular pelas ruas (MARQUES;
OLIVEIRA; LEAL, 2014).
A prática que forja o fenômeno População em Situação de Rua foi tratada
historicamente por mendicância, vadiagem ou indigência. Em Roma, a mendicância
seria produto de despejos rurais provocados pela guerra, da dissolução de exércitos,
extensão do regime escravocrata e da consolidação da propriedade privada ( MELO,
2011).
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A criminalização das Pessoas em Situação de Rua também é um fenômeno
antigo. No século XV, na Inglaterra, durante o reinado de Henrique VII
transcendendo até Luís XVI, foram criadas leis para punir as pessoas que se
encontravam nas ruas, chamadas de “Legislação Sanguinária” (SILVA, 2012a, grifo
do autor):

mendigos velhos e incapacitados para trabalhar têm direito a
uma licença para pedir esmolas. Os vagabundos sadios serão
flagelados e encarcerados. Serão amarrados atrás de um carro
e açoitados até que o sangue lhes corra pelo corpo; em
seguida prestarão juramento de voltar à sua terra natal [...] Na
primeira reincidência de vagabundagem, além da pena de
flagelação, metade da orelha será cortada; na segunda o
culpado será enforcado como criminoso irrecuperável e inimigo
da comunidade (Marx 1980 apud SILVA, 2012a, p.42).
A legislação em questão tratava as pessoas como se elas tivessem,
propositalmente, escolhido as ruas como moradia, e não se preocupava em analisar
os motivos que as levaram a viver naquelas condições desumanas ou, até mesmo,
encontrar uma solução para mudar o contexto em que viviam (SILVA, 2012a).
A pobreza já era apontada como crime desde o surgimento das primeiras
prisões. Foucalt (1999), em seu livro - vigiar e punir: origem das prisões relata que
as prisões datam do século XVI e XVII na Europa, ocasião em que ocorria um
alastramento da pobreza, sendo considerados crimes: mendigar, vagabundear,
descumprir a legislação vigente e recusar qualquer trabalho independente da
remuneração. Assim, as primeiras prisões buscavam, de certa forma, esconder os
considerados disfuncionais do sistema capitalista emergente.
No Brasil, a prática da mendicância foi criminalizada desde as leis criminais
do Império. A partir do código penal da República, a mendicância e a vadiagem
ganharam dois capítulos inteiros estabelecendo a prática como contravenção
(MELO, 2011).
Destacamos que esse modelo de controle social adotado nas cidades
europeias sobre os que perambulavam pelas ruas assemelha-se ao Higienismo no
Brasil. No final do século XIX , o Sanitarismo se impôs nas cidades brasileiras, onde
experiências de intervenções urbanísticas eram adotadas como resposta técnica às
mazelas sociais, em uma espécie de missão civilizatória. Várias campanhas foram
implementadas, principalmente no Rio de Janeiro e em São Paulo, tais como febre
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amarela, peste bubônica, gripe espanhola etc., como forma de controle das
epidemias, das doenças infectocontagiosas e dos pobres (GUIMARÃES; MELAZZO,
2010).
Cortiços foram demolidos para ampliação de parques e avenidas, a
população foi obrigada a receber vacinação obrigatória contra a varíola; ruas, casas,
bares, cemitérios, fábricas, fiscalizados e regrados de acordo com as normas
técnicas de higiene conhecidas internacionalmente. Essa postura política trouxe
profundas implicações moralizadoras sobre a conduta e comportamento das famílias
pobres, responsabilizadas pela disseminação de muitas doenças (GUIMARÃES;
MELAZZO, 2010).
Destarte, de tempos em tempos, eclodem ações de caráter higienista sobre a
População em Situação de Rua, esta vem sendo degradada pelo sistema capitalista,
por causa de suas condições de subvida, diversas vezes são vítimas de violência
promovidas pela polícia, ou seja, o Estado mune-se de forças opressoras para punir
as pessoas que não se enquadram na lógica do capital - mercado e consumo
(SILVA, 2012a).
Desse modo, a vida nas ruas foi tornando-se uma estratégia para a ausência
de sistemas necessários à sobrevivência, passando seus personagens a fazerem
parte do cotidiano das grandes metrópoles, rompendo os limites espaciais,
transbordando vilas, favelas para as ruas e praças das cidades, dando maior
visibilidade à questão social (BRITO, 2012; SILVA, 2013).
Apesar dos processos excludentes datarem do surgimento das primeiras
cidades, a emergência do debate em torno da exclusão social surge em um
momento de falência do Estado de Bem-Estar Social2, nas sociedades capitalistas
europeias. Na América Latina, sobretudo no Brasil, esse debate desenvolveu-se
com a exacerbação dos problemas urbanos das metrópoles nos anos de 1970 e
com o aprofundamento da crise econômica de 1980 que aumentaram a
desigualdade social e a pobreza (VIEIRA et al., 2010).
2

O Estado providência, também conhecido pela denominação em inglês de Walfare State, emergiu
em meados de 1920 na Europa ocidental, se estendendo para outras regiões, chegando ao auge em
1960, entrando em crise no transcurso de 1970. Caracterizado por uma forma de sociabilidade
fundada no compromisso que implementava ganhos sociais e seguridade social para os
trabalhadores dos países centrais, desde que a temática do socialismo fosse relegada a um futuro a
perder-se de vista. Ressalte-se que esse compromisso era sustentado pela enorme exploração do
trabalho. No Brasil não tivemos um Estado de Bem-estar social, mas outros tipos de assistencialismo
(ANTUNES, 1999).
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As mudanças ocorridas e em curso no mundo do trabalho no final do século
XX e início do século XXI têm como uma das principais consequências a formação
de um exército industrial de reserva3. Essas mudanças repercutiram no aumento do
subemprego, precarização das relações de trabalho, aumento das desigualdades
sociais e nos níveis de pobreza da classe trabalhadora (REIS, 2011).
Colaborando

com

essa

discussão,

Medeiros

(2000)

apresenta

as

características da terceira revolução industrial que imprime a marca da exclusão
gerando relações desiguais pelo saber e pelo poder, assim:
[...] colocando no topo da escala os empregados das grandes
empresas, seguindo os trabalhadores do setor informal, cujo
trabalho é precário e parcial. No extremo inferior da escala
estão os desempregados, vítimas do “desemprego estrutural”
(Joffily 1994 apud MEDEIROS, 2000, p.9-10).
As consequências de tal processo impactaram diretamente no agravamento
do fenômeno População em Situação de Rua no Brasil, não só pela massificação do
desemprego estrutural que tem provocado um aumento significativo das pessoas
que estão na rua mas também em decorrência da dificuldade de re(inserção), de
grande parte desses indivíduos, em postos formais de trabalho, uma vez que além
da baixa qualificação profissional por parte da População em Situação de Rua,
existe o agravante dos estigmas e rótulos historicamente carregados por essas
pessoas (SANTOS; BEVILACQUA, 2012).
Importante destacar as especificidades da população em situação de rua no
que se refere ao mundo do trabalho. Escorel (1999) acrescenta que essa população,
muitas vezes, acaba sendo reduzida à condição de animal laborans, ficando presa
às necessidades do próprio corpo, fora desse mundo, desnecessária enquanto
homo faber e como cidadão. Quando a sua preservação é preocupação unicamente
individual e para a sociedade passa a ser um metabolismo supérfluo.
Quanto mais tempo a pessoa vive na rua, mais a existência parece limitar-se
à atividade do labor, as potencialidades da condição humana restritas à reprodução
da vida. Traremos mais adiante as atividades laborais realizadas pela População em
Situação de Rua.
3

O exército industrial de reserva está constituído por segmentos da classe trabalhadora mantidos em
disponibilidade, cuja magnitude varia com os ciclos de expansão e retração do capital. Os sintomas
de sua existência se manifestam em desemprego ou formas parciais de emprego (Marx 1980 apud
ESCOREL, 1999)
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Após esse breve resgate das sucessivas trajetórias de desvinculação, desde
a criminalização da mendicância até a formação da População em Situação de Rua,
observamos que as mudanças estruturais da economia, o desemprego, a crise
social, a ideologia neoliberal, entre outros, aparecem enquanto marcadores que
explicitam e, muitas vezes, justificam a existência de pessoas que se encontram fora
do mercado formal de trabalho e utilizam os espaços públicos como local de moradia
(MELO, 2011).
Castel (1997) prefere o termo desfiliação para designar o processo pelo qual
as pessoas adotam as ruas. Apesar de esse autor não apontar a dimensão
econômica como determinante das trajetórias de desvinculação, seu modelo de
coesão social está estruturado nas transformações e relações de trabalho, é no
desemprego, na inutilidade ao mundo suas expressões mais nítidas.
Atentar para esses determinantes que culminam com a ida para as ruas é de
grande importância para se pensar no mito da escolha. Seria a População em
Situação de Rua louca pela rua?
Não temos uma resposta pontual para essa pergunta, porém acreditamos que
ao afirmar que foi uma escolha, seria, no mínimo, diluir e mascarar os determinantes
sociais envolvidos nesse processo. As pessoas que utilizam as ruas como moradia
são as expressões gritantes do modo de produção capitalista. Nesses sujeitos estão
explícitas as faces da desigualdade social que se encontram imbricadas no sistema
político-econômico (BRITO, 2012; SILVA,2012a).
A existência de pessoas em situação de rua denuncia as contradições
profundas de uma sociedade que si diz democrática e igualitária, assim, retirar o
manto da invisibilidade da População em Situação de Rua implica não somente em
conhecer melhor o seu perfil coletivo, mas contribui para que a sociedade conheça
melhor a si mesma e a seus perversos mecanismos internos, que rejeitam e
projetam para o limbo aqueles que não correspondem às expectativas sociais, por
mais ilusórias que elas sejam (MACERATA, 2010).
2.2 VI(VENDO) NA RUA: O MITO DO MENDIGO
Quem são os que vivem na rua?

Até então inumeráveis, invisíveis, a

experiência de rua ganha nome - População em Situação de Rua - vira manchete de
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jornais - Massacre na Praça da Sé4 10 anos de impunidade -, mas é preciso
ultrapassar as falas prontas, os discursos ocos.
No Brasil, dados estatísticos mostram um aumento significativo da população
de rua nos últimos 30 anos, chegando a um contingente superior a 50 milhões no
início da década de 1990 (SILVA, 2012a).
São milhares de pessoas, de famílias, que vivem na e da rua, entretanto,
quando organizadas, preferem a denominação de pessoas em situação de rua
visando caracterizar o princípio da transitoriedade deste processo de absoluta
exclusão social, mesmo que, no fundo, muitos saibam que sair da rua não é tão
simples (BRÊTAS; CAVICCHIOLI; ROSA, 2005).
Trata-se de uma população pouco reconhecida, mas muito vista nas ruas,
embaixo de viadutos, faróis e becos das cidades. São pessoas compelidas a habitar
logradouros públicos (ruas, praças, cemitérios etc.), áreas degradadas (galpões e
prédios abandonados, ruínas etc.) e, ocasionalmente, utilizar abrigos e albergues
para pernoitar (BOTTIL et al., 2009).
Em relação ao termo - População em Situação de Rua -, as classificações são
heterogêneas, sobretudo se comparadas às diferentes realidades internacionais. No
Brasil, esse termo expressa mais a situação do sujeito em relação à rua, e não mera
“ausência de casa”, como outros países tendem a classificar (BRASIL, 2012, grifo do
autor).
O Decreto lei nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009, instituiu a Política
Nacional para a População em Situação de Rua, que em seu Parágrafo Único do
Artigo 1º define população em situação de rua como:
[...] grupo populacional heterogêneo que possui em comum a
pobreza extrema, os vínculos familiares interrompidos ou
fragilizados e a inexistência de moradia convencional regular, e
que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas
como espaço de moradia e de sustento, de forma temporária
ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para
4

Em 19 de agosto de 2004, ocorreu um massacre na Praça da Sé em São Paulo. Dez pessoas em
situação de rua, que dormiam na região da Sé, foram golpeadas de maneira padronizada e
sistemática. Duas vítimas morreram no local, quatro faleceram no hospital e os demais sobreviveram.
Em 22 de agosto, um novo ataque aconteceu em outro local distinto, dessa vez, cinco desabrigados
foram agredidos da mesma maneira que os anteriores. Um deles morreu na hora. As causas dos
óbitos foram semelhantes: traumatismo craniano e hemorragia interna. As perícias feitas nos corpos
apontavam para golpes proferidos muito provavelmente por porretes cilíndricos, talvez de plástico. Na
época, a análise das pauladas indicava que os crimes pudessem ter sido cometidos com o uso da
chamada “tonfa”, instrumento comum entre Polícia Militar e guardas municipais (GONÇALVES, 2014).
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pernoite temporário ou como moradia provisória (BRASIL,
2009, p.16).
A População em Situação de Rua não consta nas pesquisas do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), uma vez que a coleta de dados para os
censos são fundamentalmente de base domiciliar e essa população, em sua maioria,
não possui casa (BRÊTAS; CAVICCHIOLI; ROSA, 2005; BRASIL, 2008).
Em uma pesquisa nacional realizada pelo Ministério do Desenvolvimento
Social e combate à fome entre 2007 e 2008 foi feito um levantamento de todas as
pessoas em situação de rua, acima de 18 anos, em um universo de 71 municípios
com população total superior a 300 mil habitantes, à época foram identificadas
31.922 pessoas, o que equivale a 0,061% dessas cidades (BRASIL, 2008).
Embora seja expressivo o número de pessoas apontadas pelo estudo que
vivem nas ruas, estipula-se que esse contingente seja ainda maior, uma vez que
algumas cidades5 não participaram dessa pesquisa por terem feito estudos
semelhantes acerca de sua População em Situação de Rua. Assim, estima-se que
mais de 50.000 pessoas estejam em situação de rua no país (BRASIL, 2008).
Essa população é predominantemente masculina (82%), no entanto,
curiosamente, a maior parte de entidades assistenciais destina-se a mulheres e
crianças, ao homem restando “se virar”, revelando o caráter preconceituoso das
instituições e políticas públicas ainda alicerçadas em uma cultura política e machista
(FURINI, 2010, grifo do autor).
Apesar de não pretendermos nos aprofundar nas questões de gênero, por
não ser o objetivo deste estudo, algumas questões merecem ser pontuadas nesse
sentido, na perspectiva de uma melhor compreensão acerca dos que moram na rua.
Escorel (1999) acrescenta que o ir morar nas ruas também sofre influências
dos papéis definidos desde a infância, em que a mulher estaria imbricada com o
interior do lar, a manutenção da casa e da moral, ao homem cabendo sair de casa
para obter rendimentos. Ao fracassar em seu papel de provedor do lar, recebe um
veredicto implacável: ele vive uma situação anormal, porque transitória, ou então é
considerado incapaz. É uma produção simbólica da alteridade dos homens
malsucedidos transcrevendo-os nos domínios da doença e da margem.
5

Ressaltamos que São Paulo e Belo Horizonte fizeram levantamentos recentes de sua População em
Situação de Rua, sendo o último censo em 2011 e 2013 respectivamente.
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Acrescente-se que os jovens solteiros, que constitui a maior parte da
população de rua, apesar de não terem as imposições do chefe provedor, também
não estão isentos de responsabilidades no circuito de trocas, sendo chamados a
compor os rendimentos familiares. Em famílias pobres é extremamente precoce o
ingresso do menino nesses rendimentos levando-o a afastar-se ou ser expulso do
convívio familiar por deficiência na participação dos rendimentos (ESCOREL, 1999).
Nesse sentido, a pesquisa nacional sobre População em Situação de Rua
apresenta dados que se coadunam com essa afirmação, quando a maioria dos
entrevistados estava em idade produtiva, 53% possuíam entre 25 e 44 anos.
Embora o censo de Belo Horizonte (2013) aponte uma mudança nesse perfil etário
sinalizando um envelhecimento de sua População em Situação de Rua, sendo que a
média de idade da amostra foi de 39,6 anos e mais da metade dessa população,
67% situava-se na faixa etária compreendida entre 31 e 50 anos (BRASIL, 2008;
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE, 2014).
Ainda com base na pesquisa nacional, quanto aos rendimentos, 52,6%
recebiam entre R$ 20,00 e R$ 80,00 semanais. Trata-se de uma população
composta, em grande parte, por trabalhadores, em que 70,9% declararam que
exerciam alguma atividade remunerada. Dessas atividades, destacam-se catador de
materiais recicláveis, 27,5%, flanelinha,14,1%, construção civil, 6,3%, limpeza, 4,2%,
e carregador/estivador, 3,1%. Apenas 15,7% das pessoas pedem dinheiro como
principal meio para a sobrevivência (BRASIL, 2008).
Esses dados são importantes para desmitificar a concepção de que a
População em Situação de Rua é composta exclusivamente por “mendigos” e
“pedintes”. Entretanto, formular um conceito para definir População em Situação de
Rua capaz de ultrapassar estigmas e rótulos e representar a complexidade dessa
população parece não ser tarefa fácil.
Contribuindo com essa discussão, Escorel (1999) faz uma distinção
interessante entre o mendigo e o pedinte, este dispõe de atributos sociais como
casa, família e até mesmo trabalho, porém encontra dificuldades para sobreviver e
recorre à ajuda de terceiros; já os mendigos são pessoas que perderam certos
atributos sociais, por isso sobrevivem na rua, apresentando-se em geral sujos e
maltrapilhos.
De maneira complementar, ao se deparar com o desafio de conceituação
dessa população, Brêtas, Cavicchioli e Rosa (2005) sustentam que é possível
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identificar situações diferentes em relação à permanência na rua: ficar na rua circunstancialmente; estar na rua - recentemente; ser da rua - permanente. O tempo
vivido como morador de rua é um elemento agravante nesse processo; quanto
maiores os lapsos de tempo que permanecem, circunstancial ou recentemente nas
ruas, maiores as probabilidades de tornarem-se permanentes como seres da rua
(FURINI, 2010).
“Ficar na rua”caracteriza transitoriedade, a pessoa possui ainda
um projeto de vida e mantém fortes vínculos familiares; “estar
na rua” implica na diminuição do contato com a família e o
estabelecimento de novos vínculos na rua; “ser da rua” traz em
si a identidade e identificação com a própria rua, que passa a
ser o lugar de referência e espaço de relações - o corpo se
modifica, bem como as formas de conviver e ver o mundo
(BRÊTAS; CAVICCHIOLI ; ROSA, 2005, p.578).
Apesar de diferentes causas possíveis para a rua ser adotada como moradia,
seus moradores compartilham algumas características, conforme destaca a
pesquisa nacional: a maioria declarou-se parda, 39,1%; possui baixa escolaridade,
15% nunca estudaram e 48% têm ensino fundamental incompleto; o alcoolismo e
/ou a droga estão relacionados com a ida para as ruas, 35,5%, seguido do
desemprego, 29,8% e desavenças familiares com pai/mãe/irmão, 29,1%. Dos
entrevistados nesse censo, a maioria citou pelo menos um dos três motivos que
podem estar correlacionados entre si ou um ser consequência do outro (BRASIL,
2008).
Colaborando com essa discussão, Brêtas, Cavicchioli e Rosa (2005)
acrescentam que a trajetória de vida que levam às ruas desenha, na maioria das
vezes, uma sequência de fatos e fracassos pessoais acompanhada de desamparo
institucional, seja da família, mercado ou propriedade privada, que deixaram de
propiciar estratégias usuais de sobrevivência.
Corroborando Ghirardi et al. (2005) apresentam alguns

determinantes do

processo de viver/nas ruas: a competição acirrada do mercado de trabalho,
fragilização dos vínculos trabalhistas pela não qualificação profissional, inserção em
atividades produtivas com grande potencial de substituição e com rendas limítrofes
para a subsistência, estigmatização pelas posições de trabalho que ocupam e
desemprego.
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Destarte, podemos inferir que, provavelmente, algumas pessoas transitaram
por essas regiões de pobreza, pelo trabalho informal e temporário antes de
chegarem às ruas (ADORNO;VARANDA, 2004). Carneiro Jr.(1998) acrescenta que a
perda do posto de trabalho é acompanhada, muitas vezes, da perda de status de
“provedor”, acarretando rupturas nas relações familiares. Portanto, abordagens de
ordem sociológica e ideológica devem ser consideradas nesse processo de quebra
de laços e deslocamento para a rua.
Desse modo, a ida para as ruas provoca uma ruptura com as formas sociais
geralmente aceitas de sobrevivência segundo o princípio legitimador do mercado, no
qual o trabalho é provedor da moradia, alimentação e demais necessidades. Viver
na rua é romper com o mercado e seu estilo de vida, o que não significa a
eliminação

total

do

trabalho

ou

o

impedimento

à

subsistência,

mas

o

desenvolvimento de novos códigos, de formas específicas de garantia da
sobrevivência (AGUIAR; IRIART, 2012).
No tocante ao trabalho regular, esse parece como de difícil acesso para a
População em Situação de Rua, uma vez que exige certas posturas que dificilmente
serão mantidas por essa população, tais como higiene, regularidade, motivação
constante, vestimentas adequadas. Ressalte-se que posturas como o uso de
drogas, por exemplo, pode torná-los impraticáveis para o trabalho (FURINI, 2010).
Já no que se refere aos trabalhos não regulares, eles configuram a grande
maioria das formas de ganhar a vida no universo da População em Situação de Rua,
tipificados por Furini (2010) em solicitação de doações, prestação de serviços, coleta
e venda de resíduos sólidos, venda e troca de pequenas proporções e atividades
ilegais.
A solicitação de doações transforma-se em pedir esmola, porém a
mendicância só é legitimada e eficaz, quando aquele que a exerce traz consigo as
marcas do infortúnio, como velhice, doença ou deficiência física (ESCOREL, 1999).
A situação descrita por Escorel (1999) apresenta resquícios da legislação
sanguinária do século XV, como se a sociedade concedesse aos que trazem a
marca do infortúnio a licença para pedir esmola.
A prestação de serviços, os chamados bicos, engloba uma gama de
atividades que parece ser uma prática constante, porém intermitente quanto à oferta.
Os bicos carregam certa carga moral e muitas vezes lavar um carro ou descarregar
um caminhão pode ser uma forma de ressarcimento da ajuda recebida quando um
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morador de rua pede ajuda a um domiciliado, que oferece esses serviços como
forma de dizer – “assim não vão ficar mal acostumados” ( FURINI, 2010, grifo do
autor).
A coleta de resíduos sólidos e a venda e troca de pequenas proporções são
as estratégias mais citadas pela População em Situação de Rua, no entanto, requer
uma maior mobilidade dessa população, exigindo dinâmicas que nem sempre essas
pessoas conseguem se adequar. Muitos donos de depósitos só fornecem o
pagamento uma vez por semana, não oferecendo condições mínimas de sustento.
Há também a necessidade de alguns meios para o trabalho, como o carrinho, que
na maioria das vezes acaba sendo roubado por outro morador de rua ou apreendido
pelas autoridades (FURINI, 2010).
Dentre as estratégias de sobrevivência na rua, pode-se ainda citar os
pequenos furtos, a prostituição e até mesmo, no ápice do limite moral, a venda do
próprio sangue, como ocorreu no Texas, no cenário pós-guerra, em 1980, quando a
População em Situação de Rua vendia o sangue para sobreviver, sangue que
inclusive supria parte das necessidades do plasma de combatentes norteamericanos feridos em guerra (FURINI, 2010).
Na lógica da oferta e da procura, vender o próprio sangue para sobreviver
parece ser algo legítimo. Seria o que Silva (2012a) chamou de falácia da
sociabilidade capitalista, com o discurso neoliberal de que todos têm oportunidades
igualitárias, mantendo uma explicação naturalizada da desigualdade em que o ônus
recai sobre o sujeito.
Diante da complexidade da vida nas ruas e da diversidade de estratégias de
sobrevivência adotadas, não podemos pensar em caracterizar a População em
Situação de Rua em um padrão estereotipado que, por vezes, anula e massifica as
suas múltiplas identidades. São homens, mulheres, crianças, idosos, jovens que,
diariamente, lutam pela sobrevivência. Contudo, o contexto no qual essa população
vive tende a permanecê-la em uma posição de invisibilidade, destituída da condição
de cidadã (AGUIAR ; IRIART, 2012).
Gontijo e Medeiros (2009) acrescentam que o estigma e o preconceito
contribuem para que os sujeitos em situação de rua, impedidos do exercício de sua
cidadania plena, sejam tratados não somente como desiguais mas também como
não semelhantes e como não pertencentes ao gênero humano.
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Todavia, além da indiferença que invisibiliza, a População em Situação de
Rua também pode ser tratada como objeto da tutela estatal, da filantropia privada ou
da caridade das igrejas, essas com a filosofia de “fazer o bem sem olhar a quem”
acabam por reforçar ainda mais a invisibilidade dessa população (ESCOREL, 1999,
grifo do autor).
É fato que na maioria das vezes despertam desconfiança e medo, por vezes
piedade, mas jamais respeito e consideração. Assim, independente da atividade que
exerçam nas ruas, com frequência, são identificadas como mendigos cujo modo de
vida não é reconhecido, nem legitimado, reproduzindo-se como animal laborans, não
deixando vestígio algum no mundo (ESCOREL, 1999).
Na perspectiva de identificar a heterogeneidade da População em Situação
de Rua de Mossoró/RN, recorte desta investigação, apresentamos a seguir algumas
iniciativas que podem contribuir nesse sentido, evitando a massificação de seu perfil.
De acordo com o II Mapeamento da População em Situação de Rua de
Mossoró/RN realizado em 2012, tem-se um total de cinquenta e oito pessoas na
condição de População em Situação de Rua, das quais 82,75% são do sexo
masculino e 17,25% do sexo feminino. A faixa etária predominante foi de 20-35,
29,31%, e 41-50 anos, 24,14%; a maioria declarou-se parda, 44,82%. Em relação à
escolaridade, 36,2% não informaram sua situação, 25,86% possuíam ensino
fundamental incompleto, 1,72% com ensino fundamental completo, 20,68% não
alfabetizados, 5,17% com ensino superior completo, 1,72% com ensino superior
incompleto, 5,17% com ensino médio completo e 8,62% com ensino médio
incompleto (CREAS, 2012).
No que se refere a benefícios sociais, 74,13% declararam não receber
nenhum tipo e 5,1% recebiam bolsa família. Entre os motivos que os levaram às
ruas aparecem, respectivamente: conflito familiar, drogas, desemprego etc. (CREAS,
2012).
Entre as dificuldades relatadas pelos profissionais que realizaram o II
mapeamento de Mossoró/RN, destaca-se recusa da População em Situação de Rua
em participar do mapeamento e problemas relacionados ao seguimento dessa
população, uma vez que tem características de ser um grupo flutuante e migratório
(CREAS, 2012).
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Um novo censo da População em Situação de Rua de Mossoró foi realizado
entre fevereiro e março de 2014. De acordo com relatórios de plantões sociais desse
período, a equipe de assistência social visitou vinte e três espaços distintos da
cidade de Mossoró, os locais foram proximidades do mercado central, praça do
museu, no entorno da rodoviária, nas proximidades do centro comercial arte da
terra, nas proximidades do antigo colégio Geo, na praça da biblioteca municipal, na
área externa do Hospital Regional Tarcísio Maia (HRTM), na área externa da
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Santo Antônio, na UPA do Alto São
Manuel, nas imediações da UBS da Abolição I, nas mediações do lar da criança
pobre, nas imediações da Cobal, nas imediações do supermercado Queiroz, do
hotel Caraúbas, do Posto Olinda, Posto Líder, Posto Estrela D’alva, Posto Maranata,
Posto do Alto São Manuel (“Posto do ceguinho”), Posto próximo ao centro
administrativo (“Posto de Rubinho”), posto São Francisco, Posto Nacional (que se
localiza na avenida Coelho Neto), Posto Leste oeste (PREFEITURA MUNICIPAL DE
MOSSORÓ, 2014).
Nessa ocasião foram feitos dezenove cadastros de População em Situação
de Rua, sendo que quinze pessoas não tiveram condições de responder e/ou não
quiseram participar. Do total de cadastros, tem-se a maioria do sexo masculino,
84%, e com idade entre 26 e 52 anos, sinalizando um envelhecimento da PSR em
relação ao mapeamento realizado em 2012, prevalência de não brancos, 79%
declararam raça negra ou parda, a baixa escolaridade se mantém em relação ao
mapeamento anterior, 68,4% informaram ter apenas o ensino fundamental
incompleto, a maioria não tem documentos, 57,8%, e os problemas familiares
apareceu como principal motivo de ida para as ruas, 75,8% (PREFEITURA
MUNICIPAL DE MOSSORÓ, 2014).
Cabe lembrar, concordando com Lopes (2014), que os censos/ mapeamentos
sobre população de rua trazem contribuições relevantes no sentido de se ter uma
percepção geral da abrangência e características dessa população, de dar
visibilidade ao problema, no entanto, ressaltamos que não conheceremos a
população em situação de rua apenas por dados censitários, embora importantes.
Estudos que contemplem perfil epidemiológico, histórias de vida e as relações com o
território são valiosos na definição de políticas que tentem de fato dialogar com essa
população.
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2.3 O TERRITÓRIO DA RUA, UM FORA DENTRO DA CIDADE: O MITO DA CASA

Parte-se da compreensão de território trabalhada por Mendes (1995a), em
que território não deve ser tomado de forma naturalizada como um espaço físico que
está dado e completo. Essa visão topográfico-burocrática reforça o modelo da
clínica. Prima-se pela compreensão de território-processo, enquanto espaço
permanente de construção, produto de uma dinâmica social na qual se tencionam
sujeitos sociais postos na arena política, um território de vida pulsante, de conflitos,
de interesses diferenciados em jogo, de projetos e sonhos. Território econômico,
político, cultural e epidemiológico, entendido como um processo social de mudanças
nas práticas sanitárias. Território-processo que nunca está pronto e que não admite
simetrias.
Seria o que Macerata (2010) caracterizou como território existencial, que não
se refere a um território como um ponto em um mapa, estático e já delimitado em si.
Mais que uma delimitação espacial, um território existencial é uma localização
espaço-temporal, não sendo objeto com essência e identidade, mas uma forma que
está sempre submetida a um pulsar do tempo e que pulsa no tempo. Sendo esse
território uma figura viva, ele está sempre sujeito a modificações, desvios e
recriações de si mesmo, já que sempre se constitui na relação com outros territórios
em movimento, não é fechado, nem isolado.
Com essa compreensão de território, procuramos descrever o território
existencial rua, em específico aquele experimentado e ritmado pela População em
Situação de Rua, a rua-moradia. Não se sai de casa para a rua, mas entra-se na
rua, em uma outra realidade que tem características complexas e específicas
(MACERATA, 2010).
A rua é um território no universo urbano, que tem formas de vida
extremamente estranhas e diferentes dos padrões mais comuns da sociedade:
diferente das formas “normais” de morar, de comer, de trabalhar, de passar o tempo,
a família, as relações interpessoais. A rua é um espaço de vida fora dos padrões
estabelecidos pela cidade, mas totalmente dentro da cidade, produto de suas
dinâmicas de exclusões. A rua expressa as diferenças entre as cidades em uma
mesma cidade (MASCERATA, 2010).
A rua-moradia tem suas regras, códigos de convivência grupal, muda valores.
Impõe à População em Situação de Rua novas redes de relações com outros
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moradores, comunidade local, instituições, órgãos públicos etc., bem como
estabelece novos mecanismos psíquicos para adequação à nova realidade criando
novas formas de subsistência e sobrevivência (LEAL; MARQUES; OLIVEIRA, 2014).
Assim, como estratégia de sobrevivência surgem os agrupamentos de rua,
apesar de a maioria da População em Situação de Rua ser formada por homens
sós, distantes ou afastados do grupo familiar, no geral, procuram andar sempre
acompanhados, dormem nos mesmos lugares, estabelecem vínculos afetivos com
outros grupos de rua, reproduzindo um contexto familiar, expresso por um linguajar
específico, o ruês, por uma família de rua, irmão de rua, mãe/pai de rua, filho de rua
(ESCOREL, 1999; LEAL; MARQUES; OLIVEIRA, 2014).
No entanto, Escorel (1999) chama atenção para efemeridade e instabilidade
relacional dos agrupamentos de rua, destacando-se a banalização e naturalização
da violência como mediadora das relações sociais. A população em situação de rua
circula em um determinado território em condições de vulnerabilidade e violência,
tanto institucional, envolvendo órgãos públicos, de assistência social, polícia, fiscais
municipais, de habitação etc. como a violência entre os próprios moradores de rua,
envolvendo roubos, agressões etc.
Na rua, o clima é de incerteza e de insegurança, na rua ninguém fala nada,
não escuta nada, não ver nada. Costuma-se dizer que a rua é território de ninguém.
Como estratégia de sobrevivência, os que vivem nas ruas escolhem como lugar de
pernoite áreas de intenso tráfego de veículos e adensamento das atividades
comercias e de serviços, lugares onde os recursos sejam fartos, onde não existam
tantas residências para evitar que os donos chamem a polícia; locais que possam
propiciar alguma proteção contra as intempéries, contra agressões, possíveis
conflitos, áreas iluminadas onde possam ser vistas, apesar da invisibilidade,
vi(vendo) na rua (FURINI, 2010).
O território da rua parece incorporar uma certa estética da violência,
naturalizada pela cultura e protegida pelas ideologias. Sendo assim, seus
personagens estão expostos continuamente à violência seja por meio do extermínio
direto, seja quando se deixa morrer, há violência quando a sociedade não sai de si
mesma e impõe suas verdades.
O enfrentamento da violência também é um problema de saúde que precisa
ser trabalhado no campo interdisciplinar e intersetorial. Requerendo compreender
como essa população se relaciona com o território, na perspectiva de identificar
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vulnerabilidades e pontos de apoio. O desafio também está em aproximar-se da rua,
despindo-se das concepções de rua má ou boa, uma vez que não é a rua que
violenta o humano, mas mostra seu fazer.
Essa aproximação não será fácil, estamos acostumados a trabalhar com
territórios de áreas adscritas, com unidades de pertencimento. No território da rua,
tudo se move, são seres desenraizados, perderam suas raízes geográficas,
familiares e culturais e mesmo estabelecendo uma nova sociabilidade, têm como
característica a fluidez, a inconstância das pessoas e lugares, não possibilitando
novos elementos de fixação (ESCOREL, 1999).
Uma exceção seria as famílias que passam a morar nas ruas, essas tendem a
fixar-se, sedentarizar-se, em locais que permitam reorganização dos moldes
familiares, como os viadutos, quando não conseguem esse tipo de abrigo, instalamse nas calçadas, ficando vulneráveis às repressões institucionais e à dispersão do
grupo familiar (ESCOREL, 1999).
Assim, o espaço urbano ocupado está diretamente relacionado com a
instabilidade dos agrupamentos. Logo, fixações em calçadas, considerando a
fragilidade do espaço físico e material, traduzem relações sociais frágeis e fluidas
(ESCOREL, 1999).
Na rua tudo se move continuamente, o trânsito, os pedestres, os veículos. De
maneira semelhante o morador de rua, em seu caminhar permanente, não faz se
não adaptar-se ao seu habitat, que para sobreviver precisa circular (ESCOREL,
1999).
Macerata (2010) fala da roda vida da rua, onde a vida não para. Porém
destaca que para aqueles que vivem na rua, na linha tênue entre a vida e a morte,
talvez haja um temor de que a vida possa parar, o que é legítimo, e reforçado por
uma expressão muito usada pela milícia - circulando, circulando-, por isso o
movimento, dando pistas de uma temporalidade própria desse ambiente.
É o tempo da totalidade do instante, do eterno presente sem perspectivas
futuras, uma vez que o passado e o futuro permitem a indagação – Quem sou eu?
Para onde vou? O tempo é o instante em que não se permite lembrar as dores que
aconteceu, nem do futuro não promissor que está logo aí. É o tempo do animal
laborans, distanciando-se da natureza humana, do homem social e histórico de
Marx, limitando o homem a sua dimensão empírica, às necessidades naturais
(ESCOREL, 1999; MACERATA, 2010).
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Daí decorre uma relação com o tempo entre os que moram na rua, em que
não importa o amanhã, não importa dormir para amanhã estar bem. O dormir
acontece quase como um desmaio; o comer, como um avançar sobre a comida. Um
tempo em que não há repouso, o corpo é usado em sua completude, como se tudo
pudesse; corpo-casa, que se desgasta e vai se desfazendo com a cronificação do
movimento em meio a um tempo emergencial, que beira a saturação das formas, a
aceleração de sua decomposição (MACERATA, 2010).
Compreender esse tempo imediato das urgências do território da rua se faz
necessário, principalmente quando se pensa em promover uma atenção integral à
saúde das Pessoas em Situação de Rua. Há uma tendência dos serviços em
esquadrinhar

demais

o

tempo

burocratizando,

estabelecendo

horários,

compromissos, atividades, imprimindo-lhe um ritmo que controla, acabando por
afastá-los e jogá-los no tempo de rua.
Não queremos dramatizar a miséria, afirmando-a como uma forma melhor,
menos capturada de vida, mas queremos pensar como se pode investir na vida que
ali se faz presente, sem criar intervenções totalizantes, naturalizantes ou
exterminadoras, de pretexto caridoso ou filantrópico. Promover a atenção a essa
zona desértica entendendo seus vazios como possibilidades de emergência de
novas formas de vida é o desafio que se coloca (MACERATA, 2010).
Assim, a rua pode ser pensada como a distância entre cidades em uma
mesma cidade, um fora dentro da cidade, fora de suas leis e de suas dinâmicas, a
interiorização de sua margem, que cria uma distância interior e ao mesmo tempo
potencial de realização e transformação de outras estéticas, buraco negro que
coloca todo o corpo social, sociedade e bruto-social6 em risco, em perigo de
precipitação, de desfalecimento (MACERATA, 2010).
Compreender o território em que vive a PSR é uma possibilidade de melhor
assimilar esse bruto social, para tanto, faz-se necessário aproximar-se ao máximo
6

Chamamos o bruto-social, como área dentro da sociedade, de bruto, na medida em que ele faz
parte da sociedade mantendo linhas de funcionamento da mesma, mas não apresentando uma
mesma forma que o ideal de sociedade. Em feições mais brutas, as relações familiares, econômicas
e comunitárias na faixa do bruto-social são diferentes, se dão de outras formas. Essas relações estão
ligadas ao modelo de sociedade, porém, se dão de maneira diferente: mais informais, menos
assépticas, talvez. Ao mesmo tempo em que se referem aos modos de sociedade oficial, também os
excedem, estando aquém e além deles. No bruto-social, as formas de viver estão muito menos
sobrecodificadas a partir dos padrões sígnicos dos ideais da sociedade. Em condições muito mais
áridas, com zonas vazias, “em aberto”, este bruto-social está ao mesmo tempo em uma zona crítica,
mas também por isso, em uma zona de possibilidade de nova configuração, germe de sociedade
(MACERATA, 2010, p.49-50).
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do cotidiano vivido por essas pessoas identificando as características de seu lugar, e
de seu não lugar, que se exprime por meio de um cotidiano vivido fora dos padrões
produzidos. Onde o tempo é o das estratégias de sobrevivência, o ritmo do
movimento é pautado por uma fluidez hodierna das formas, os processos
perpassam os lugares, parte desses processos se materializa no lugar da população
de rua, outros se manifestam no vivido e, embora pareçam muito diversificados,
formam a congruência do descarte; já a estrutura permite que esses processos
deslizem conferindo-lhe certa naturalidade (FURINI, 2010).
Esse lugar nenhum, cria um lugar, um território existencial onde a vida
acontece, onde se estabelecem relações com o inesperado e com o caos que
acionam modos de morar, modos de trabalhar, modos de sentir, modos de estar e
de viver, e precisamos captá-lo sem subjugá-lo, sem fugir ou negar a rua, e sim
poder estar também com ela, em meio a ela, e buscar alternativas a ela, através
dela e por ela (MACERATA, 2010).
Resgatando Albuquerque (2009), acreditamos que é preciso refletir que
mesmo sem casa, a população de rua imprime marcas no território e é marcada
pelas regras e acordos construídos pelos demais habitantes do território. Porém, a
maioria dos equipamentos sociais ainda não reconhecem as pessoas que vivem nas
ruas como usuários dos serviços prestados nos territórios de abrangência de suas
ações, pelo simples fato de não ter um comprovante de residência, uma casa, mas
de repente a casa é o lugar onde se está.

2.4 NECESSIDADES SOCIAIS DA POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: O
MITO DA FOME
O que se entende por necessidades sociais? Acreditamos que a resposta a
esse questionamento perpassa, sobretudo, pela definição daquilo que não é uma
necessidade social, em especial de saúde. Essa não pode ser entendida apenas
como a quantidade de serviços que os indivíduos desejam ou pela demanda de
tratamento, nem tão pouco por aquilo que o profissional de saúde considera
necessário em cada caso.
Há uma tendência dos sistemas de saúde em pensar as necessidades na
perspectiva da oferta e da demanda, respondendo a elas sempre do mesmo modo e
em um movimento de reprodução do instituído, o qual está centrado em refletir a

48

adequação entre as demandas e os custos dos serviços produzidos. Isso por si só
quase não traz avanços, em termos de rupturas criativas no plano da técnica, ética e
intervenções no plano da política e produção dos serviços de saúde. Ao contrário,
leva a uma reprodução acrítica dos “cardápios” de necessidades e da definição de
suas respostas (SILVA, 2012b, grifo do autor).
O conceito de necessidades é complexo, compreendendo desde abordagens
mais funcionalistas - necessidades humanas primárias como dormir, comer, realizar
atividades sexuais etc. e, secundárias vinculadas ao processo produtivo e às
relações coletivas - a abordagens apoiadas em vertentes mais marxistas –
necessidades

naturais

referentes

as

condições

essenciais

de

existência,

fundamentais que são eminentemente necessárias e as sociais, socialmente
determinadas (TRAD,2010).
Não se pretende aprofundar a polissemia do termo, mas é imprescindível
reconhecer a complexidade inerente a esse tema. A presente investigação comunga
com o enfoque teórico do pensamento marxista no campo da saúde coletiva que
compreende as necessidades de saúde como sendo sociais e históricas.
Silva (2012b) recuperando a discussão de Mendes-Gonçalves (1992) definiu
as necessidades humanas como sendo os carecimentos que o homem possui como
ser natural. Essas necessidades, ainda que existam como uma condição natural do
homem, são sempre sociais e históricas, na medida em que o homem é também por
sua própria natureza um ser social e histórico. As necessidades de saúde são
necessidades sociais e como tais surgem no decorrer da história do homem. Porém,
na forma que hegemonicamente se caracterizam hoje – necessidades de saúde
como necessidades de serviços médicos – elas desenvolvem-se no âmbito das
necessidades colocadas pelo capitalismo.
Stotz (1991) acrescenta que as necessidades em saúde são individuais,
biológicas, social e historicamente determinadas e satisfazê-las socialmente é um
sinal do seu reconhecimento. Destaca que, embora as necessidades em saúde
sejam sentidas individualmente, o sistema social de atenção procura considerá-las
por meio de questões abstratas, baseadas em indicadores. Ao considerar apenas
alguns indicadores, acaba por descontextualizar as pessoas dos determinantes de
seu processo saúde-doença, privilegiando determinadas condições de saúde e
ocultando ou reprimindo outras necessidades de saúde.
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Corroborando com as interpretações no campo da saúde coletiva, Silva
(2012b) advoga que a compreensão do processo de reconhecimento das
necessidades de saúde perpassa pela inserção e atuação dos atores implicados
com esse processo - usuários, profissionais de saúde, gestores, complexo produtivo
em saúde, mídia etc.
No tocante às necessidades sociais, em especial de saúde, da População em
Situação de Rua, ressaltamos, conforme visto anteriormente, que se trata de um
grupo heterogêneo, que possui características que lhe são próprias, como valores,
significados, atributos, estrutura pessoal, estratégias de sobrevivência, condições de
vida.

Estas características diferentes vão

demandar

uma

diversidade

de

necessidades, requerendo a adoção de um conceito de saúde mais amplo, capaz de
ultrapassar a dimensão biológica e possibilitar a construção de estratégias de saúde
que visem intervir nos problemas e nos determinantes relativos ao processo
saúde/doença (BRÊTAS; CAVICCHIOLI; ROSA, 2005).
No entanto, o que se tem observado na realidade dos serviços de saúde é
que o modelo multicausal7 tem inspirado o planejamento das ações de promoção da
saúde nos variados níveis de atenção. Há também um reforço ao modelo
biomédico8, medicalizador da sociedade (PAIM, 2009).
Esta forma de pensar e produzir serviços de saúde não tem conseguido
resolver os problemas relativos ao processo saúde-doença da maioria da população
brasileira, em especial da População em Situação de Rua (BRÊTAS; CAVICCHIOLI;
ROSA, 2005).
Somando-se a isso, grande parte da produção científica associa o processo
saúde-doença das pessoas em situação de rua ao patológico, a dermatites,
helmatoses e sofrimentos psíquicos, ou seja, em que a compreensão do processo
saúde-doença volta-se ao enfoque das questões biológicas e, em alguns casos,
associa a um fator social, em geral, relativo ao estilo de vida cuja consequência é a
culpabilização das pessoas pela condição na qual se encontram ou pela patologia
7

Modelo que emergiu no século XX , a saúde ganha a estruturação explicativa pelo esquema da
tríade ecológica - agente, hospedeiro e meio ambiente - , sendo a doença provocada por um
desequilíbrio entre esses agentes. Apesar de reconhecer no processo saúde-doença múltiplas
determinações, ainda sofre fortes influências do modelo hegemônico biomédico. A crítica ao modelo
se dá em função dos determinantes sociais aparecerem apenas como mais um fator na relação
causal, sendo colocado em um plano secundário e ahistórico (OLIVEIRA ; PEREIRA Jr. ; PUTINI,
2010).
8

Modelo que ganha força no século XIX, de base organicista, unicausal, positivista; caracterizado
pela ênfase na biologia e na intervenção médica individual (OLIVEIRA; PEREIRA Jr.; PUTINI, 2010).
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adquirida, desta forma, diluindo ou mascarando a relação de determinação
estabelecida entre o processo saúde-doença e o modo de trabalhar e viver das
pessoas.
Reconhecemos que alguns estudos têm avançado para além desse enfoque,
destacando a complexidade de trabalhar com a saúde-doença das pessoas em
situação de rua, especialmente ao atentarem para os problemas decorrentes do uso
de substância psicoativas (ARISTIDES; LIMA, 2009; BRÊTAS; ROSA; SECCO,
2006).
Isto não implica em dizer que se trata de uma relação direta entre causa e
efeito, em que a População em Situação de Rua é associada de forma simplista ao
uso de drogas. Aristides e Lima (2009) ao analisarem os motivos que levam a morar
nas ruas, em Londrina, trazem considerações relevantes nesse sentido:

O álcool e as drogas fazem parte da vida de muitos dos
entrevistados, entretanto, não podemos afirmar com certeza se
foram hábitos adquiridos na rua, ou se eram prévios e
determinantes para a ida às ruas. É reconhecido que a
socialização com outros indivíduos traz, muitas vezes, a
aquisição de novos hábitos, mas também o ambiente
carregado de novas situações como o estresse, a violência e a
hostilidade das pessoas que passam, contribuem para o
desenvolvimento
das
dependências
químicas.
Para
esquecerem as amarguras do passado e as dificuldades, e até
dores físicas do presente, as drogas lícitas e ilícitas são
procuradas por muitos deles (ARISTIDES; LIMA, 2009, p47).
Outras pesquisas sinalizam para uma maior vulnerabilidade da População em
Situação de Rua, despertando para as iniquidades em saúde e para o desafio da
equidade. Carneiro Jr., Jesus e Crevelim (2010), ao descreverem a experiência da
Estratégia Saúde da Família para atenção à População em Situação de Rua na
cidade de São Paulo, destacam que em relação à população em geral, a População
em Situação de Rua apresenta seis vezes mais gestações, cinquenta e sete vezes
mais tuberculose e o alcoolismo incide trinta vezes mais.
Contudo, poucos estudos abordam a problemática do processo saúde-doença
dessa população. Resgatando Breilh (1991), não se trata de negar o peso da
doença nesse processo, mas vislumbrar o caráter social do próprio processo
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biológico, uma vez que, em cada formação social cria-se determinado padrão de
desgaste e reprodução biológica.
O processo saúde-doença é uma totalidade, não podendo ser reduzido ao
estritamente biológico e individual, pois a essência do processo é o reconhecimento
de seu caráter social e sua determinação histórica. A determinação social do
processo saúde-doença compreende que o modo de adoecer e morrer dos grupos
humanos, em uma dada sociedade, é determinado pela inserção dos grupos
humanos no processo de produção social, que corresponde a uma determinada fase
de desenvolvimento das forças produtivas materiais, que formam a estrutura
econômica da sociedade e, reprodução social envolvendo os diferentes potenciais
de risco ou acesso aos processos de benefícios ou potencialidades de saúde
(BREILH, 1991).
Aguiar e Iriart (2012) reforçam a importância de compreender como os
indivíduos em situação de rua concebem o seu processo saúde-doença e enfrentam
os problemas de saúde. Abordar os significados de saúde para as pessoas em
situação de rua é, também, possibilitar um espaço de vocalização desses sujeitos, já
que no contexto no qual vivem tendem a permanecer em uma posição de
invisibilidade, destituídos da condição de cidadãos.
As pessoas em situação de rua vivem um processo saúde-doença permeado
pela hostilidade urbana, violência, estresse, más condições de alimentação e
higiene, dentre outros determinantes de saúde peculiares e particulares. Torna-se
fundamental no entendimento desse processo conhecer os motivos que levaram tais
pessoas a morarem na rua, analisar o viver e o adoecer, seus hábitos de vida e
agravos, de modo a compreender qual o significado que elas atribuem à saúdedoença (ARISTIDES; LIMA, 2009).
O significado de saúde-doença para a PSR é heterogêneo, não havendo
conceitos maiores ou menores, mas, sim, conceitos que fazem sentido para essas
pessoas pelo momento que estão vivenciando. Algumas fazem associação de saúde
com a ausência de doença. Outras remetem a saúde ao bem-estar, à felicidade, à
prevenção da dependência química ou a um lugar de abrigo. Destarte, quanto maior
o grau de vulnerabilidade da pessoa em situação de rua, menor é sua exigência
para se considerar saudável (ARISTIDES; LIMA, 2009).
Corroborando Aguiar e Iriart (2012) acrescentam que a percepção de saúde
ocorre de forma distinta entre a População em Situação de Rua abrigada e a não
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abrigada. Entre a População em Situação de Rua não abrigada o corpo é
instrumento indispensável para garantia de sobrevivência, sendo utilizado em grau
máximo, problemas que não afetem a capacidade de locomover-se para buscar
alimentos são relativizados. A saúde foi associada à capacidade de estar vivo, de
resistir ao cotidiano de dificuldades na rua. Enquanto a doença constitui um estado
de debilidade a ponto de não poder trabalhar, a impossibilidade de batalhar e ganhar
dinheiro, o impedimento de realizar tarefas simples ou, no caso extremo,
enfraquecer e sucumbir (AGUIAR; IRIART, 2012).
Já entre a População em Situação de Rua abrigada (que para os referidos
autores, encontra-se em um nível mais elevado na hierarquia social, com relação
aos não abrigados), a saúde ganha outra dimensão, extrapolando a mera
manutenção do metabolismo, incorporando a noção de zelo, cuidados higiênicos,
alimentares, cuidados médicos etc. (AGUIAR; IRIART, 2012).
Destacamos que apesar de o estudo de Aguiar e Iriart (2012) fazer distinções
acerca das concepções de saúde-doença entre a População em Situação de Rua
abrigada e não abrigada, observamos que, em ambas as visões, prevalecem
concepções do modelo unicausal e multicausal da doença, reforçando a dicotomia
entre saúde e doença, que são apresentadas enquanto polos e não enquanto um
processo indissociável.
Dados da pesquisa nacional reforçam essa compreensão, quando 62%
dessas pessoas afirmaram ter saúde, enquanto 30% consideravam-se doentes,
entre os problemas de saúde mais citados apareceram: hipertensão, problemas
psiquiátricos / mentais, HIV/AIDS, problemas de visão; 8% não souberam informar.
De forma semelhante, 53,44% dos entrevistados, no II mapeamento da População
em Situação de Rua de Mossoró, consideravam-se saudáveis (BRASIL, 2008).
A problemática descrita concorre para fragilização do processo saúdedoença. As concepções de processo saúde-doença, no universo da População em
Situação de Rua, ainda estão voltadas para uma compreensão de saúde enquanto
ausência de doença.
O entendimento da saúde-doença também aparece associado à dimensão da
multicausalidade nos estudos de Brêtas, Rosa e Secco (2006), conforme destacam
nas falas de seus entrevistados - População em Situação de Rua, identificada por
“M” e trabalhadores do centro comunitário, identificados por “T” -, assim vejamos:
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Com certeza você pode ter saúde na rua [...] não beber, não
usar drogas, sempre se preparar e se alimentar bem. Se
preparar não dormindo no chão liso, forrar direitinho com
papelão, se agasalhar e não dormi no sereno (M1).
[...] uma pessoa que mora na rua pode ter saúde, conheço
vários que não bebem, não fumam, que não dormem assim
perto do esgoto ou no capim, forram um papelão [...] Então eu
penso que a pessoa começa a adoecer na medida em que vai
faltando as coisas para o organismo, para o corpo, para a
mente. A doença vai muito além do físico (T1).
As falas são uníssonas ao explicitarem várias dimensões como capazes de
provocar desequilíbrios e causar doenças. Essa forma de pensar saúde-doença é
preocupante por desconsiderar o peso da determinação social nesse processo,
remetendo-o a um estado individual, em que a culpa do adoecimento recai sobre o
indivíduo. Destacamos como agravante da situação o fato de essa compreensão
perpassar não apenas o imaginário da População em Situação de Rua, mas de se
fazer presente no discurso dos próprios trabalhadores do centro comunitário.
A situação descrita desperta para a urgência de uma compreensão que
avance em direção aos determinantes do processo saúde-doença da População em
Situação de Rua, tendo a clareza de que a saúde não é só a vida no silêncio dos
órgãos mas também a vida na discrição das relações sociais. Não obstante, o
processo saúde-doença das pessoas em situação de rua produz ruídos nem sempre
audíveis pela sociedade. Rotulados como indivíduos “sobrantes”, desnecessários,
sem identificação e utilidade social, perigosos, drogados, sujos, carentes de direitos,
de vínculos afetivos e de educação acabam sendo reduzidos às suas doenças
(BRÊTAS; CAVICCHIOLI; ROSA, 2005; DANTAS, 2007).
Reconhecemos a importância de ultrapassar o modelo da doença, as pessoas
em situação de rua necessitam de privacidade, dignidade e de reconhecimento
enquanto cidadão. Uma atenção à saúde da População em Situação de Rua precisa
aproximar-se da cultura de rua, do território da rua, levando em consideração as
necessidades reais de saúde dessa população, reconhecendo suas múltiplas
identidades, bem como identificando as estratégias de sobrevivência adotadas e o
sentido que atribuem a sua existência (BRÊTAS; CAVICCHIOLI; ROSA, 2005;
SILVA, 2013).
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Pensar o sentido da existência entre os que moram nas ruas, nos remete a
Escorel (1999) quando cogita que o homem de rua ou é um homem que deixou de
sonhar ou essa possibilidade está envolta na névoa da embriaguez.
Entretanto, embora os modos de existir na rua estejam associados à perda de
qualquer horizonte, a pesquisa nacional para a PSR (2008) revelou que o homem de
rua tem sonhos e desejos, destacando-se: à moradia, 30,6%, trabalho, 24,1%,
reconstrução de laços familiares, 14,9%, sair da rua, 10,0%, e outros, 20,4%
(BRASIL, 2008).
A pesquisa censitária citada desperta para as necessidades da População em
Situação de Rua, quando o desejo não é apenas de comida, contribuindo para
pensar o mito da fome e a ideia de que políticas focalizadoras de distribuição de
alimentos, por exemplo, dariam conta de satisfazer as necessidades reais dessa
população.
Falar em necessidades reais de saúde da População em Situação de Rua
requer acompanhar a fome, que não é só de comida. Segundo Macerata (2010) é
preciso ouvir essa população, legitimá-la, acolher as diferenças, permitindo espaços
de vocalização desses sujeitos.
Com isso, não se quer dizer que prover condições de alimentação ou higiene,
não tenha relevância, mas não são suficientes para resgatar a População em
situação de Rua na condição de cidadão, contribuindo na maioria das vezes para
agravar a situação de rua. Ficar preso na imediaticidade dos fatos que envolvem
esta

população

é

negar

sua

essência encoberta

pelas

expressões das

desigualdades existentes na sociedade capitalista (CANÔNICO et al., 2007; REIS,
2011).
Essas desigualdades são intensificadas toda vez que em lugar de garantir o
direito apela-se para a caridade. Há ainda um predomínio do discurso mercadológico
que desvirtua o conceito de cidadania, resumindo-o à “ajuda ao próximo”
(MACERATA, 2010).
Assim, em uma espécie de cidadania restrita, a população em situação de rua
acaba tendo acesso eventual e precário aos mínimos sociais. Ao mesmo tempo em
que travam, cotidianamente, nas ruas, canteiros e semáforos da cidade, uma luta
sem vencedores pelo direito à sobrevivência. Circundam, em seu cotidiano, riscos e
incertezas, como pobreza absoluta, evasão escolar de crianças e adolescentes,
exclusão de jovens e famílias do mercado formal de trabalho, exposição a fatores
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que conduzem à prática de pequenos delitos, uso e abuso de drogas e precariedade
de espaços de convivência, esporte e lazer, dentre outros (SILVA, 2012a).
A População em Situação de Rua representa, portanto, uma das expressões
da questão social, na qual se encontram impregnados diversos tipos de violação de
direitos sociais, por exemplo, direito à moradia, ao trabalho, à saúde, à educação, ao
lazer, à segurança. A existência dessas pessoas é uma questão relevante das faces
da pobreza nas sociedades capitalistas (SILVA, 2012a).
Destarte, pode-se afirmar que essas pessoas não usufruem do mínimo dos
direitos assegurados na Constituição Federal de 1988 e, quando não são relegadas
à invisibilidade, são homogeneizadas pelas carências em comum, quando o sistema
capitalista as concebe enquanto problemas individuais, que não transcendem as
necessidades imediatas do sujeito, para as quais o Estado responde sempre da
mesma forma, onde já se está previamente determinado o que vai ser feito (SILVA,
2012a).
Importante ressaltar que a demanda não pode ser compreendida somente
pela problemática que se apresenta nas instituições por meio da procura, pois a
demanda está permeada pelo caráter contraditório das relações capital/trabalho, que
vai além das necessidades imediatas, sendo uma expressão da questão social.
Assim, a demanda é muito mais complexa do que as necessidades imediatas que
chegam às instituições através de uma solicitação de moradia, alimentação,
trabalho, tratamento de saúde (SILVA, 2012a).
No entanto, o processo histórico de exclusão que marca a história de vida
dessas pessoas continua permitindo práticas de invisibilidade em relação às reais
necessidades trazidas pela População em Situação de Rua.
Uma atenção integral à saúde da População em Situação de Rua precisa
considerar os determinantes sociais de seu processo saúde-doença, o que requer
ultrapassar o plano fenomênico das carências manifestas e despertar para a fome
que mata um pouco a cada dia. A miséria estrutural produzida pelo capitalismo
também é uma forma de extermínio lenta e gradual que elimina gerações.

2.5 DO RECOLHIMENTO À EXPULSÃO: O MITO DA INCLUSÃO?

A construção de propostas para atenção à saúde da População em Situação
de Rua no Brasil tem um longo histórico de intersetorialidade, envolvendo
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colaboração de organizações sociais e diferentes matizes religiosas. Nas décadas
de 1970 e 1980, a Pastoral do Povo da Rua da Igreja Católica, iniciou um movimento
de organização de pessoas em situação de rua, com destaque para os municípios
de São Paulo e Belo Horizonte. Essas iniciativas religiosas foram responsáveis por
implantar casas de assistência para pessoas em situação de rua naquela época e
organizar movimentos de representação popular. Nos anos seguintes, houve
inúmeras mobilizações diante da ausência de políticas públicas para essa população
(BEVILACQUA; SANTOS, 2012; LOPES, 2014).
Os avanços trazidos pela Constituição Federal de 1988 pareciam sinalizar
novas possibilidades para essa população, até então excluída das políticas sociais,
em especial de saúde. Entretanto, embora a década de 1980 tenha sido
nacionalmente conhecida como a época das grandes conquistas democráticas, o
que se observou do ponto de vista econômico foi um país derruído pela inflação e
com pífias iniciativas para o enfrentamento das graves questões sociais, reforçando
o caráter compensatório, seletivo e fragmentado das políticas sociais. Assim, não
basta que as coisas estejam ditas em lei, a sua materialização requer mobilização e
disputa na arena política (BEVILACQUA; SANTOS, 2012).
Com essa compreensão, recuperamos, a seguir, as conquistas legais para
clarificarmos o que está garantido no campo jurídico, que se por um lado evidenciam
contradições, por outro apontam possibilidades de mobilizar microespaços de
transformações.
A Constituição Federal (CF) estabeleceu, em seu Artigo 5º, a igualdade de
todos os cidadãos brasileiros perante a lei e a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Em seu artigo 6º, lê-se: “são
direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a
previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos
desamparados” (BRASIL, 1988).
No Parágrafo único da CF diz que compete ao Poder Público, nos termos da
lei, organizar a seguridade social, sendo esta definida no artigo 194 como um
conjunto integrado de ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade
destinado a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência
social (BRASIL, 1988).
Reiteramos que a organização de políticas públicas sociais voltadas para as
pessoas em situação de rua não se deu de forma espontânea, mas a partir das
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reinvindicações dos movimentos sociais e organizações políticas. Os ganhos foram
duramente conquistados por meio de lutas permanentes.
Uma maior representatividade desses movimentos ganhou força em São
Paulo, após agosto de 2004, pós- massacre da Sé. A partir de então as pessoas em
situação de rua começaram a se organizar melhor para protestar, articular e exigir o
respeito aos seus direitos, dando origem ao Movimento Nacional da População em
Situação de Rua (MNPSR). O MNPSR cresceu e já se instituiu em 11 (onze) estados
brasileiros: São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Ceará, Espírito Santo, Minas Gerais,
Rio Grande do Sul, Bahia, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro e Mato Grosso
(LEAL; MARQUES; OLIVEIRA, 2014).
Outra mobilização nacional da População em Situação de Rua, que merece
destaque, ocorreu em 2005, ocasião em que foi realizado o I Encontro Nacional de
População em Situação de Rua que objetivou conhecer os desafios e estabelecer
estratégias para construção de políticas públicas, resultando na aprovação da Lei nº
11.258 que dispõe sobre a criação de programas específicos de assistência social
para as pessoas que vivem na rua (SILVA, 2013).
As conquistas não pararam por aí, em dezembro de 2009, foi realizado o II
Encontro Nacional da População em Situação de Rua, e o Movimento Nacional da
População em Situação de Rua teve sua conquista mais expressiva, foi publicado o
texto da Política Nacional para População em Situação de Rua, pautado na
perspectiva de assegurar integralidade das políticas públicas e do acesso aos
direitos de cidadania às pessoas em situação de rua (BEVILACQUA; SANTOS,
2012).
A referida política prevê como 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, com
atenção especial às pessoas com deficiência (BRASIL, 2012).
A Política Nacional da População em Situação de Rua constitui uma iniciativa
inédita de reconhecimento de direitos sociais específicos e em nível nacional a um
grupo historicamente estigmatizado. Contudo, é importante frisar que tal política
ainda não foi implementada na maioria dos estados brasileiros (BEVILACQUA;
SANTOS, 2012; SILVA, 2013).
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Apesar dos avanços no campo jurídico, a realidade descortina um quadro de
total desproteção social em que se encontra a População em Situação de Rua, nos
levando a questionar, pensando no tripé da seguridade social, por quais meios essa
população acessa a proteção social? Uma vez que uma pequena minoria contribui
com a previdência, muitos desses indivíduos não conseguem acessar os programas
e benefícios assistenciais, e a maioria encontra-se à margem da rede de atenção à
saúde (BEVILACQUA; SANTOS, 2012).
Não temos uma resposta pontual para essa questão, mas na perspectiva de
refletir sobre essa problemática, faz-se necessário trazer um breve histórico de como
vem se desenhando as políticas sociais, em especial de saúde, voltadas a essa
população.
Consideramos oportuno fazer um resgate da Política Nacional de Assistência
Social (PNAS) e do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), ressaltamos que
não é objetivo aprofundar essa discussão, porém ela se faz necessária, uma vez
que a intersetorialidade é fundamental para se pensar a universalidade, equidade e
integralidade da atenção à saúde.
Em 1993, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica de Assistência
Social (LOAS), que regulamentou os Artigos 203 e 204 da Constituição Federal,
reconhecendo a Assistência Social como política pública, direito do cidadão e dever
do Estado, além de garantir a universalização dos direitos sociais. Em dezembro de
2005, a LOAS recebeu alteração para a inclusão da obrigatoriedade da formulação
de programas de amparo a População em Situação de Rua. De acordo com a nova
legislação, o poder público municipal passou a ter a tarefa de manter serviços e
programas de atenção a população de rua, garantindo padrões básicos de dignidade
e não violência na concretização de mínimos sociais e dos direitos de cidadania a
esse segmento social (REIS, 2011).
Destarte, no contexto da agenda neoliberal, a Política Nacional de Assistência
Social assume o caráter de focalizadora, seletista e descentralizada.
Uma rápida análise de nossas políticas sociais revela-as
distantes da universalidade e com uma direção compensatória
e seletiva centrada em situações limites em termos de
sobrevivência e seu direcionamento aos mais pobres dos
pobres, incapazes de competir no mercado. - de outro lado,
apela para a solidariedade social e se põe como parceiro da
sociedade em suas responsabilidades sociais, redesenhando
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as ações sociais e as políticas sociais em geral (BEVILACQUA;
SANTOS, 2012, p.14).
A implementação do Sistema Único de Assistência Social, materializado pela
Norma Operacional Básica (NOB 2005), traz como um de seus maiores desafios o
rompimento com essa fragmentação e focalização das políticas socioassistenciais,
possuindo como estrutura principal o trabalho em rede, de forma a padronizar os
serviços assistenciais no território nacional, na perspectiva da universalização do
acesso aos direitos sociais. Este sistema se constitui na regulação e organização em
todo o território nacional do atendimento às necessidades de proteção e seguridade
sociais por meio de um conjunto articulado de serviços continuados, benefícios,
programas e projetos, objetivando assegurar e afiançar o que está previsto na Lei
Orgânica de Assistência Social (REIS, 2011).
No entanto, no que se refere à População em Situação de Rua, dados da
Pesquisa Nacional (2008) apontam que a maioria não vem sendo atingida pela
cobertura dos programas governamentais: 88,5% afirmaram não receber qualquer
benefício dos órgãos governamentais. Entre os benefícios recebidos se destacaram
a aposentadoria, 3,2%, o Programa Bolsa Família, 2,3%, e o Benefício de Prestação
Continuada, 1,3% (BRASIL, 2008).
A realidade descrita possibilita inferir que a política de Assistência Social não
vem conseguindo atingir efetivamente a População em Situação de Rua, grupo
consensualmente caracterizado pela pobreza absoluta (BEVILACQUA; SANTOS,
2012).
Não se trata de culpabilizar a política de assistência social, mas de atentar
para os interesses do capital em questão. Macerata (2010) traz algumas reflexões
importantes a esse respeito, faz referência ao próprio lugar que a política social
ocupa no Estado, que é o lugar da margem e do abandono. Destacando que dentro
das políticas sociais abrangentes, a assistência social é a mais precarizada, mas
não por acaso, faz parte desta linha de extermínio lento e gradual a precarização
destas políticas em detrimento ao mercado de seguridade social, saúde e educação
privados.
Seguindo a linha do extermínio, ainda persistem em nosso meio ações de
remoção da População em Situação de Rua dos espaços públicos. As autoridades
que deveriam ampará-las acabam por expulsá-las das áreas da cidade que ocupam
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ou, ao menos, subtraí-las do olhar do cidadão. Para isso, nas fiscalizações nas
áreas públicas, levam seus poucos pertences, filhos, documentos, desmontam seus
barracos precários, dificultando sua existência e intensificando ainda mais a situação
de vulnerabilidade (SOTERO, 2011). Gabriel O pensador retrata bem essa situação
em sua música - o resto do mundo [...] eu não posso aparecer na foto do cartão
postal.
Mediante esse cenário, não resta dúvidas de quão agudo e crônico é o
quadro de desproteção social vivenciado pela População em Situação de Rua, que
parece não interpelar responsabilidades sociais.
Ao lado dessa constatação, é pertinente reconhecer que vem ocorrendo
avanços nos discursos das instituições, dos equipamentos sociais, quando a visão
assistencialista

vem

dividindo

espaço

com

um

discurso

de

inclusão,

empoderamento, cidadania, porém o saber técnico e a imposição de valores ainda
prevalecem (CARICARI; SILVA; SOUZA, 2007).
Nesse sentido, destacamos algumas iniciativas no campo da Assistência
Social voltadas para essas pessoas, dentre elas a criação do Centro de Referência
Especializado para População em Situação de Rua (CENTRO Pop9) e do CADùnico10 (REIS, 2011).
No entanto, trata-se de ações recentes que demandam novas pesquisas,
principalmente, quando muitas dessas políticas estão embasadas na questão dos
vínculos familiares, da matricialidade sociofamiliar, quando na verdade, a maioria
das pessoas em situação de rua, já não possui mais vínculo com ninguém.
Requerendo assim, esforço do Poder Público e da sociedade civil na construção de
políticas que se adequem a realidade destas pessoas, rompendo com a
fragmentação que divide também o ser humano (REIS, 2011).
9

O CENTRO POP caracteriza-se por ser uma instituição pública estatal, sendo administrada com
recursos oriundos do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome, passou a apoiar a
oferta de serviço socioassistencial como o CREAS POP em municípios com mais de 250 mil. Em
nível municipal a responsabilidade de execução desse programa cabe a prefeitura. Faz parte da
proteção social especial de média complexidade por entender que esses sujeitos encontram-se em
situação de risco pessoal e social, ocorrendo assim a violação de seus direitos. O serviço objetiva a
orientação e o convívio sócio-familiar e comunitário desses indivíduos (REIS, 2011; SILVA, 2012a).
10

É um instrumento que identifica e caracteriza as famílias com renda mensal de até meio saláriomínimo por pessoa ou até três salários-mínimos no total, trazendo informação sobre o núcleo familiar,
das características do domicílio, das formas de acesso aos serviços públicos essenciais e, também,
dos dados de cada um dos componentes da família. No caso das pessoas em situação de rua, o
cadastramento deve ser feito de forma articulada com a área de Proteção Social Especial da
Assistência Social (REIS, 2011).
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No desenho tradicional das políticas de Assistência Social ainda persistem
programas focais de distribuição de alimentação, roupas, banhos e pela cultura
predominante do recolhimento em albergues, outrora em prisões, com uma estreita
porta de entrada nas instituições, mas sem a utópica porta de saída que pudesse
garantir uma reinserção social (ADORNO; VARANDA, 2004; SILVA, 2012a).
No que se refere às políticas de saúde, as respostas dadas aos problemas
relativos ao processo saúde/doença da PSR não encontram correspondência com
as condições vivenciadas em situação de rua. Questões como universalidade,
integralidade e equidade estão extremamente distantes da realidade dessas
pessoas. Dada a complexidade da População em Situação de Rua, uma atenção à
saúde adequada para essa população representa um desafio a mais para o SUS,
em especial, no desenvolvimento de ações intersetoriais (AGUIAR; IRIART, 2012).
Colaborando com essa discussão, Aristides e Lima (2009) destacam que,
embora o acesso aos serviços de saúde seja muitas vezes difícil para qualquer
cidadão, no caso da população em situação de rua, há agravantes. Para se
conseguir atendimento, é preciso chegar muito cedo ao posto e esperar várias
horas, e o indivíduo, com frequência, precisa sair para conseguir o almoço, caso
contrário, só vai comer à noite. E quando não se sabe o que vai comer ou onde
dormir, outras necessidades parecem ficar em segundo plano. É comum, ainda, que
a pessoa em situação de rua esteja com roupas sujas e/ou não tenha tomado
banho, o que faz com que ela seja mal recebida na sala de espera do serviço de
saúde.
Podemos ainda citar outras questões que dificultam a atenção à saúde da
População em Situação de Rua, perfeitamente descritas por Brêtas, Cavicchioli e
Rosa (2005, p.578):
[...] a (des)organização interna dos serviços de saúde e as
contradições do Sistema Único de Saúde que, ao mesmo
tempo que defende a eqüidade e universalidade do
atendimento, exige dos usuários comprovação de moradia para
definir base territorial. Não há, aqui, crítica à territorialização,
entretanto, há necessidade de relativizar sua implementação,
considerando as especificidades de cada segmento
populacional. Exigir documentação do povo de rua, muitas
vezes, implica em bloquear o seu acesso à Saúde, rompendo
com os princípios doutrinários previstos na legislação do SUS.
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Aguiar e Iriart (2012) relatam que essa problemática não é específica do
Brasil, apontam estudos recentes realizados no Reino Unido e Canadá, países a
exemplo do Brasil com sistemas universais de saúde, que mostraram a existência de
barreiras estruturais e comportamentais quanto ao atendimento da PSR nos serviços
de saúde: inflexibilidade nos sistemas de marcação de consultas, necessidade de
documentos para acesso aos serviços, discriminação por parte dos profissionais.
Destacam ainda que no Reino Unido foram implementadas iniciativas de atenção
primária visando promover serviços especializados e capacitados para suprir as
necessidades específicas das pessoas em situação de rua.
Resultados semelhantes foram encontrados por Carneiro Jr., Crevelim e
Jesus (2010) que destacaram algumas dificuldades de utilização dos serviços de
saúde pela População em Situação de Rua, dentre elas: concepções de saúde como
ausência de doença, que contribuem para uma não adesão dessa população aos
serviços; organização técnico-administrativa dos serviços referente à exigência de
documentação, restrição do atendimento à demanda espontânea etc.; preconceitos
de profissionais e usuários e fragilidade de ações intersetoriais.
Todas essas questões desencorajam futuras procuras e inserções nos
serviços de saúde da População em Situação de Rua, fazendo com que a porta de
entrada da rede de atenção à saúde para essa população, a exemplo dos demais
membros das camadas menos favorecidas, seja os serviços de urgência e
emergência, uma vez que só buscam atendimento quando são levadas por outros
ou em situações emergenciais, quando o corpo está totalmente debilitado para as
atividades diárias, impedido de lutar pela sobrevivência (BRÊTAS; CAVICCHIOLI;
ROSA, 2005).
Apesar de todos esses elementos dificultadores do acesso aos serviços de
saúde, Brêtas, Rosa e Secco (2006) apontam a satisfação da População em
Situação de Rua, de um centro comunitário em São Paulo, com o atendimento
recebido. Relataram que sempre conseguiam resolver seus problemas de saúde
quando buscavam ajuda nos prontos-socorros, evidenciando o desconhecimento da
dinâmica do SUS e de seus direitos de cidadania. Já na visão dos trabalhadores do
centro comunitário, o serviço de saúde oferecido é de má qualidade, criticam o
despreparo dos profissionais para lidar com o povo de rua (BRÊTAS; ROSA;
SECCO, 2006).

63

Ainda segundo as autoras, o pensamento dos trabalhadores do centro
comunitário está vinculado ao conhecimento que têm do SUS e, consequentemente,
dos seus princípios doutrinários e operacionais, portanto, esperam mais do sistema
do que o povo em situação de rua.
Todo esse quadro de desatenção à saúde da População em Situação de Rua
delineia a necessidade de abordagens, com essa população, que introduzam em
suas formulações a equidade no acesso aos serviços de saúde (AGUIAR; IRIART,
2012).
Estabelecer políticas públicas universais, como o SUS,
considerando o princípio da equidade, significa estabelecer
procedimentos, formas de atendimento e diagnósticos flexíveis
que considerem inclusive a atenção extramuros ou em meio
aberto estendendo o serviço de saúde a essa população
(ADORNO; VARANDA, 2004, p. 68).
Uma experiência inovadora que caminha em direção à equidade foi descrita
por Carneiro Jr., Crevelim e Jesus (2010) por meio da Estratégia Saúde da Família
para População em Situação de Rua, em São Paulo, em que a visita domiciliária
passa a ser visita de rua; domicílio, o lugar em que se costuma ficar na rua, e família
aquela constituída por indivíduos declarados no momento do cadastro. Este
contemplava as particularidades da População em Situação de Rua contendo
informações sobre a existência de animal de estimação, locais para refeições e
higiene, entre outros aspectos. Tais adequações foram necessárias devido às
singularidades do modo de andar a vida dessas pessoas.
Uma possibilidade para ampliar ações na perspectiva da equidade com essa
parcela da população, até então excluída da atenção à saúde, vem se desenhando a
partir da implementação das equipes de Consultório na Rua (eCR)11 enquanto
componente da Atenção Básica (LOPES, 2014, grifo nosso).

11

Importante esclarecer a trajetória para se chegar ao consultório na Rua. Inicialmente foi criado o
consultório de Rua (2009), inspirado em uma experiência local bem sucedida em Salvador - BA
(1999). O consultório de Rua foi designado à coordenação Nacional de Saúde Mental como uma das
estratégias do Plano Nacional de Enfrentamento ao Crack e outras drogas. Sendo transferido para a
coordenação Nacional de Atenção Básica por meio das portarias 122 e 123/ 2012, no intuito de
ampliar as ações nos moldes de atenção integral. Essa mudança se deu em função das várias
reinvindicações da População em Situação de Rua, que solicitava ser vista em sua integralidade,
portanto, para além de problemas relacionados a transtornos psíquicos, álcool e outras drogas (
SILVA, 2013).
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Um Consultório na Rua compreende equipes multiprofissionais que prestam
atenção integral à saúde, tanto na rua, in loco, como na Unidade Básica de Saúde
(UBS) em que estão lotadas. As atividades são realizadas de forma itinerante, com
ações compartilhadas e integradas às demais UBS locais. As equipes de Consultório
na Rua lidam com diferentes problemas e necessidades de saúde da população em
situação de rua, 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 (LOPES, 2014).
Ressaltamos que o Consultório na Rua não deve ser visto como uma
panaceia, ou seja, não pode ser utilizado para remediar as dificuldades e, mais
especificamente, não vai solucionar todos os problemas da População em Situação
de Rua (TRINO, 2013).
Não se trata de um subsistema de saúde, em que a População em Situação
de Rua só teria atendimento no SUS nesse tipo de serviço. Essa especialização
somente reproduziria a exclusão que os moradores de rua já sofrem na cidade, bem
como a fragmentação das práticas e, consequentemente, do sujeito, fragilizando,
assim, a perspectiva da integralidade [...] As eCR, têm a função de ordenamento da
rede, inserindo o atendimento das pessoas em situação de rua nos mais variados
espaços do SUS e de outras políticas públicas (LOPES, 2014, p.90).
Isto posto, acrescentamos que tais iniciativas demandam análises futuras por
serem políticas recentes e dada a complexidade que envolve a População em
Situação de Rua, que requer a superação de ações isoladas a fim de atingir os
determinantes de seu processo saúde-doença.
A caminhada parece ser longa, principalmente quando consideramos o forte
anacronismo que estamos a viver, entre um Estado social e um Estado penal, que
ora recolhe essa população por meio das políticas assistenciais, ora expulsa dos
cartões postais das cidades e até dos serviços de saúde.
Pensamos que o desafio está na (re)definição de políticas públicas, de
Estado, coerentes com as reais necessidades da PSR. Quanto à política de saúde,
significa (re)defini-la reconhecendo a existência da PSR cujas demandas são
específicas porque são diferenciados e diversificados os seus “modos de andar a
vida”. Portanto, uma política construída com base na intersetorialidade, de respeito
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aos princípios e diretrizes do SUS, preconizado pelo Movimento de Reforma
Sanitária, na busca permanente pela (re)construção da cidadania.
Parecem ser caminhos adequados neste processo de construção de políticas
públicas, a existência de espaços de debates no processo de sua formulação
conjunta envolvendo governo e sociedade civil, bem como, a efetiva contribuição
dos conselhos municipais nesta proposição, a participação mais ativa da
Universidade na pesquisa sobre o tema e a reestruturação de base do ensino de
graduação das profissões da saúde (DANTAS, 2007).
Pensar o compromisso da formação do enfermeiro, com vistas ao
enfrentamento da exclusão social, pode contribuir com a construção de políticas
públicas que considerem as reais necessidades da População em Situação de Rua
enquanto expressão de exclusão social, afirmando o seu direito de cidadania.
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III MUDANÇAS NA FORMAÇÃO EM SAÚDE/ENFERMAGEM: POSSIBILIDADES
DE ENFRENTAMENTO DAS EXCLUSÕES SOCIAS

Considerando o objetivo desta pesquisa, julgamos pertinente resgatar a
trajetória de mudanças ocorridas na formação em saúde/enfermagem pari passu, as
mudanças nas políticas de saúde, que se coadunam em torno do compromisso de
transformação de uma sociedade excludente. Por fins de estruturação das
discussões subdividimos esse capítulo em três subseções, no entanto, importante
destacar que são processos coetâneos que se interpenetram.
Assim, para darmos corpo a discussão, apresentamos nossas subseções,
intituladas: “Formação em saúde: caminhos para a construção do compromisso
político com a População em Situação de Rua”, “Formação do enfermeiro e exclusão
social: (re)pensando o compromisso assumido” e “Formação na FAEN/UERN:
saberes/fazeres que fundamentam o compromisso de transformação da sociedade
excludente.
3.1 FORMAÇÃO EM SAÚDE: CAMINHOS PARA CONSTRUÇÃO DO
COMPROMISSO POLÍTICO COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA

Adotamos como marco inicial, para o recorte histórico, a conjuntura de 1970 e
1980 por reconhecermos a importância histórica desse contexto para a sociedade,
para a saúde e para a formação em saúde/enfermagem. Período marcado por lutas
pela democratização do país, que representou para a sociedade mobilização nas
mais diversas frentes reivindicando melhorias nas condições de vida e saúde. Para o
setor de saúde implicou mudanças paradigmáticas fazendo surgir um novo modelo
de saúde, e para a enfermagem significou o momento em que esta se reconhece
enquanto prática social, articulando-se aos demais movimentos, assumindo um novo
compromisso político de transformação de uma sociedade, até então, excludente.
A crítica em torno do modelo hegemônico de saúde e, consequentemente, de
formação para área já vinha se acumulando há muitos anos. As limitações do ensino
e as inadequações do perfil profissional diante das necessidades de saúde da
população já eram evidentes desde o período ditatorial e encontraram na conjuntura
de 1970 e 1980 as condições necessárias para a construção de um projeto sanitário
contra-hegemônico, porém as bases desse projeto foram gestadas durante toda a
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década de 1970, por um movimento que surgiu no interior das universidades
denominado movimento sanitário (MIRANDA, 2010).
Tal conjuntura foi caracterizada por um quadro econômico de dificuldades,
que marcou o fim do milagre econômico, que não foi capaz de resolver o problema
das massas urbanas. Crescia a insatisfação social, reprimida durante os 21 anos de
regime autoritário. Nesse cenário, as condições de saúde da população brasileira se
agravavam e doenças ditas da pobreza conviviam ao lado de morbidades modernas.
Somando-se a isso, o modelo de saúde vigente, centrado no hospital e na cura com
a utilização de equipamentos sofisticados e caros para diagnóstico e tratamento, não
dava conta de atender às necessidades da maioria da população (MENDES, 1995b;
PAIM, 2003).
A insatisfação crescia diante de um regime político marcado por profundas
desigualdades sociais, com exclusão de grande parcela da população ao acesso a
bens e serviços, além de ineficaz em responder às demandas sociais (MIRANDA,
2010).
Nesse contexto, o movimento Sanitário Brasileiro vai somando forças com
outros movimentos e ganhando corpo e se coadunam na VIII Conferência Nacional
de Saúde (1986), que constituiu um momento apical de formatação do processo de
Reforma Sanitária Brasileira (MENDES, 1995).
A RSB foi assumida como uma proposta abrangente de mudança social, ao
mesmo tempo, um processo de transformação na situação sanitária. Representava,
por um lado, a indignação contra as precárias condições de saúde, o descaso, o
acúmulo, a mercantilização do setor, a incompetência e o atraso; e, por outro, a
possibilidade da existência de uma viabilidade técnica, uma possibilidade política de
enfrentar o problema (MENDES, 1995).
Entre os princípios e diretrizes da RSB destacam-se: conceito ampliado de
saúde; reconhecimento da saúde como direito de todos e dever do Estado; criação
do SUS; participação popular e ampliação do orçamento social. O que resultou no
arcabouço jurídico da Constituição Federal de 1988 (PAIM, 2003).
No Brasil, uma nova maneira de pensar a saúde-doença passa a ser exigida
após os avanços trazidos pela proposta de Reforma Sanitária materializados na VIII
CNS. O conceito ampliado de saúde está presente na constituição, superando a
visão biológica e individual, a saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o
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meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos
bens e serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a
organização social e econômica do País (BRASIL, 1988).
A Constituição Federal, em seu artigo 196, assegura saúde como direito de
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas sociais e econômicas
que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos, bem como ao
acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação (BRASIL, 1988).
O SUS enquanto política pública deve assegurar direito aos serviços de
saúde de forma universal, acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência; integral, conjunto articulado e contínuo de ações e serviços que visam
garantir a promoção, proteção, cura e reabilitação dos indivíduos/coletividades e
equânime, compreendendo tratar igualmente os iguais e desigualmente os
desiguais. Sendo esses seus princípios doutrinários (VASCONCELOS; PASCHE,
2005).
No que se refere às diretrizes organizativas do SUS, significa ainda ter um
serviço de saúde descentralizado em cada esfera do governo, aproximando os
serviços de saúde das necessidades da população; hierarquizado organizado em
níveis de densidade tecnológica assegurando a resolutividade dos problemas de
saúde de forma integral e longitudinal ao longo dos níveis de atenção; regionalizado,
de forma a garantir a resolutividade da atenção no território regional, definido
pactuações, fluxos assistenciais, otimizando recursos e com participação popular,
por meio dos conselhos e conferências de saúde (PAIM, 2009).
Assumir um compromisso com um modelo de saúde universal em um
contexto marcado por políticas de ajuste econômico e neoliberal implica em trilhar
por um setor conflitivo. A política econômica implementada no Brasil em meados de
1990 defendia um Estado mínimo em relação às políticas sociais, porém, com
grandes espaços para financiamento e acumulação do capital privado. Assim, em
lugar do direito universal prevalecia a oferta de benefícios e serviços de baixa
qualidade, focalizados, excludentes e individualizantes (MIRANDA, 2010).
De onde se pode inferir que apesar de os princípios, diretrizes e os
instrumentos legais do SUS estarem postos como realidade no cenário de saúde do
país, parece haver um longo caminho a ser percorrido para sua efetivação
(SIQUEIRA-BATISTA et al., 2013).
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A consolidação do SUS é um esforço em prol de um projeto de sociedade que
amplia os limites do exercício da cidadania, tornando viva a ideia de que a saúde é
dever do Estado e direito de todos. Ademais, significa contrapor-se à concepção
inscrita na lógica capitalista, de acordo com a qual o acesso aos serviços de saúde
pressupõe a inserção no processo produtivo. Posto isto, a consolidação do SUS
passa a ser uma tarefa diuturna, cuja responsabilidade pertence aos diferentes
âmbitos de organização social, das esferas governamentais à sociedade civil
organizada, passando pelos profissionais da saúde, atores fundamentais para a
construção de um sistema humanizado, qualificado e radicalmente comprometido
com a defesa da democracia e da qualidade de vida (SIQUEIRA-BATISTA et al.
2013).
Todavia, o desafio de concretizar a universalidade do acesso, a equidade e a
integralidade das ações esbarra, em parte, no perfil de formação dos profissionais de
saúde, quando ainda prevalece uma abordagem biologicista, medicalizante e
procedimento-centrada, com fortes e distorcidas reminiscências flexnerianas12,
distanciando-se

das

necessidades

da

população

brasileira

(CECCIM;

FEUERWERKER, 2004a).
O modelo pedagógico que se torna hegemônico é conteudista e organizado
de maneira compartimentada e isolada, reforça-se assim a separação entre
individual e coletivo, privado e público, biológico e social, curativo e preventivo
fragmentando os indivíduos em partes estanques. Dissocia conhecimentos das
áreas básicas e conhecimentos da área clínica, centrando as oportunidades de
aprendizagem da clínica no hospital universitário ou ambulatório especializado,
adotando sistemas de avaliação cognitiva por acumulação de informação técnicocientífica padronizada, incentivando a especialização precoce, perpetuando modelos
tradicionais de prática em saúde (MELLO; MOYSÉS; MOYSÉS, 2010).
Na perspectiva de superação desse modelo, o SUS tem assumido um papel
mais ativo enquanto ordenador da formação dos trabalhadores para o setor
reorganizando estratégias e modos de fazer em saúde, capazes de provocar
desdobramentos nos modos de ensinar e aprender (MIRANDA, 2010).
12

O termo faz referência ao relatório Flexner, elaborado na década de 1910, quando foi adotado para
as profissões da saúde um modelo de educação formal e científica. Apesar de este relatório ter sido
realizado a partir da avaliação do ensino em 155 escolas médicas, suas recomendações se tornaram
padrão para o ensino em saúde na época. Uma educação científica das profissões de saúde,
segundo o Relatório, teria base biológica, seria orientada pela especialização e pela pesquisa
experimental e estaria centrada no hospital (CARVALHO; CECCIM, 2006).
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Importante também destacar que a crítica em torno do modelo hegemônico de
formação vem se acumulando há muitos anos, constituindo-se em movimentos
organizados de docentes e estudantes em busca de estratégias para inovação e
mudanças na orientação e organização dos cursos. Esses movimentos avançaram
em torno das DCNs, enquanto possibilidade de ruptura com o modelo de currículo
mínimo obrigatório (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a).
O compromisso com o SUS, pensado pelo movimento de Reforma Sanitária
Brasileira, materializa-se em torno das DCNs, aprovadas, em sua maioria, entre
2001 e 2002, cujas diretrizes nacionais dos cursos de graduação em saúde
afirmaram que, a formação do profissional de saúde deve contemplar o sistema de
saúde vigente no país, o trabalho em equipe e a atenção integral à saúde (CECCIM;
FEUERWERKER, 2004a).
As DCNs vêm ao encontro da consolidação dos princípios do SUS, quando
propõem a construção de um perfil acadêmico e profissional de competências e
habilidades para atuação com qualidade e resolutividade, tendo como referencial os
pressupostos da Reforma Sanitária e o reconhecimento do papel central do
estudante no processo ensino-aprendizagem, na medida em que este deve ser um
sujeito ativo de sua própria construção. Prima-se por uma formação generalista,
necessária para que o graduado possa vir a superar os desafios do exercício
profissional e da produção do conhecimento, condizentes com as necessidades de
saúde da população brasileira (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2013).
Ressaltamos que as DCNs constituem uma orientação, uma vez que as
universidades brasileiras gozam de autonomia conforme consta no texto da Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) de 1996. No entanto, a universidade
exerce um mandato público e socialmente outorgado, não podendo ser
independente da regulação e direção política do Estado. É papel do governo,
particularmente

do

governo

federal,

desenvolver

políticas

que

induzam

explicitamente as universidades ao cumprimento de seu papel social (CECCIM;
FEUERWERKER, 2004a).
A LDB (artigo 43) firma que a educação superior deve ter entre
suas finalidades o estímulo ao conhecimento dos problemas do
mundo atual, destacando, em particular, os problemas
nacionais e regionais, prestando serviços especializados à
população e estabelecendo com a mesma uma relação de
reciprocidade (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a, p.1403).
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Nessa perspectiva, o Ministério da Saúde e o Ministério da Educação têm
investido no incentivo às universidades, no sentido de alterarem seus projetos
político - pedagógicos atendendo às recomendações das DCNs, tendo o SUS como
cenário de formação (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2013).
Muitas experiências de mudanças na formação em saúde têm sido
introduzidas, algumas mais pontuais, outras mais abrangentes, outras mais radicais.
Não sendo nosso objetivo resgatar todas elas aqui, apesar de reconhecermos a
importância e contribuição das mesmas em seus momentos. Assim, optamos por
apresentá-las a partir do momento em que se tornaram mais complexas e mais
políticas, quando um governo democrático assume o poder e passa a priorizar as
mudanças na formação superior.
Apesar das restrições dos ajustes econômicos da época, foi priorizado pelo
governo Lula a consolidação das políticas sociais de defesa da cidadania e de
inclusão social, constituindo um momento de retomada e aprofundamento dos
princípios e diretrizes do SUS (MIRANDA, 2010).
Segundo Dias, Lima e Teixeira (2013), as políticas de gestão da educação
em saúde tomaram novo fôlego a partir de 2003 com a criação da Secretaria de
Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde (SGTES) no Ministério da Saúde,
resultando na aproximação estratégica entre saúde e educação. Foram deflagradas
iniciativas visando ampliar a qualificação da força de trabalho por meio de ações de
educação permanente, que, entre outros objetivos, articulam a formação profissional
às práticas dos serviços de saúde. Os principais eixos da política são:
[...] a integração ensino-serviço com ênfase na atenção básica;
a integralidade em saúde como eixo reorientador das práticas
no processo de formação e qualificação dos profissionais para
o SUS; e a reformulação do Projeto Político - Pedagógico dos
cursos de graduação baseada nas Diretrizes Curriculares
Nacionais (DIAS; LIMA ;TEIXEIRA, 2013, p.1614).
Destarte, considerando as experiências de reorientação da formação
profissional em saúde a partir de 2003, destacamos: o Programa de Educação
Permanente em Saúde (PNEPS); O Aprender-SUS; o Programa Nacional de
Reorientação da Formação Profissional em Saúde (Pró-Saúde) e o Programa de
Educação pelo Trabalho para a Saúde (PET-Saúde).
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A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde, de fevereiro de
2004, ocupa posição transversal na articulação de estratégias de mudanças nos
processos educacionais em saúde. Naquele ano, as diretrizes da política
propuseram a implantação do “Polo de Educação Permanente para o SUS”, que
reuniu representantes da gestão e da área da educação, com atribuição de detectar
problemas e elaborar projetos voltados para a formação e desenvolvimento dos
trabalhadores da saúde em um território (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2013, grifo do
autor).
Colaborando com essa discussão Miranda (2010) acrescenta que a Política
de Educação Permanente se materializa através de alguns projetos, a saber:
aprender-sus; forti-sus; residência integrada em saúde; gestão social das políticas
públicas de saúde; ver-sus; educação na saúde para os hospitais; e a formação dos
formadores e de formuladores de políticas.
Em uma parceria entre Ministério da Saúde e da Educação, foi lançado no
ano de 2004 o “aprenderSUS”, que buscava o fortalecimento das relações entre as
instituições de formação e o SUS, por meio da implementação das DCNs e da
adoção da integralidade como eixo orientador dos processos de formação
(FERNANDEZ; KOIFMAN;OLIVEIRA, 2010).
O AprenderSUS foi a primeira política do SUS, e não um programa de
governo, voltada para a educação universitária. Tratava-se de uma política
abrangente, viabilizada por meio de:
[...] apoio ao Fórum das Associações de Ensino das Profissões
de Saúde e à Comissão de Representação do Movimento
Estudantil da Área da Saúde; colaboração na avaliação da
implementação das DCNs; orientação dos cursos pela
tematização da Integralidade em Saúde; implementação de
experiências de trabalho em equipe de saúde e apropriação do
SUS; interferência ativa na certificação e contratualização dos
hospitais de ensino; apoio à pesquisa sobre ensino da
integralidade nas profissões da área da saúde, mobilizando o
diretório de pesquisas do CNPq denominado por EnsinaSUS
(linha de atuação do Laboratório de Pesquisas sobre Práticas
da Integralidade em Saúde - Lappis); formação de ativadores
de processos de mudança na graduação; fomento a projetos
autônomos na área proveniente das Associações de Ensino,
Executivas de Estudantes e Instituições de Educação Superior,
no âmbito da integralidade, trabalho em equipe e apropriação
do SUS; desencadeamento de diversas modalidades de
“Vivência e Estágio na Realidade” do SUS (VER-SUS);
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mobilização e divulgação de experiências nacionais, por meio
de oficinas e eventos regionais; e publicação específica (revista
Formação do Ministério da Saúde) (CARVALHO; CECCIM,
2006, p.18).
Outro projeto da Política de Educação Permanente é o Forti-SUS (Formação
Técnica para Itinerário no SUS), o qual representa uma estratégia que visa contribuir
com o aumento no nível da escolaridade, com o resgate da cidadania dos
trabalhadores em saúde através da ampliação da oferta de cursos de qualificação
profissional básica, de formação técnica e de educação fundamental, por meio das
Escolas Técnicas de Saúde do SUS (MIRANDA, 2010).
Também destacamos a Residência Integrada em Saúde, enquanto estratégia
inovadora que propicia a formação especializada em serviço para a equipe de
saúde, além de possuir mecanismos compensatórios que equilibram regionalmente
a distribuição dos programas de residência e dos recursos. Outra estratégia diz
respeito à Gestão Social das Políticas de Saúde, trata-se do estabelecimento de
novas relações com os movimentos sociais, que fazem mediação pedagógica com a
população no sentido de formar agentes sociais para fortalecer seus representantes
no conselho de saúde. O Ver-SUS, por sua vez, refere-se à articulação com o
movimento estudantil, possibilita a aprendizagem dos estudantes sobre o SUS junto
aos gestores do sistema (MIRANDA, 2010).
Destacamos também a Educação na Saúde para os Hospitais de Ensino, que
propõe a redefinição dos hospitais universitários e auxiliares de ensino no processo
de formação dos profissionais de saúde pensando o seu papel de apoio à rede de
atenção, à educação permanente e à pesquisa de interesse do SUS. Temos ainda a
Formação dos Formadores e Formuladores de Políticas, que consiste no
desenvolvimento de um processo de formação de formadores em todo o país, quer
sejam, profissionais dos serviços ou das escolas, que desempenharão o papel de
facilitadores, mobilizadores, tutores, preceptores ou orientadores do processo de
educação permanente em saúde (MIRANDA, 2010).
No

entanto,

esses projetos encontraram dificuldades para

avançar,

principalmente em função de mudanças ocorridas no Ministro da Saúde e
coordenação do SGETS na época, e os novos gestores optaram por retomar e
incentivar experiências anteriores como o Programa Nacional de Incentivo a
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Mudanças Curriculares nos Cursos de Medicina (PROMED13). Nesse contexto, o
aprenderSUS passou a ter suas estratégias reavaliadas, sofrendo atrasos nos
repasses (ALMEIDA; GONZÁLEZ, 2010).
Nesse cenário, de crise e desmonte da Política de Educação Permanente,
Miranda (2010) acrescenta que alguns projetos permanecem, enquanto movimento
de resistência, como o curso de formadores para mudança na graduação;
fortalecimento das escolas técnicas do SUS; a implantação em algumas regiões da
residência ou especialização multiprofissional e o fortalecimento da gestão social
das políticas públicas através da criação da política nacional de educação
permanente dos conselheiros de saúde do SUS.
Um caminhar diferente do previsto na Política de Educação Permanente
parece ter tomado corpo a partir de 2005, com a criação do Pró-Saúde I, quando
para participar do programa era preciso passar por um processo seletivo,
respondendo à convocatória pública. Constituindo um processo autoritário que não
foi negociado no Polo de Educação Permanente em Saúde, quando o Ministério da
Saúde decide onde, com o que e como investir, os recursos que são disponibilizados
(MIRANDA, 2010).
O Pró-Saúde I foi estruturado para atender às discussões da formação nos
cursos de Enfermagem, Odontologia e Medicina, sendo ampliado em 2007 para
todas as profissões da saúde reconhecidas pela resolução nº 287 de1998 do CNS,
constituindo o Pró-Saúde II. O programa tem como objetivos gerais a reorientação
dos cursos de graduação da área, de modo a oferecer à sociedade profissionais
habilitados para responder às necessidades da população; operacionalização do
SUS visando à melhoria da qualidade e resolutividade da atenção prestada ao
cidadão; a integração da rede de atenção à formação dos profissionais na
graduação e na educação permanente (FERNANDEZ; KOIFMAN; OLIVEIRA 2010).
Com a implementação do Pró-Saúde, esperava-se a
substituição do modelo de formação, individual, de caráter
fortemente especialista e hospitalocêntrico, para um processo
formativo que levasse em conta os aspectos socioeconômicos
13

O PROMED foi criado em 2002, orientou-se por processos de cooperação técnica e/ou operacional
para as escolas de graduação em medicina que se dispusesse a adotar mudanças nos currículos de
seus cursos com enfoque para as necessidades da população e do Sistema Único de Saúde. O
programa enfatizava a medicina preventiva, daí a oferta de estágios nos hospitais universitários e nos
serviços de atenção básica à saúde, como o Programa Saúde da Família (FERNANDEZ; KOIFMAN;
OLIVEIRA, 2010).
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e culturais da população. Preconizava-se a articulação com o
sistema público de saúde, por meio de ações de promoção da
saúde e prevenção de agravos; da difusão da educação
profissional como um processo permanente; da busca pelo
equilíbrio entre a excelência técnica e os fatores de ordem
social; e das mudanças no desenvolvimento das pesquisas em
saúde em prol do SUS (DIAS; LIMA; TEIXEIRA, 2012).
Destacamos um estudo realizado em 2006, pelo Departamento de Gestão da
Educação na Saúde da Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação na Saúde
do Ministério da Saúde, em parceria com o Ministério da Educação, por meio do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), que
serviu como evidência para justificar a decisão política de priorizar o pró-saúde. O
estudo teve por objetivo analisar o grau de aderência dos cursos de graduação em
Enfermagem, Medicina e Odontologia às Diretrizes Curriculares Nacionais. Com
base na análise comparada entre os Projetos Político - Pedagógicos e os relatórios
de avaliação dos cursos, concluiu-se que, na maioria dos casos, as DCNs, embora
retratadas nos projetos pedagógicos, de maneira geral, não estavam ainda
incorporadas ou refletidas na implementação dos cursos (HADDAD, 2011).
No que se refere à Política de Educação Permanente, em agosto de 2007,
são operadas significativas transformações na sua trajetória, iniciando um novo
momento do seu desenho. Essas novas diretrizes definem a condução regional
dessa política por meio dos Colegiados de Gestão Regional (CGR) e com a
participação das Comissões de Integração Ensino-Serviço (CIES). As CIES são
comissões intersetoriais e interinstitucionais permanentes que apoiam os CGR na
elaboração e implantação do Plano de Ação Regional de Educação Permanente em
Saúde, que deve considerar as especificidades regionais (DIAS; LIMA; TEIXEIRA,
2012).
Ainda em 2007, como uma das estratégias operacionais do Pró-Saúde,
institui-se o PET-Saúde, regulamentado pela portaria interministerial nº 421 de 2010.
Este programa visa ao fortalecimento da atenção básica e da vigilância em saúde,
tendo como pressuposto a educação pelo trabalho, orientado pela lógica da
integração ensino/serviço/comunidade, em que atuam grupos tutoriais formados por
tutores acadêmicos, preceptores, profissionais dos serviços e estudantes de
graduação da área da saúde (FERNANDEZ; KOIFMAN; OLIVEIRA, 2010).
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Os referidos autores destacam ainda algumas orientações que embasam o
programa, tais como a aproximação entre a formação de graduação e as
necessidades de Atenção Básica, que se traduzem no Brasil pela estratégia saúde
da família; estabelecimento de mecanismos de cooperação entre gestores do SUS e
as instituições de formação com vistas a melhoria da qualidade e resolubilidade da
atenção prestada ao cidadão; integração da rede pública dos serviços e a formação
dos profissionais na graduação e na educação permanente.
Em 2010, o programa passa por mudanças, possibilitando o desenvolvimento
de grupos PET temáticos em Saúde da Família, Vigilância em Saúde e Saúde
Mental; passando por uma sucessiva incorporação de novas diretrizes e ajustes dos
instrumentos de implementação. O programa teve maior articulação com a
Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde (SAS/MS); valorizou o
profissional dos serviços de saúde e os alunos de graduação; e inseriu-se nas
Comissões de Integração Ensino- Serviço (CIES) dos CGR. A criação dos PET
temáticos sinaliza para novos rumos da política, indicando o início de uma outra fase
de sua institucionalização, pautado pelo avanço na diversificação de atores e
instâncias nas variadas frentes de atuação do SUS, para além da atenção básica à
saúde (DIAS; LIMA;TEIXEIRA, 2012).
Todas

essas

iniciativas

pró-mudanças

evidenciam

que

há

uma

intencionalidade explícita de aproximação do ensino com o mundo do trabalho, da
gestão e da comunidade, na perspectiva de consolidação do SUS idealizado pelo
movimento de Reforma Sanitária Brasileira. No entanto, podemos observar que
mudanças duradouras só foram possíveis quando existiu política pública operando
nesse sentido, requerendo uma agenda comum entre Ministério da Saúde e
Ministério da Educação. Ao mesmo tempo, as mudanças só vão “emplacar” quando
for assumida por todos, uma vez que é na rede dos serviços que a formação tem
que acontecer.
A enfermagem vem se destacando dentro desse coletivo, como a profissão
mais centralmente vinculada à promoção da saúde. Decorrida aproximadamente
uma década de desenvolvimento e implementação das ações e programas de
reorientação da formação profissional em saúde, em uma avaliação dos primeiros
cinco anos, observou-se presença decisiva e orientadora da Enfermagem
(HADDAD, 2011).
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No Pró-Saúde, dos 379 cursos de graduação das 14 profissões
da saúde que participam do programa, 70 são de Enfermagem,
representando a profissão com o maior número de cursos
participantes. No PET Saúde da Família, a Enfermagem
passou de 73 cursos participantes em 2009 para 96 cursos
aprovados no segundo edital, vigente para 2010 e 2011. No
PET Vigilância em Saúde e no PET Saúde Mental, a
Enfermagem é o curso com maior participação, 62 e 64 cursos,
respectivamente (HADDAD, 2011, p.1806).
Diante desse breve panorama dos movimentos de indução de mudanças na
formação em saúde, reforçamos nosso entendimento quanto ao compromisso
conjunto das instituições de ensino e dos serviços com a formação dos profissionais
de saúde, fortalecendo, dessa forma, uma formação para o SUS.
A política de Educação Permanente permite que o processo de educação dos
trabalhadores de saúde aconteça a partir da problematização do processo de
trabalho, considerando os problemas que precisam ser enfrentados na realidade a
partir das necessidades de saúde da população.
Observamos que as ações recentes de reorientação da formação profissional
vêm sendo delineadas em instâncias loco - regionais do Sistema Único de Saúde,
como os Colegiados de Gestão Regional, evidenciando um caminhar em direção ao
processo de regionalização e descentralização da política nacional de saúde,
criando novas expectativas referentes ao seu processo de operacionalização (DIAS;
LIMA; TEIXEIRA, 2012).
Do exposto, pode-se afirmar que a política do SUS é uma política inclusiva,
que busca estratégias de ampliação das ações e serviços de saúde com vistas à
garantia de direitos à maior parcela possível da população. As instituições de ensino
e de assistência, no campo da saúde, são corresponsáveis pelo processo de
reorganização do desenho da atenção buscando viabilizar caminhos para redução
das iniquidades em saúde.
Não obstante, ressaltamos que essas intencionalidades não tornam os seus
agentes imunes aos atravessamentos, sejam mudanças de governo, vetos
produzidos a políticas, interesses do campo do conhecimento, do próprio espaço de
formação, da gestão, e aqueles presentes nos diversos espaços criados pela própria
estrutura e deliberação do SUS (FERNANDES; KOIFMAN; OLIVEIRA, 2010).
Importante destacar que mesmo diante de um processo social coletivo que
tem como horizonte a consolidação do SUS, existiram e existem embates, conflitos,
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avanços e retrocessos, deixando explícito a existência de dois modelos, um de
transformação e outro de manutenção da sociedade excludente, que apesar de não
estarem em uma arena política visível mantém suas ideologias, quando muitas
vezes as conquistas acabam sendo concessões do que foi possível ser negociado.

3.2 FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO E EXCLUSÃO SOCIAL: (RE)PENSANDO O
COMPROMISSO ASSUMIDO

Conforme observamos, os anos de 1970 e 1980 constituíram o cenário
propício para reorientação e mudanças no processo de educação dos profissionais
de saúde, delineando novas formas de organização do ensino e serviços na
perspectiva de consolidação do SUS preconizado pelo movimento de Reforma
Sanitária Brasileira. Representando novas possibilidades para a força de trabalho
em saúde, em especial em enfermagem.
Segundo Miranda (2010), essa conjuntura política e social foi determinante
para a enfermagem mudar sua prática e expressar-se politicamente, tanto no sentido
de produção de um conhecimento mais crítico para a enfermagem como na
formação do Movimento Participação (MP) (MIRANDA, 2010).
Uma categoria até então pacata, passiva, disciplinada, com
rígida formação ética para obedecer... entenderam que
deveriam participar do processo que colocava na ordem do dia
uma política de combatitividade, desobediência civil e
insubordinação às práticas autoritárias do Estado (Oliveira
1990 apud MIRANDA, 2010).
Miranda (2010), recuperando Germano (1985), destaca que as temáticas
relativas à educação sempre foram uma preocupação da Associação Brasileira de
Enfermagem (ABEn) desde sua criação em 1920. Preocupação essa expressa nos
estatutos, congressos, publicações etc.; no entanto, a concepção de educação
veiculada pela ABEn, dos anos de 1920 até o final de 1970, era marcada pelo
sentimento de religiosidade, servidão, estímulo à obediência, ao conformismo, uma
educação elitista, autoritária e disciplinar, que desconsiderava a exploração do
trabalho e os conflitos decorrentes de uma sociedade de classe como a capitalista.
Ressalta-se que essa concepção ainda é expressão de muitos discursos da
enfermagem na atualidade.
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Esse posicionamento da enfermagem de subserviência ao Estado foi
expresso nas próprias mudanças curriculares no ensino de enfermagem no Brasil,
que denunciavam a predominância do modelo médico/hospitalar no ensino de
graduação. A legislação sobre o ensino de enfermagem desde a criação da Escola
Anna Nery, compreendendo os currículos de 1923, 1949,1962 e 1972, revelava que
a formação do enfermeiro era centrada no polo indivíduo/doença/cura e na
assistência hospitalar, assumindo um compromisso com o mercado de trabalho
específico de cada época (ITO, et al., 2006).
A mudança de postura da enfermagem brasileira torna-se, de fato evidente,
na conjuntura de 1970 e 1980, momento em que a enfermagem se reconhece
enquanto prática social, articulando-se as lutas mais gerais pela redemocratização
da sociedade e pela Reforma Sanitária do país, ao mesmo tempo em que vai
construindo toda sua base de formação voltada para esse compromisso, com a
transformação de uma determinada sociedade, que é uma sociedade excludente
(MIRANDA, 2010).
Esse pensamento crítico da enfermagem se organiza em torno de um
movimento de oposição no seio da própria ABEn, ganhando visibilidade em meados
de 1970, transformando-se em ação coletiva com características de um verdadeiro
movimento denominado - Movimento Participação, que imprimiu uma nova dinâmica
na entidade ao assumir a direção da ABEn em 1986. Esse movimento visava à
construção de um projeto político para a categoria, perseguindo a participação e
ação coletiva, articulando as lutas internas da ABEn às questões externas, como o
comprometimento com a transformação social (MOURA et al., 2006).
O Movimento Participação representou o novo que brotou de velhas práticas
e estruturas presentes no interior da ABEn, significando a existência de dois projetos
políticos para a profissão, um pautado em bases hegemônicas e conservadoras, que
previa a continuidade das políticas vigentes e a manutenção da organização do
trabalho da Enfermagem; o outro, que assumindo a posição contra-hegemônica à
ordem estabelecida, concebia um novo papel para a Enfermagem, a partir de uma
nova visão de mundo e do projeto de construção de uma nova sociedade (MOURA
et al., 2006).
Com a vitória do referido movimento, em 1986, para dirigir a ABEn, é iniciada
uma nova etapa na história da entidade e da enfermagem brasileira introduzindo
uma nova dinâmica de trabalho da enfermagem, contribuindo com a elaboração de
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análise crítica em torno do SUS e intervindo na definição de novas práticas e
modelos de atenção à saúde. Com relação à educação, delineava-se um projeto
político para a enfermagem cuja orientação para a formação do enfermeiro
estabelece critérios de competência e habilidade técnica, política, ética e legal para
intervir

nos

problemas

do

processo

saúde-doença,

em

um

processo

ensinar/aprender ativo e democrático (MIRANDA, 2010).
Assim, a enfermagem brasileira provoca uma discussão sobre os marcos
conceituais de sua formação, iniciando um processo de reorientação em direção a
uma nova prática que pudesse contribuir com a transformação da situação de saúde
da maioria da população e dos serviços de saúde, até então centrados em um
modelo

assistencial

de

caráter individual,

fragmentado

e

hospitalocêntrico

(MIRANDA, 2010).
Carvalho e Ceccim (2006) advogam que entre os anos de 1980 e 1990 houve
uma verdadeira mudança de paradigma na enfermagem, em substituição ao
paradigma da assistência às doenças, preconizou-se uma formação com o
cruzamento de competência técnico-científica com competência política, estreita
relação entre processo de formação e processo de trabalho e mudanças nos marcos
conceituais do trabalho em saúde pela compreensão da conjuntura do país e do
contexto sanitário.
Importante destacar que essa postura política da enfermagem não se deu de
forma linear, enfrentou todos os conflitos e contradições de uma conjuntura da
sociedade capitalista neoliberal. Esse novo projeto político para a enfermagem teve
sua construção nos anos de 1980 e 1990, contexto marcado pelas desigualdades e
pela exclusão de um grande contingente da sociedade dos direitos sociais, em
função dos ajustes das políticas neoliberais (MIRANDA, 2010).
Assim, a construção de um projeto político para a enfermagem brasileira
encontrava sérias dificuldades de avançar, quando as políticas públicas adotadas
pelo governo federal visavam à contenção de gastos com os setores sociais de
saúde

e

educação

priorizando

uma

formação

alicerçada

no

modelo

biomédico/tecnicista (MOURA et al., 2006).
O enfrentamento desses desafios implicava em fazer retroceder os princípios
neoliberais, presentes nos modelos de formação, que comprometiam as diretrizes
educacionais pensadas pelo coletivo da enfermagem. Frente a essa realidade, a
ABEn constituída pelo Movimento Participação expressa o compromisso com uma
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política educacional que respeitasse os eixos norteadores construídos pelo coletivo
da categoria, que se materializam na carta de Florianópolis (MOURA et al., 2006).
As instruções da categoria, acerca do delineamento das diretrizes para
educação em enfermagem, vieram do 51º Congresso Brasileiro de Enfermagem
(CBEn), do 10º Congresso Panamericano de Enfermagem (realizado em
Florianópolis - SC, em 1999) e da Reunião do Fórum Nacional de Escolas de
Enfermagem, que apresentaram um documento intitulado “Carta de Florianópolis”,
retomando o Projeto Político Pedagógico da Enfermagem e reafirmando o papel da
ABEn-Nacional como coordenadora do processo (MOURA et al., 2006, grifo do
autor).
As deliberações contidas na carta de Florianópolis apontam para uma
formação do bacharel generalista crítico e reflexivo, capaz de conhecer e intervir
sobre os problemas/ situações de saúde mais prevalentes no perfil epidemiológico
nacional, com ênfase na região de atuação, identificando seus determinantes
sociais. Deve possuir ainda competências técnico-científicas, ético-políticas e
socioeducativas (MIRANDA, 2010).
A carta de Florianópolis representou uma postura crítica da enfermagem
brasileira, diante das políticas neoliberais, reafirmando a convicção da categoria em
defesa da ampliação dos direitos sociais e de cidadania. No entanto, nem todos os
anseios contidos na carta foram materializados nas DCNs, evidenciando o desafio
de uma formação que assume um compromisso com a parcela da população
excluída em uma sociedade produtora de exclusões. De onde podemos inferir que
as lutas entre o novo e o velho estão em plena vigência, ainda assim espaços são
cedidos ou conquistados, e a enfermagem vem assumindo um protagonismo nessas
lutas.
Miranda (2010) nos provoca a pensar como a enfermagem se antecipa às
DCNs, que em sua maioria foram implementadas entre 2001 e 2002, quando a
concepção de diretrizes já vinha sendo incorporada pela enfermagem desde 1986
com a defesa de um projeto político para a categoria. Deixando transparecer que a
enfermagem tem mais experiência acumulada em relação às outras profissões da
saúde quando se pensa uma formação mais ampla.
Assim, as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de Graduação em
Enfermagem (DCNs/ENF) foram concretizadas, em parte, com base na proposta da
carta de Florianópolis. As DCNs/ENF foram aprovadas pela Resolução CNE/CES nº

82

03 de 7 de novembro de 2001, que explicitando a necessidade do compromisso com
a proposta da Reforma Sanitária Brasileira e com o Sistema Único de Saúde definiu
os princípios fundamentais para a formação de profissionais críticos, reflexivos,
inseridos no contexto histórico-social, pautados em princípios éticos e capazes de
intervirem nos problemas/situações da atenção à saúde da população (SILVA et al.,
2010).
Ceccim e Feuerwerker (2004a) acrescentam que as DCNs, no caso da
formação do enfermeiro, destacam que esta deve atender às necessidades sociais
da saúde com ênfase no SUS, sendo o atendimento a essas necessidades
assegurado pela integralidade da atenção, pela qualidade e humanização do
atendimento.
As DCNs/ENF trazem de certa forma, em seu conteúdo, o posicionamento da
enfermagem brasileira, como ponto de partida para as mudanças necessárias à
formação do enfermeiro:
O processo de formação da(o) enfermeira(o) [...] aponta, pois,
para a capacitação da(o) profissional para o exercício das
competências gerais e específicas, além de habilidades
pautadas nas concepções do aluno como sujeito do seu
processo de formação, da articulação entre teoria e prática, da
diversificação dos cenários de aprendizagem, de metodologias
ativas, da articulação da pesquisa com o ensino e extensão, da
flexibilidade curricular, da interdisciplinaridade, da incorporação
de atividades complementares, da avaliação da aprendizagem,
do processo de acompanhamento, avaliação e gestão do
curso, assim como da terminalidade do curso (SILVA et al.,
2010, p.180).
Nessa perspectiva, a enfermagem explicita seu compromisso com o
fortalecimento do SUS defendido pela Reforma Sanitária Brasileira, com a
construção da democracia, com o combate às exclusões e às desigualdades sociais,
visando contribuir com a melhoria nas condições de saúde da maioria da população
e a garantia dos direitos de cidadania. Apresenta uma proposta de educação
transformadora, tendo o aluno como sujeito ativo nesse processo. Prima pela
diversificação dos cenários de aprendizagem, com um ensino que parte da
realidade, condizente com as necessidades sociais, em especial de saúde, da
população brasileira, entendendo a complexidade do processo saúde-doença que só
pode ser contemplado no campo interdisciplinar.
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No entanto, no que se refere à formação do profissional enfermeiro, estudos
têm demonstrado que o modelo de ensino reducionista, com conteúdos fracionados
e simplificados, vem prevalecendo na formação. Evidenciam ainda o predomínio de
práticas pedagógicas que trazem no seu bojo contradições denominadas
fragmentações simplistas, em que muitas vezes se oferece ao aluno um
conhecimento complexo - um conceito de ser humano integral, único, holístico e
multidimensional - entretanto, esse conhecimento é transmitido através de métodos
de ensino tradicionais, rígidos e mecânicos; não sendo oportunizado ao aluno
condições

de

estabelecer

relação

com

o

ambiente

que

está

inserido,

impossibilitando o desenvolvimento do senso crítico e reflexivo (SILVA et al., 2010).
Siqueira-Batista et al. (2013) acrescentam que muitos são os desafios para
uma formação para o SUS, quando o modelo que se torna hegemônico, atualmente,
é procedimento-centrado, no qual o ordenamento do ato de assistir à saúde é
redutível a uma produção quase fordista de procedimentos. Os referidos autores
apontam a necessidade do deslocamento da centralidade dos equipamentos
tecnológicos para o terreno das tecnologias leves, que permitem o encontro entre
trabalhador de saúde e usuário, e das tecnologias leve-duras dos saberes
estruturados que permitem o processo de trabalho em saúde.
É bem verdade que decorrida mais de uma década de aprovação das
DCNs/ENF em nosso país, observa-se avanços importantes, principalmente, quanto
à construção/ reconstrução de Projetos Político-Pedagógicos dos cursos de
graduação em Enfermagem, porém um longo caminho ainda se tem a percorrer
visando à transformação do perfil dos futuros profissionais de saúde (SILVA et al.,
2010).
Alguns cursos já vêm desenvolvendo um processo de mudança
no desenvolvimento das suas ações pedagógicas. Entretanto,
considerando o quantitativo de, aproximadamente, 700 cursos
de graduação em enfermagem, em funcionamento, no nosso
país, percebe-se que essa não é a realidade da maioria desses
cursos, nos quais ainda prevalece o enfoque do modelo clínico,
em que a doença ainda é visualizada como um conjunto de
sintomas que requerem intervenções para o alcance de um
estado de equilíbrio. As escolas/cursos de enfermagem vêm,
portanto, encontrando dificuldades na incorporação das
propostas para incrementar as mudanças na formação dos
futuros profissionais, estabelecidas pelas DCN/ENF (SILVA et
al., 2010, p.177).
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Evidenciam-se as dificuldades que as instituições enfrentaram, e ainda
enfrentam,

para

romper

com

marcos

teórico-metodológicos

historicamente

instituídos e que comprometem o projeto político para Educação em Enfermagem
construído coletivamente pela categoria, sob coordenação da ABEn oriunda do
Movimento Participação.
Assim, muitos são os desafios, mas muitas são as possibilidades, não se
pode perder de vista a intencionalidade que move a entidade. A ABEn instituída do
Movimento Participação assumiu um compromisso com uma educação que
possibilita a formação de um enfermeiro capaz de se indignar e de produzir
indignações diante das desigualdades, das injustiças, discriminação e violência. Um
enfermeiro

capaz

de

produzir

atos

críticos

de

compromisso

com

a

saúde/enfermagem menos desigual e excludente (MIRANDA, 2010).
Essas intencionalidades, conforme visto, estão materializadas nas DCNs,
porém, como bem afirma Miranda (2010), as diretrizes isoladamente não são
suficientes para assegurar mudanças necessárias na formação, sobretudo, quando
se trata de práticas hegemônicas cristalizadas e solidamente instaladas nos espaços
das universidades e da produção dos serviços de saúde.
Novos passos, além das DCNs, são necessários, sem perder de vista a
implicação política, o compromisso militante difundido pela ABEn a partir do
Movimento Participação. O desafio que se apresenta é pensar e forjar planos de
luta e produção de conhecimento que mantenham viva tal implicação política, que
tem por horizonte fundamental a transformação de nossas injustiças sociais.
Mais que um Projeto Político-Pedagógico elaborado e um currículo
desenhado, é preciso assegurar espaços para essa nova prática pedagógica,
considerando as demandas legais trazidas pelas DCNs diante da complexidade da
sociedade produtora de exclusões, que tem colocado desafios que precisam ser
enfrentados pelos profissionais de saúde. Sabemos que o processo de mudança vai
requerer confronto com o paradigma hegemônico orientador da formação em
enfermagem, implicando em abordagens de continuidades e rupturas.

3.3 FORMAÇÃO NA FAEN/UERN: SABERES/FAZERES QUE FUNDAMENTAM O
COMPROMISSO DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE EXCLUDENTE
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A criação do curso de graduação em enfermagem da FAEN/UERN data de
1968, por meio do decreto nº 04 de 1968. Essa criação resultou da política nacional
de ampliação de vagas e cursos possibilitada pela reforma universitária de 1968, e
em nível local representou o interesse da universidade em instituir cursos na área da
saúde, pela possibilidade de angariar recursos financeiros e pelo status referente ao
valor social do curso (MIRANDA, 2010).
O primeiro currículo do curso de enfermagem da FAEN/UERN caracterizavase por possuir uma estrutura rígida, a partir de paradigmas técnicos baseados no
planejamento econômico de necessidades do mercado de trabalho. Os conteúdos
eram tecnificados, com ênfase no manuseio de equipamentos hospitalares,
orientado pelo modelo flexneriano de ensino e pelo enfoque biológico e cartesiano,
acenando para uma formação do enfermeiro voltada, essencialmente, para a
assistência ao corpo (MIRANDA, 2010).
Essa orientação para a formação permaneceu até 1986, quando no âmbito
nacional, conforme visto, o movimento de redemocratização do país e a proposta de
Reforma Sanitária Brasileira discutiam, dentre outras questões, a necessidade de
mudanças no modelo de saúde hegemônico vigente, implicando em (re)definição de
políticas de formação para a força de trabalho em saúde/enfermagem (COSTA,
2007).
A FAEN/UERN se inseriu no movimento nacional em torno da saúde e da
educação em enfermagem e vem incorporando essas discussões na perspectiva de
elaboração de marcos teórico- metodológicos (re)orientadores da formação visando
à construção de um PPP que contemple um novo pensar/fazer, uma nova ética, uma
nova prática profissional, capaz de contribuir com a transformação social (MIRANDA,
2010).
Assim, desde 1986, iniciou-se na FAEN/UERN todo um processo de
construção coletiva em torno da (re)orientação da formação, com participação de
docente, discentes, enfermeiros do serviço, representantes das entidades de
enfermagem, dentre outros, que se organizaram por meio de seminários, oficinas,
congressos, grupos de discussões etc., resultando na sistematização da proposta do
PPP aprovada no CONSAD/FAEN, em 1995, e encaminhada para as instâncias
deliberativas da UERN, em 1996 (MIRANDA, 2010).
Com o PPP implementado em 1996 (e ainda vigente nos seus princípios
gerais), o curso de enfermagem da FAEN materializa o seu compromisso em
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consonância com as DCNs, com a formação de um enfermeiro crítico, reflexivo, que
busca a transformação social, capaz de intervir nos serviços de saúde na
perspectiva do SUS (COSTA; MIRANDA, 2010).
o PPP da Faculdade de Enfermagem se compromete em
formar um enfermeiro, bacharel e licenciado, com formação
generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificado para o
exercício e para a coordenação dos processos de trabalho da
enfermagem, com base nos princípios da universalidade,
equidade, da integralidade da atenção à saúde, da cidadania, e
do processo coletivo de trabalho em saúde, em todos os
espaços e áreas de sua inserção (UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
Para tanto, entende a enfermagem enquanto prática social e que, portanto,
produto do processo histórico, permeada por fortes marcas e traços do passado,
concepções de mundo e contradição. A explicitação dessas contradições possibilita
uma nova forma de interpretar a realidade concreta na perspectiva de assumir outra
postura ética e política (MIRANDA, 2010).
Compreendida enquanto prática social não pode ser tratada isoladamente,
mas em sua relação com outros trabalhos em saúde, uma vez que influencia e é
influenciada pelo todo, contendo as determinações da totalidade desse social, no
mesmo movimento da dinâmica social, na sociedade capitalista (MIRANDA, 2010).
Seu produto é um carecimento exterior que necessariamente
precisa interiorizar-se, na medida em que seu objeto se define
duplamente no produto em si e na obtenção dos produtos dos
outros trabalhos que o produto em si exteriorizado lhe
proporciona (Mendes Gonçalves 1988 apud MIRANDA, 2010,
p.79).
Desse modo, a formação do enfermeiro não pode estar alheia aos excluídos
da sociedade, é preciso atentar para a relação de determinação que conduzem ao
aparecimento de diferentes formas adoecer e morrer, as especificidades de seu
processo saúde-doença, na busca de aspectos de vulnerabilidades, para uma
intervenção coerente com a realidade concreta, na qual os sujeitos encontram-se
inseridos (MIRANDA, 2010).
Assim, a FAEN parte de uma concepção de sociedade enquanto formada por
classes e grupos sociais antagônicos, extremamente desiguais, o que implica em
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definir sua atuação e bases referenciais no contexto da sociedade capitalista
neoliberal, considerando a nova ordem econômica mundial, que conforma a divisão
mundial do trabalho e imprime a marca da exclusão (UNIVERSIDADE DO ESTADO
DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
Essa intencionalidade está explícita no PPP da FAEN/UERN, conforme
podemos observar:
A FAEN assume o desafio de lutar pelo acesso da parcela da
população, hoje excluída, às políticas sociais, utilizando
estratégias de mudança, postura ética e compromisso social
com os direitos à saúde, assumindo a ética da solidariedade e
rompendo com a ética do individualismo (UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014, p.44).
Ao assumir esse desafio, a FAEN/UERN adota a realidade social como eixo
norteador para a formação, expressando em seu PPP:
A universidade, como parte da totalidade da vida social, sem
abdicar de suas competências críticas, deve construir a
capacidade de responder às demandas e às carências da
sociedade, por meio da produção e socialização de novos
conhecimentos que tenham não só mérito científico, mas
também valor social e formativo [...] Desse modo, a realidade
social deve ser o ponto de partida para a produção de novos
conhecimentos, considerando que esses conhecimentos
somente se concretizam/adquirem significado na realidade na
qual estão inseridos (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, 2014, p.58).
Nesse sentido, o compromisso assumido pela FAEN/UERN passa a requerer
a (re)construção de saberes e práticas coerentes com a realidade social na qual está
inserida, implicando o monitoramento e a crítica em torno da produção social da
exclusão social e, consequentemente, da População em Situação de Rua como uma
de suas expressões. Ao mesmo tempo, está em consonância com o SUS, pensado
pelo Movimento de Reforma Sanitária Brasileira, como política de inclusão.
No entanto, a consolidação da universalidade, integralidade e equidade
encontra-se ameaçada pela lógica neoliberal que intensifica as exclusões e as
desigualdades, consideradas elementos necessários à competitividade. A ideologia
dominante busca firmar uma consciência alienada de que os vencedores ou os
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incluídos devem-no a seu esforço e competência, quando os excluídos pagam o
preço de sua incompetência e de suas escolhas (SIQUEIRA-BATISTA, 2012).
Essas questões provocam a universidade a olhar com mais afinco para os
que estão à margem da rede de atenção e das políticas sociais. Contudo, a
ampliação desse olhar vai requerer romper com a pedagogia do condicionamento,
com o conformismo, individualismo, colonialismo e manutenção do status quo, em
prol de uma educação transformadora capaz de transformar a realidade social
(MIRANDA, 2010).
Caminhar nessa direção implica em adotar uma prática pedagógica
embasada na relação prática/teoria/prática. Tomando a prática como ponto de
partida do processo ensinar/aprender para realizar a crítica, desvendando as
vulnerabilidades, na perspectiva de superá-las e reinventar a própria prática.
Importante esclarecer que não se trata do aprender fazendo, é preciso considerar o
conhecimento socialmente construído e as relações historicamente determinadas,
sem as quais a prática seria mero ativismo (MIRANDA, 2010).
Envolve, também, retirar do aluno a condição de mero espectador, articulando
saberes e práticas construídos na universidade com o contexto social no qual está
inserido para que seja capaz de intervir no mundo em que vive (UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
Corroborando Carvalho e Ceccim (2006) advogam que a formação não pode
estar alheia à democracia e ao fortalecimento do interesse da maioria da população,
além de dominar os processos lógicos de construção de saberes profissionais e os
meios, técnicas e métodos de produção de conhecimento, é necessário que o
estudante saiba mobilizar saberes e práticas transformando-os em atividade social e
política libertadora.
O ensino que parte da realidade assume, portanto, o desafio de estar atento à
complexidade dessa realidade que é sempre mutável e dinâmica. Ressaltamos que
essa atenção precisa ser maximizada quando se considera uma lógica em que se
perpetuam exclusões silenciosas, opacificadas e obscurecidas pela ideologia
neoliberal, relegando a invisibilidade de alguns grupos excluídos, como a População
em Situação de Rua como expressão da exclusão social, que parece já ter sido
incorporada à paisagem urbana, a ponto de não ser percebida.
A universidade vem explicitando sua intencionalidade em relação ao seu
compromisso social em seus marcos teórico-metodológicos. O PPP da FAEN/UERN

89

está fundamentado em bases referenciais, concepções construídas coletivamente,
que vão embasar o ensino e o trabalho de enfermagem, que dizem respeito às
concepções de sociedade, gênero, processo saúde-doença, trabalho, produção dos
serviços de saúde, trabalho coletivo/ trabalhador coletivo, processo trabalho em
enfermagem, educação, políticas de saúde e interdisciplinaridade (MIRANDA, 2010).
As concepções apresentadas referem-se ao PPP da FAEN/UERN construído
a partir de 1986 e implementado a partir de 1996, que permanecem vigentes em
seus fundamentos, tendo sido somente atualizados ou reforçados a partir de novos
princípios que foram acrescidos.
O PPP da FAEN/UERN continuou (e continua) em movimento permanente de
reconstrução coletiva. Parte de uma compreensão de educação enquanto prática
social e que, portanto, compreende espaços de disputa de diferentes sujeitos, com
distintos projetos de sociedade, que podem sempre trazer novos sentidos ao
processo educacional nos campos ideológico, filosófico e político (UNIVERSIDADE
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
Assim em 2001, a FAEN intensificou estudos no sentido de avaliar as
(in)coerências existentes entre o processo de formação implementado e as
orientações das DCNs. Os estudos aconteceram sob forma de oficinas, encontros,
seminários e tiveram a participação de docentes da UERN e de outras
universidades, discentes, enfermeiros dos serviços. Esses estudos possibilitaram
aprofundamento das bases referenciais nas DCNs e constataram que muitas das
demandas já estavam contempladas no PPP da FAEN; outras precisavam ser
(re)visitadas, como a formação docente. O produto desse estudo, ou seja, o PPP
atualizado foi aprovado em primeira instância pelo CONSAD e enviado para
homologação na Pró-Reitoria de Ensino e de Graduação – PROPEG/UERN. É
importante ressaltar que o documento em questão não foi submetido ao colegiado
do CONSEP por um equívoco institucional e, portanto, não resultando em resolução.
Porém esse PPP passou a orientar a formação no espaço da FAEN/UERN
(MIRANDA, 2010).
Todavia com a exigência legal, em nível nacional, de adequação das
licenciaturas às DCN’s específicas para a formação do educador, o movimento em
torno dos estudos para o atendimento à nova demanda foi intensificado, culminando
com a consolidação de um documento no final de 2005 (MIRANDA, 2010).
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No entanto, essa consolidação coincidiu com a mudança de gestão na FAEN.
É importante ressaltar que essa gestão não é oriunda do Movimento Participação e
não acompanhou o processo de mudança na formação do enfermeiro em nível
nacional. Assim, não encaminhou o documento para ser submetido às instâncias
colegiadas da UERN (MIRANDA, 2010).
A nova gestão encaminhou o processo no sentido de modificar o PPP
orientador da formação, entretanto, a forma como o processo foi conduzido, com
tímida participação do coletivo, gerou insegurança em adotá-la como referência para
sua prática político-pedagógica. Diante desse cenário e considerando a necessidade
de um estudo mais aprofundado acerca das mudanças necessárias no PPP, a
plenária do CONSAD decide encaminhar o debate em torno da construção da
adequação curricular às DCNs específicas para a formação do educador. Desse
debate resultou a adequação curricular do PPP da FAEN aprovado pela resolução
nº20/2008 do CONSEP. Esse documento juntamente com o PPP implementado a
partir de 1996 passam a orientar a formação no espaço da FAEN/UERN (MIRANDA,
2010).
Somente em 2014 esse PPP é atualizado para o processo de renovação do
reconhecimento do curso, mantendo a sua essência e o seu compromisso político
em contribuir com a transformação de uma sociedade excludente.
Do exposto, podemos apreender que o PPP, construído a partir de 1986 e
implementado a partir de 1996, incorporou concepções amplamente definidas pelo
movimento de Reforma Sanitária Brasileira e pelo Movimento Participação, na
medida em que explicita o compromisso com a formação de um enfermeiro crítico,
reflexivo, cidadão, capaz de contribuir com a redução das iniquidades sociais e com
a transformação social.
A FAEN/UERN explicita sua intencionalidade com a consolidação do SUS
preconizado pelo movimento de Reforma Sanitária e, consequentemente, com o
combate as exclusões. Existem bases que fundamentam as exclusões sociais,
resta-nos saber se elas não precisarão ser revistas ou aprofundadas, quando se
pensa em um profissional crítico, reflexivo, capaz de atuar em termos de resistência,
mediante uma lógica capitalista que responde a questões complexas de forma
simplista, em que a fome, a injustiça e as violências simbólicas são opacificadas e
até mesmo apresentadas como exercício livre de vontade.
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A realidade coloca o desafio, não só da elaboração de projetos políticopedagógicos e desenhos curriculares mas também o de uma prática pedagógica que
possibilite uma formação de enfermeiros comprometidos com o enfrentamento dos
graves problemas de saúde de nossa sociedade, o que requer ultrapassar discursos
aporéticos e assumir um compromisso com a transformação social.
Pensar a mudança nos remete a Carvalho e Ceccim (2006), quando afirmam
que qualquer possibilidade de modificar padrões e modelos causa desconforto,
medo e resistência. No que diz respeito às estruturas jurídicas, administrativas,
corporativas e institucionais, a capacidade de cristalizarem-se dificulta e, muitas
vezes, inviabiliza projetos dinâmicos e transformadores, mais próximos, coerentes e
afinados com o cotidiano da vida.
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IV POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E A FORMAÇÃO DO ENFERMEIRO NA
FAEN/UERN: ROMPENDO COM A INVISIBILIDADE

A construção dos capítulos anteriores possibilitou apreender a complexidade
que envolve a vida nas ruas, onde procuramos dar visibilidade a População em
Situação de Rua enquanto expressão máxima de exclusão social, que vem tendo
seus direitos constantemente violados evidenciando necessidade de (re)orientação
no modelo de saúde e de formação em saúde/enfermagem, frente ao quadro de
desatenção em que se encontram essas pessoas. Ao mesmo tempo, as mudanças
ocorridas e em curso na formação em saúde/enfermagem explicitam novas
possibilidades para o enfrentamento das exclusões, na medida em que, tem como
horizonte o SUS do movimento de Reforma Sanitária Brasileira que assume um
compromisso com uma sociedade mais justa e igualitária, e portanto, menos
excludente.
Com essa compreensão, construímos esse capítulo que procura analisar o
processo de formação do enfermeiro na FAEN/UERN articulando ao compromisso
político assumido com o enfrentamento da exclusão social.

Momento de

aprofundamento da questão central da pesquisa, sendo levantadas sucessivas
indagações a partir do encontro com os atores/atrizes do estudo, constituindo uma
nova aproximação da realidade. Em uma relação dinâmica, os saberes da fase
exploratória se iluminam exigindo novas buscas frente aos significados que os
atores/atrizes sociais compartilham na vivência de sua realidade.
Nele, constam os resultados das concepções sobre exclusão social que estão
presentes no processo de formação na FAEN/UERN; estabelecemos uma relação
entre a População em Situação de Rua como expressão da exclusão social e o
projeto político–pedagógico da FAEN/UERN, implementado a partir de 1996,
intencionando provocar os egressos no sentido de identificar as bases referenciais
desse PPP que fundamentam a problemática da exclusão social, em especial, da
População em Situação de Rua como expressão da exclusão social, bem como,
apresentar os limites e possibilidades para incorporação dessas bases referenciais
ao processo de formação na FAEN/UERN.
Para darmos corpo às discussões, subdividimos esse capítulo em três
subseções: ” Exclusão social: da naturalização aos desafios para o enfrentamento”;
“As bases referenciais que fundamentam a temática da exclusão social: entre a

93

intenção e o gesto” e a “Incorporação das bases referenciais que fundamentam o
compromisso com a População em Situação de Rua : limites e possibilidades”.
4. 1 EXCLUSÃO SOCIAL: DA NATURALIZAÇÃO AOS DESAFIOS PARA O
ENFRENTAMENTO

Iniciamos esta categoria analítica convidando para a reflexão acerca da
exclusão social, acreditamos que o debate sobre essa temática seja de grande
relevância, especialmente quando se pensa o compromisso assumido pelo processo
de formação do enfermeiro na FAEN/UERN que se compromete em combater as
exclusões sociais adotando um ensino que parte da realidade concreta e que,
portanto, precisa estar atento à complexidade dessa realidade que é produtora de
exclusões.
O conceito de exclusão foi originalmente pensado em solo Francês, em 1970,
como referência aos excluídos que eram aqueles que escapavam da rede de
proteção social (VIEIRA et al., 2010).
Nos trabalhos de Foucault, o termo surge ao lado de expressões como
banimento, reclusão e expulsão servia para analisar as formas de distribuição de
poder na sociedade (ESCOREL, 1999).
A invenção da noção de exclusão tem sido atribuída a René Leonir (1974)
com a publicação do livro Les Exclus: um français sur dix. Leonir passou a entender
a exclusão não mais como um fenômeno de ordem individual (como até então era
concebido na França), mas social cuja origem deveria ser buscada nos princípios de
funcionamento das sociedades modernas. Acrescenta que as causas da exclusão
teriam origens socioeconômicas (VIEIRA et al., 2010).
Segundo os referidos autores, a emergência do debate sobre a exclusão
social no Brasil surge com o aprofundamento da crise econômica nos anos de 1980,
que aumentou a desigualdade social e a pobreza. No entanto, Escorel (1999) nos
provoca a pensar que o fenômeno surge como a expressão de um processo com
raízes históricas e ancestrais na sociedade brasileira, ao longo do qual ocorreram
situações de exclusões que deixaram marcas profundas em nossa sociabilidade –
como a escravidão.
Muitos autores concordam que a exclusão contemporânea parece exigir um
novo conceito, posto que a escravidão era a exclusão social e política de seres
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humanos economicamente necessários, enquanto que a nova exclusão caracterizase por integrar politicamente e excluir economicamente. A exclusão contemporânea
manifesta-se em uma lógica silenciosa, em uma espécie de cidadania restrita em
que os direitos não se universalizam (ESCOREL, 1999).
Castel (1997) define muito bem o que lhe parece ser a nova questão social da
exclusão, quando esta é definida como o mais extremo ponto do processo de
marginalização,

envolvendo

trajetórias

de

vulnerabilidades,

fragilizações,

precariedades e ruptura de vínculos em cinco dimensões da existência humana em
sociedade, são elas: ruptura com o mundo do trabalho; com a dimensão
sociofamiliar; política; cultural; e até mesmo com a dimensão humana.
Partindo dessa compreensão, falamos em graus de exclusões, podendo
manifestar-se de forma de exclusão absoluta ou relativa. Sendo esta entendida
quando uma pessoa ou família pode ser excluída de determinados sistemas sociais
embora não o seja em relação a outros; e exclusão absoluta, que se refere a uma
acumulação de exclusões, última etapa do processo de desqualificação, isolamento,
privação material, ruptura total dos vínculos sociais primordiais, aviltamento social
dos seres humanos ao reino das necessidades de sobrevivência mínima do corpo
como natural e biológico (ESCOREL, 1999).
Entendemos a População em Situação de Rua como um grupo que sofre uma
sobreposição de situações de exclusões, de desvinculações e vulnerabilidades em
todas as dimensões: sociofamiliar, do trabalho, das representações culturais, da
cidadania e da vida humana.
O PPP da FAEN/UERN assume o desafio de lutar pelo acesso da população,
hoje, excluída das políticas sociais, não podendo estar alheio às necessidades
sociais, em especial de saúde da População em Situação de Rua, grupo que sofre
de uma exclusão absoluta.
Vale ressaltar que buscamos nas discussões dos grupos focais bem mais do
que formular um conceito de exclusão social, mas de despertar para a
complexidade,

heterogeneidade

dos

grupos

excluídos,

identificando

os

determinantes dessa condição na perspectiva de transformá-la.
Assim, convidamos os grupos focais a refletirem acerca da exclusão social,
identificando os grupos excluídos, características, diversidade, determinantes e/ou
atores responsáveis pela exclusão.
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Ao ser convidado a refletir sobre a compreensão de exclusão social, o grupo
focal “Mãe de Rua” posicionou-se segundo a fala abaixo:
[...] quando me veio a pergunta, me veio à mente, que pensar
essa exclusão me levou necessariamente talvez a pensar
na negação da democracia e da cidadania porque esses são
os pilares que de fato devem sustentar aquilo que é a luta
contra a exclusão. Então, em qualquer sociedade onde o direito
prevalece, a cidadania, a democracia, a exclusão ela é de fato
uma coisa a ser combatida, algo a ser combatido (MÃE DE
RUA).
O discurso acima é representativo de uma concepção que envolve a
dimensão política da exclusão social, o egresso sinaliza para essa compreensão
quando expressa sua preocupação com uma exclusão que nega direitos universais
e fundamentais do ser humano.
Esse posicionamento nos remete a Arendt (1989 apud ESCOREL, 1999) que
caracteriza a exclusão política quando o exercício do direito não é igual para todos,
em que os direitos elementares são para os mais pobres uma conquista de cada dia.
Assim, configura-se um espaço de não cidadania, uma vez que a cidadania se
constitui através do primeiro direito que é o “de ter direito a ter direitos”. As trajetórias
no âmbito da cidadania são de precariedade no acesso aos direitos formalmente
constituídos e de incapacidade de se fazer representar na esfera pública.
Essa dimensão da exclusão nos remete a pensar o quanto o bios politikus
está distante do universo da População em Situação de Rua, já que esta se
encontra na dimensão de animal laborans, limitando-se às necessidades imediatas
de sobrevivência, desta forma, ficando mais próxima da condição em que mais nos
parecemos com os animais, do que aquela que nos aproxima da humanidade
(ESCOREL, 1999).
A exclusão para os atores/atrizes do grupo “Mãe de Rua” também pode se
manifestar em outras dimensões da existência humana em sociedade, assim
vejamos:
O próprio termo [...] exclusão [...] já é como se fosse retirada,
deixar à margem, deixar separado, longe, desse convívio
social, desse meio social e aí, realmente, a princípio a gente
pensa exclusão social como um fator econômico, mas se a
pessoa não tem meios, não tem recursos financeiros, então em
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algumas situações ela vai ser excluída, mas realmente a gente
convive com algumas situações que não envolvem
recursos financeiros, mas que separa, cria essa parede
divisória entre os sujeitos e a segregação (MÃE DE RUA).
Aqui abrimos um parêntese para esclarecer o termo “segregação” que
aparece nesse discurso agregado à ideia de exclusão social, no entanto, a exclusão
ultrapassa largamente a segregação, uma vez que esta tem significado
essencialmente geográfico e espacial (ESCOREL, 1999).
O excerto sinaliza para exclusões culturais/simbólicas e da condição humana,
referindo-se a situações nas quais as representações sociais chegam a assumir uma
dimensão tão radical a ponto de criar dois mundos.
Corroborando com esse pensamento, Xiberras (1993 apud ESCOREL, 1999)
acrescenta que a ruptura do vínculo econômico conduz de maneira inquestionável a
exclusão, porém existem outras formas de exclusões, de ordem simbólica, que
podem ser visíveis e materializadas através de comportamentos e atitudes de
evitação, de desconfiança e rejeição; podendo ainda assumir formas mais
dissimuladas de ruptura do vínculo simbólico, menos perceptível: quando a
população de excluídos seria rejeitada para tão longe do nosso universo, de nossa
linha do horizonte que é como se não existissem.
Nessa perspectiva o chamado destituído não é tido como eixo norteador de
políticas sociais, mas, sim, deixado de lado, sendo seu lugar e ação preenchidos
com rótulos negativos, que outrora era o leproso, o louco, o mendigo, sendo mais
recentemente denominado de excluídos.
Pode-se inferir que o grupo “Mãe de rua” traz uma compreensão acerca da
exclusão social que desperta para as situações-limite, em que a exclusão assume
sua face mais perversa quando desconstitui direitos fundamentais e nega a própria
condição humana. Com essa compreensão, “Mãe de Rua” convoca ao combate a
exclusão social, assumindo um compromisso com uma sociedade democrática e
justa. Refletindo, assim, os princípios que permeiam a formação na FAEN, no que se
refere a um perfil de egresso crítico e reflexivo com base nos princípios do SUS e da
cidadania.
Apesar de não terem mencionado, nessa reflexão inicial, a População em
Situação de Rua, inferimos pelo exposto que ao destacarem a cidadania e a
democracia como um ideal a ser perseguido assumem o desafio de lutar contra as
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desigualdades sociais que atingem as parcelas marginalizadas da sociedade,
principalmente os que se encontram nas franjas da miserabilidade e da penúria.
Outra compreensão a respeito da exclusão social foi apresentada pelo grupo
focal “Pai de Rua”. Destacamos que houve contrassensos no interior do grupo.
Assim vejamos:
[...] às vezes ser excluído não é uma questão tão negativa,
porque, por exemplo, eu estava conversando com um rapaz,
que por opção de vida ele resolveu seguir a filosofia
dreadlocks, mas, tipo assim, ele resolveu ele mesmo não
ter emprego fixo, ele faz malabarismos em sinais, ele gosta
de ser andarilho, de estar de um lado para o outro, não ter
nada que o prenda às amarras capitalistas, e isso para ele
é uma filosofia de vida, ele se sente bem desse jeito. Então
ser excluído é sinônimo de diferente (PAI DE RUA).
Nessa mesma perspectiva, outro participante acrescenta: [...] Então muitas
vezes esses grupos estão aumentando também por auto se excluírem, onde dentro
de um grupo você tem vários grupos que se excluíram (PAI DE RUA).
Essas falas representam o posicionamento de parte dos docentes do grupo
“Pai de Rua”, a exclusão social aparece como uma escolha, como uma expressão
de diversidade de grupos que optam por maneiras distintas de viver e até mesmo
como algo positivo.
Aqui destacamos nossa preocupação acerca da compreensão da exclusão
social nesses discursos, que aparece como abarcando a tudo e a todos, apesar de
que vários autores já alertaram que devido à abrangência do termo exclusão, ele
acaba gerando uma perda de nitidez de seus contornos conceituais, tornando-se
uma espécie de panaceia. Destarte, mais do que uma preocupação conceitual,
nossa intenção em clarificar alguns elementos gira em torno de que as concepções
apresentadas possam significar não apenas visões de mundo, mas sinalizar
posicionamentos políticos diante do processo de formação e da realidade social.
Na perspectiva de elucidar algumas questões, recuperamos Escorel (1999).
Para a autora, a categoria da exclusão social não deve ser confundida com
diferenciação social, uma vez que se a existência de grupos sociais implica
necessariamente a existência de limites, não é tão claro que toda diferença ou
distinção estabeleça uma exclusão. O grau com que as diferenças produzem
exclusões depende de alguns fatores, tais como a permeabilidade dos limites, se o
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pertencimento ao grupo é livremente escolhido e se as distinções proporcionam
benefício social. Portanto, é uma questão de grau negativo que marca os limites
entre diferenciação e exclusão.
Nesse sentido, evidenciamos um contraponto do grupo “Pai de Rua” que traz
elementos esclarecedores, vejamos na íntegra:

Eu penso que nós estamos entrando numa discussão do
diverso e da exclusão social. Eu acho que temos uma
diversidade de grupos, por exemplo: dentro do padrão que é
normal, por exemplo, existe o gordo e o magro, existe o
bonito e o feio, existe a diversidade de manifestações
religiosas, eu penso que isso é do campo da diversidade,
das expressões culturais, políticas, ideológicas; e eu
penso que existe o grupo dos excluídos socialmente [...]
que são as pessoas que têm os seus direitos negados, que
é uma perspectiva que vai de encontro à justiça social, à
garantia do direito fundamental à vida, à liberdade, ao
acesso a bens, a serviços; então eu acho que nós temos um
grupo, como a PSR, que é um grupo em situação de
exclusão social, e eu penso que existe essa diversidade
política, partidária, social, cultural, de expressão das coisas, e
penso que por mais que estejam próximos, são situações
diferentes; existem grupos diversos e que estão em situação de
exclusão social e existem grupos, por exemplo, esse andarilho,
que é uma expressão cultural de seu modo de viver, mas que
ele não está, necessariamente, na situação de exclusão social
(PAI DE RUA).
Esse depoimento corrobora com a menção feita pelo grupo “Mãe de Rua”
acerca da dimensão política da exclusão. Destaca a População em Situação de Rua
como exemplo de grupo excluído que tem os seus direitos fundamentais negados.
Assim, podemos inferir que, diferentemente dos grupos diversos, para a população
de rua as “escolhas” carregam fardos muito pesados de violência, desigualdade e
preconceito. O andar de um lado para o outro não é sinônimo de liberdade, mas de
luta pela sobrevivência e o optar por não ter emprego fixo, traduz-se em não
encontrar lugar na vida econômica, ser desvinculado do mundo do trabalho.
Outro contraponto que vem a complementar essa discussão, apesar de não
fazer referência à População em Situação de Rua, destaca essa ruptura com a
dimensão do trabalho como geradora de exclusão [...] a gente vive numa sociedade
do capital, onde as desigualdades sociais são muito grandes, então, assim, eu acho
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que grupos e populações [...] que estão fora desse mundo do capital, da produção,
elas são as excluídas (PAI DE RUA).
Escorel (1999) acrescenta que, nesse âmbito, o fenômeno da exclusão é
caracterizado, principalmente, por contingentes cada vez maiores de pessoas
consideradas economicamente desnecessárias, supérfluas e disfuncionais. No que
se refere à População em Situação de Rua, esta apresenta uma história profissional
segmentada que permite caracterizá-la como exército de reserva, mas também
como população excedente, supranumerário, massa marginal, inúteis ao mundo.
Podemos perceber nos contrapontos uma preocupação em romper com as
amarras da alienação, despertando para as iniquidades sociais, para a apropriação
desigual do capital socialmente produzido, em que uma grande parcela da
população permanece à margem dos direitos fundamentais e do próprio mundo do
trabalho.
Assim, coexistem no grupo “Pai de Rua” contradições que merecem ser
pensadas, sobretudo, quando se considera um processo de formação como o da
FAEN/UERN que compreende a enfermagem enquanto prática social inserida em
um cenário de forte ideologia neoliberal.
Se por um lado, as contradições preocupam quando se pensa a ruptura do
modelo hegemônico, por outro, reconhecemos nesse grupo uma possibilidade de
transformação. Apesar de um ou outro participante ter recuado diante de seus
próprios posicionamentos, talvez por não querer assumi-los ali ou por não conseguir
sustentá-los, no geral, foi um grupo que se abriu ao diálogo, não afim de um
entendimento, mas de se permitir as trocas, de enfrentar o real, os paradoxos, de
escutar o díspar, de desestabilizar as certezas. E essa postura sinaliza para
possibilidades de um processo de formação mais flexível, capaz de ultrapassar os
discursos saturados.
Como bem afirma Barros e Heckert (2010) a postura de não produzir
apaziguamentos, de não se omitir e de assumir uma identidade, se por um lado gera
desassossego, inquietação, faz o corpo vibrar, por outro, nos provoca a escutar e a
criar passagens para aquilo que nós mesmos produzimos ou (re)produzimos.
Falando em reprodução explicitamos o discurso da inclusividade que se fez
presente em uma das falas do grupo “Pai de Rua”, vejamos abaixo:
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Aqui no Brasil, é uma nação que permite um sincretismo
grande, é uma sociedade democrática, é lógico que tem esse
ranço do capitalismo pela exclusão, mas eu acho que a gente
sobrevive com as diferenças de forma menos radical. Por
exemplo, a gente tem um sincretismo religioso apesar do
candomblé, do espiritismo ser um pouco mais rechaçado em
relação à maioria que é católica, mas existe um respeito social,
acho que ninguém se mata, é...eu vou matar porque ela é
espírita, ela é da umbanda! (PAI DE RUA).
Resgatamos o sociólogo Da Matta (1997) quando este adverte que a “lógica
da inclusividade” é muito comum em sociedades emolduradas pelo credo da
igualdade e da democracia. Assim, o Brasil realmente não é marcado pela
padronização ou pelas dicotomias secas do preto e do branco, de quem está dentro
ou fora, do é e do não é. No entanto, se em outros países o credo diz: iguais, mas
separados, no Brasil, decreta-se: diferentes, mas juntos, permitindo assim uma
junção, porém, com hierarquização, quando o acesso e o usufruto dos direitos
constitucionais são diferenciados, permitindo existência de várias cidadanias e até
da não cidadania, na qual a cidadania não confere ao indivíduo nenhum lugar social.
Assim, temos uma cidadania em casa, outra na política, outra no centro religioso e
outra extremamente negativa na rua.
No caso brasileiro, há uma tendência ao englobamento, diante de certos
problemas e relações, engloba-se casa, rua e outro mundo.

Leituras pelo ângulo da casa ressaltam a pessoa. São
discursos arrematadores de processos ou situações. Sua
intensidade emocional é alta. Aqui, a emoção é englobadora,
confundindo-se com o espaço social que está de acordo com
ela. Nesses contextos, todos podem ter sido adversários ou até
mesmo inimigos, mas o discurso indica que também são
"irmãos" porque pertencem a uma mesma pátria ou instituição
social. Leituras pelo ângulo da rua são 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. Já as leituras pelo prisma do outro mundo são
falas inteiramente relativizadoras e muito mais inclusivas, onde
as misérias do mundo são criticamente apontadas. Seu
tirocínio é que há um outro lugar e, uma outra lógica, que nos
condena a todos a uma igualdade perante forças maiores do
que nós (DAMATTA, 1997, p.13).
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Essas possibilidades estão institucionalizadas em nós, permitindo leituras e
construções diferenciadas, assim, é possível pensar a População em Situação de
Rua do ponto de vista da casa na perspectiva da rua e do ângulo de outro mundo.
Ora são criminalizados pela letra dura da lei, ora despertam a compaixão sendo
alvos do voluntarismo das almas caridosas ou dos parcos benefícios assistenciais,
como se sua condição fosse obra do outro mundo.
Sabemos que a lógica da inclusividade torna menos dramático os conflitos de
consciência. Assim, quando a exclusão não está associada ao sobrenatural pode
ainda ser apontado um insucesso individual, não imputando responsabilidades
sociais.
A crítica a essa naturalização da exclusão, quando o ônus recai sobre o
indivíduo, aparece em um dos discursos do grupo “Mãe de Rua”:
Acho que a história do Brasil [...] enquanto fundação de uma
colônia portuguesa, a partir desse momento a gente foi
subjugado [...] então o modelo que se aplicou, que de fato é um
modelo que parece ser o melhor, é um modelo que traz à
margem todo o processo da ideologia da exclusão [...] como
sendo algo extremamente natural, no sentido de que o sol
talvez tenha nascido para todos e se você não conseguiu
sucesso então é um problema seu (MÃE DE RUA).
A lógica de que o Sol nasceu para todos, ressalta o individualismo, a
competitividade e o consumismo, questões essas que foram internalizadas em
algumas concepções acerca da exclusão social, vejamos na íntegra:
Esse cenário de exclusão social ganha muita evidência em
nosso contexto [...] numa lógica capitalista de forte consumo e
que se estabelece padrões de vida adequados [...] você não
conseguir consumir na proporção que se veicula, então é o
carro, é a casa, é a roupa, é o celular, é o notebook, é a
internet, e isso se evidencia de forma muito forte em todos os
contextos. Eu penso que a exclusão social, hoje, ela vai se
reconstruindo de acordo com o contexto, hoje a gente
vivencia isso muito fortemente por essa onda que tem, do
consumismo exagerado, e as pessoas acabam ficando à
margem do que se estabeleceu como padrão (IRMÃO DE
RUA).
[...] Essa forma de organização econômica e política ela é tão
forte que ela tem impacto até na forma de pensar [...] e ela
chega a ditar comportamentos, pensamentos muito rígidos, no
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sentido em que você mesmo passa a fazer pré-julgamento de
valor, por exemplo, a partir do preço, a partir do valor, a
partir do nome que tá na blusa, assim, ela a partir disso
muda até a forma de pensar, então consequentemente isso
tem impacto nas exclusões (IRMÃO DE RUA).
[...] aí entra o consumismo, se a pessoa não consumir igual a
mim, aí eu digo: que roupa [...] isso não é roupa, e essa
exclusão vai tomando a magnitude desde um corte de
cabelo até uma coisa muito maior (IRMÃO DE RUA).
Os discursos se coadunam em torno da dimensão simbólica e cultural da
exclusão social, em que os excluídos são aqueles que não se enquadram nos
padrões de normalidade estabelecidos pela sociedade, especialmente o padrão de
consumo, muito enfatizado pelo grupo. A questão político-econômica até aparece
enquanto geradora de exclusões, mas nivelada pelos excessos, e não pelas
carências.
Ao se conjugar essas duas noções – exclusão social e consumo, a lógica da
solidariedade vem sendo afetada, dado que a sociedade civil é cada vez mais
definida pela lógica do mercado. Na cidadania consumista, o indivíduo terá certos
direitos à medida que possa pagar por eles; o cidadão é aquele que trabalha e que
por isso pode adquirir seus direitos civis, políticos e sociais (PEREIRA; STAUFFER,
2011).
A exclusão é apresentada como mera extensão do mundo de mercadorias de
imagens reproduzidas. Para além dos fetiches, Pereira e Stauffer (2011) convida a
formação docente a se comprometer com o fortalecimento da cidadania e a não
banalizar os processos sociais que realmente contam. Para tanto, requer lembrar as
situações-limite, como o atraso que convive ao lado da modernidade, a miséria
ostensiva que convive ao lado do consumo de massas. Caso contrário, incorremos
no risco de estar reproduzindo uma formação elitista relegando a irrelevância à face
mais perversa da exclusão social.
Apesar de o grupo “irmão de Rua” transparecer um monocórdio em seus
diálogos, sons dissonantes se fizeram ouvir, conforme destacamos a seguir:
[...] eu vejo todos os aspectos que os outros colocaram,
levantaram, mas o que chama mais minha atenção é essa
exclusão grosseira mesmo que a gente tem na sociedade,
aonde parte significativa das pessoas, da população, não
tem acesso, não tem direito a direitos universais, digamos
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assim. Não tem acesso a bens básicos, eu vou falar de
forma bem simples: não tem acesso a uma alimentação, por
exemplo, não tem acesso a serviços de saúde, não tem
acesso a serviços de educação. A exclusão que realmente
mais me incomoda, que mais me perturba é essa exclusão
bem grosseira mesmo que a gente tem muito evidente na
sociedade brasileira [...] está muito relacionada à organização
socioeconômica, a forma de organização de produção da
nossa sociedade (IRMÃO DE RUA).
Essa fala, embora não mencione a População em Situação de Rua
diretamente, apresenta uma concepção de excluído que nos remete a essa
população, quando a preocupação não é com a blusa ou com o celular ou com o
corte de cabelo, mas com o que vai comer hoje ou onde vai dormir. Assim, sinaliza
para um ensino que afirma a função social, ética e política do processo de formação
em consonância com o PPP da FAEN/UERN.
Dessa forma, representa um contrassenso dentro do grupo, que contribui para
dialética do conhecimento, no entanto, pode-se inferir certa preocupação em manter
um consenso, quando eufemisticamente antes de anunciar um pensamento distinto
dos demais, o docente lança a ideia de concordância [...] eu vejo todos os
aspectos que os outros colocaram, levantaram, mas o que chama mais minha
atenção é essa exclusão grosseira mesmo (IRMÃO DE RUA).
Aqui lembramos Minayo (2014) quando esta afirma que mesmo em situações
de coesão grupal, toda coletividade possui algum interlocutor capaz de furar os
cercos do controle de impressões e vender à plateia os segredos da peça que seus
irmãos ainda representam. A autora lembra que a realidade social é sempre um
mundo de sombra e luzes em que todos os atores envolvidos revelam e escondem
seus segredos grupais. Entretanto, adverte que um companheiro destituído sempre
corre o risco de tornar-se um renegado. Nesse sentido, admite-se a existência até
de uma exclusão ideológica:
[...] no Brasil existe uma exclusão ideológica, se você pensa
diferente de mim, eu lhe excluo [...] então na academia é
comum, eu excluo aquele que de certo modo não tem um
discurso acadêmico ponderado porque isso é o que a
universidade quer (IRMÃO DE RUA).
Destarte, não podemos afirmar se os consensos apresentados pelo grupo
“Irmão de Rua” foram processos conscientes e controlados, ou influenciados por
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intermédio de outros discursos, e se os contrapontos possibilitarão a produção de
um novo saber/fazer. Toda essa dialética poderá produzir tanto a dimensão
transformadora como a reprodutora da sociedade.
As discussões trazidas pelos grupos focais, e apresentadas até aqui, apontam
para uma heterogeneidade do uso do termo exclusão social, sendo utilizado para
designar um número imenso de situações diferentes, acabando por encobrir as
especificidades de cada caso. E na perspectiva de avançarmos nessas discussões,
solicitamos aos grupos focais que caracterizassem os grupos excluídos apontando
elementos que contribuem para identificá-los.
Nesse ínterim, o grupo “Mãe de Rua” construiu algumas imagens [...] na ideia
da exclusão a gente vai construindo e cristalizando algumas imagens (MÃE DE
RUA). Vejamos em alguns excertos:

[...] a própria aparência, se você ver alguém mal vestida,
suja, andando pela rua, ou com tatuagem, alguma coisa
assim, então você já tende a se afastar porque aquela
pessoa já representa um perigo. Então você já se afasta
(MÃE DE RUA).
[...] a associação que se tem do usuário de droga a uma
pessoa violenta, que é um bandido, que é um assaltante é
muito grande, então já existe uma associação muito forte,
pode ser que ele seja só usuário [...] mas, pela associação, é
taxada como um bandido, como alguém infrator (MÃE DE
RUA).
Nessa mesma linha de pensamento, “Irmão de Rua” acrescenta: [...] a
empregada doméstica do bairro X já é uma pessoa que pode roubar da sua casa,
então você já vai fazendo algumas análises (IRMÃO DE RUA).
As falas são representativas de que estigmas e preconceito ainda estão muito
presentes no imaginário social e no próprio discurso acadêmico. Essas questões nos
conduzem a pensar que a imagem dos grupos excluídos que vem sendo construída,
está no mínimo distorcida, fora de foco e até mesmo invertida, contribuindo para
reforçar a exclusão e a violência. De onde se pode inferir que constitui um desafio
para o processo de formação romper com essas representações estereotipadas, que
homogeniza sob um estigma a pluralidade e a diversidade humana dos grupos
sociais.
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Nesse escopo, os grupos excluídos assemelham-se aos “estrangeiros” do
sociólogo George Simmel. O estrangeiro é um personagem que se instala no espaço
urbano, dele permanecendo à margem, não apreende os íntimos mecanismos desse
espaço, continuando de certa forma exterior ao grupo social local. Adverte que nas
cidades de hoje cada um pode se tornar um estrangeiro, homem sem raízes no
interior de sua própria sociedade (BRITO 2012).
A População em Situação de Rua é a população mais “estrangeira” dentro de
uma cidade, no que se refere aos seus modos de andar a vida, estando fora de suas
normas e suas leis, mas dentro de sua dinâmica, uma espécie de estranho íntimo.
Estar inserido enquanto População de Rua significa receber uma carga de
estereótipos, tipificada no universo do pensamento consensual por diversos termos:
mendigos, andarilhos, vadios, itinerantes, desafortunados, homens das esquinas,
malandros, desordeiros, pedintes, drogados, perturbadores da ordem, delinquentes,
loucos etc. Essa ampla gama de termos revela uma matriz de uma tipificação
socialmente construída (FURINI, 2010).
Pensar o outro que é diferente dos ditos normais nos remete a Goffman
(2004), quando afirma que enquanto o estranho está a nossa frente, podem surgir
evidências de que ele tem um atributo que o torna diferente de outros que se
encontram em uma categoria na qual pudesse ser - incluído, sendo, até, de uma
espécie menos desejável – em um caso extremo, uma pessoa completamente má,
perigosa ou fraca. Assim, deixamos de considerá-lo criatura comum e total,
reduzindo-o a uma pessoa estragada e diminuída. Tal característica é um estigma.
Escorel (1999) acrescenta que na matriz brasileira predomina a lógica
desumana do estranho, em que há enormes dificuldades no reconhecimento do
outro. E quando o outro carrega sinais de infortúnio, como a pobreza, reforça que as
interações

sociais

marcam

nitidamente

a

discriminação,

estigmatização

e

criminalização. Pode- se afirmar que nas representações sociais o pobre passou de
objeto de pena para objeto de indiferença e, nos dias atuais, para objeto de medo.
Esse campo representacional repercute na forma como os profissionais de
saúde atendem essas populações. Pensando a População em Situação de Rua,
Brêtas, Secco e Rosa (2006) afirmam que os profissionais de saúde não estão
preparados para lidar com esse grupo, destacando o estigma e a discriminação
como elementos presentes na atenção à saúde.
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A pesquisa Nacional sobre população de rua revelou que 18% dessa
população é expulsa dos serviços de saúde pelo simples fato de estarem mal
vestidas ou malcheirosas (BRASIL, 2008).
A partir do exposto, podemos considerar que o trabalho de enfermagem com
essa população ainda é desafiador, principalmente no que se refere à construção de
um novo olhar capaz de ultrapassar estigmas e rótulos, situando-os enquanto
cidadãos de direitos. Assim, evidencia-se a necessidade de se fazer releituras sobre
tais desigualdades, tanto no âmbito da sociedade como da universidade enquanto
parte desse todo, corroborando com a formação cidadã de enfermeiros, que na
FAEN/UERN têm como pressupostos básicos os princípios doutrinários do SUS e os
paradigmas principialistas da ética: autonomia, beneficência, não maleficência e
justiça.
Antes de prosseguirmos na caracterização dos grupos excluídos, faz-se
necessário esclarecermos alguns termos que se confundem com exclusão social,
que apesar de serem termos mediadores da exclusão possuem significados
distintos.
O estigma, conforme visto, é uma construção histórica, social e cultural, são
marcas desacreditáveis que são estabelecidas por outras pessoas em encontros
sociais e em envolvimentos afetivos. É produto da aprendizagem social, em que a
sociedade é responsável por estabelecer os meios de categorizar as pessoas ou os
atributos tidos como naturais para os membros de cada uma dessas categorias. O
termo estigma, portanto, será usado a partir da criação de identidades virtuais, como
referência a um atributo profundamente depreciativo, em uma linguagem de
relações, e não de atributos em si (CARDOSO; SIQUEIRA, 2011).
As pessoas estigmatizadas acabam recebendo rótulos, sendo ligadas a um
conjunto de características desagradáveis que formam um estereótipo, este pode
ser entendido como sendo crenças compartilhadas acerca de atributos que tendem
a enfatizar o que há de similar entre as pessoas, não necessariamente similares,
homogeneizando-as sob o rótulo e agindo de acordo com essa percepção. É a partir
dos rótulos (que é a nossa maneira de perceber o outro) que os estereótipos são
criados. É importante ressaltar que a rotulação é o processo social de eleger uma
determinada característica e aplicá-la a alguém, não indicando, necessariamente,
que este indivíduo a possua (CARDOSO; SIQUEIRA, 2011).
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Destarte, a atitude preconceituosa é a maneira de agir que se organiza não a
partir da realidade, da pessoa de verdade, mas do rótulo, personificando a pessoa
no rótulo.
Essas questões podem ser bem observadas na fala a seguir (que representa
um contraponto do grupo “Irmão de Rua”):

[...] tem um momento que a gente cruza muito exclusão com
preconceito, e eu acho [...] a exclusão ela tem um cunho
muito objetivo, é muito concreto, e o preconceito ele é algo
não concreto, é uma coisa assim que eu crio, eu crio que o
homossexual não tem o mesmo direito que eu; isso é um
pensamento assim mais subjetivo. E a exclusão ela é muito
objetiva, muito viva, muito latente ali na sua frente; você
percebe claramente aquela pessoa que ela tem o mesmo
direito que eu, mas ela não tem, ela não usufrui desse mesmo
direito, ela não usufrui desse mesmo acesso (IRMÃO DE RUA).
Destacamos algumas concepções (que não constituíram consensos nos
grupos focais) que avançaram em direção a uma caracterização de grupos excluídos
para além das tipificações socialmente construídas.
são grupos que têm seus direitos negados e que de certa
forma fogem a essa regra social, a esse padrão de
normalidade, e aí é um padrão de normalidade das pessoas
que são ditas normais, que não têm deficiência, é um
padrão de normalidade das pessoas que têm casa, hoje
para ser um cidadão você tem que ter uma casa, e as
pessoas que não têm onde morar, elas são o quê? (PAI DE
RUA).
Pessoas que não têm o mesmo acesso à educação, às
próprias políticas públicas, né! Eu acredito que também elas
já se tornam excluídas (MÃE DE RUA).
quando é negado um direito que nossa sociedade diz que é
para todos[...] Então quando é negado isso, você acabou de
colocar aquelas pessoas numa situação de exclusão porque
perdeu um direito que é legal, então mude a constituição,
mude a lei (IRMÃO DE RUA).
Através dos direitos que lhe são cerceados [...] E aí se nós
formos pegar, 80% de nossa população é excluída por não ter
direito básico a uma moradia, um alimento, as coisas básicas
para manter a saúde [...]Infelizmente o poder público na
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maioria das vezes se abstém de resolver esse problema
(PAI DE RUA).
Observamos aqui um afastamento de uma perspectiva individualizante e
culpabilizadora dos grupos excluídos. A responsabilidade é deslocada para além do
plano individual, colocando o problema no campo dos direitos e das políticas
públicas. As narrativas fazem a crítica ao modelo excludente, despertando para um
projeto de sociedade capaz de ampliar os limites do exercício da cidadania.
O primeiro depoimento faz a crítica ao padrão de normalidade, quando os
ditos “normais” relegam ao território da infracidadania aqueles

que não

correspondem às expectativas sociais. Destaca a casa como um dos passaportes
para o mundo da cidadania. Nesse sentido, evoca o pensamento da universidade
para a População em Situação de Rua, uma vez que a rua passa a ser o habitat de
negação dos direitos sociais dessas pessoas, não lhes oferecendo condições de
privacidade, dignidade e cidadania.
Fica perceptível a preocupação dos docentes no que se refere à garantia de
direitos do outro, indo ao encontro do modelo de formação na FAEN, que está
voltado para o resgate da dignidade humana, da justiça, responsabilidade e
solidariedade (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
Assim, a criticidade e reflexividade é algo esperado quando se pensa os
egressos dessa instituição. No entanto, destacamos que não basta fazer a crítica
pela crítica, e a proposta de formação da FAEN/UERN é clara ao dizer que o
enfermeiro precisa implicar-se com projetos que contribuam com a transformação de
uma dada realidade social (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE, 2014).
Aqui resgatamos o terceiro e o quarto depoimentos, naquele há um destaque
ao direito constitucional, como se o plano jurídico-legal fosse por si só garantia de
inclusão. Neste, a exclusão social aparece como sendo de responsabilidade
exclusiva do poder público, cabendo a ele resolver essa questão.
Pinheiro (2010) nos provoca à ação, advoga que não basta que o direito
esteja expresso somente na letra da lei, é necessário torná-lo prática concreta no
cotidiano. O direito está no campo de luta e necessita da inclusão de novos atores
na arena política em torno da ampliação da noção de igualdade e de construção de
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políticas públicas comprometidas com a afirmação da vida. Convoca-nos, portanto, a
pensar o papel social e político da formação em saúde.
Continuando com as discussões sobre a caracterização dos grupos excluídos
“Irmão de Rua” afirma:
Eu vinha pensando, refletindo [...] sobre o impacto da lei das
domésticas nas nossas vidas [...] pessoas iam trabalhar na
casa de minha colega para ganhar as roupas dos filhos dela de
seis em seis meses [...] eu entendo que era para ser aquilo,
nós nos acostumamos a tratar as domésticas dessa forma [...]
que pode configurar um grupo de excluídos porque a gente
considera que elas estão numa condição, eu nem sei que
condição, se posso dizer inferior de entender que eu dar
uma roupa de seis em seis meses do meu filho, quando eu
quero trocar o guarda-roupa do meu filho, eu estou pagando.
Hoje ela acaba que tem direitos, nós nos incomodamos
com esse direito. [...] só que a gente não entende a
necessidade de reconstrução desse grupo porque mexe com
os meus interesses. Então, assim, eu tenho que incluí-los, os
trabalhadores domésticos, mas isso mexe muito comigo
(IRMÃO DE RUA).
aquele grupo que vai trazer a violência para dentro da
minha casa, aquele grupo que vai trazer um ônus no final
do mês...aquele grupo que tá atrapalhando a ordem ali na
nossa rua, na nossa comunidade, enfim, geralmente é algo
que nos incomoda, que a gente não aceita (IRMÃO DE RUA).
Podemos observar nos depoimentos que as caracterizações dos grupos
excluídos transitam entre politicamente incômodos e socialmente ameaçadores.
No primeiro discurso, a inclusão aparece como uma obrigação, e não como um
constructo de uma ação política para produzir o comum. Aqui recorremos a Pinheiro
(2010) que define o comum como algo que se compartilha, quando os interesses
privados e específicos brandem suas contradições em igualdade de condições.
O discurso deixa transparecer aquilo que Pereira e Stauffer (2011)
denominaram de inclusão social forçada, uma espécie de mal necessário, como uma
resposta dos ideais liberais, quando o Estado continua a limitar a garantia de direitos
do ponto de vista de classes, arbitrando os conflitos que possam vir a parecer.
As narrativas nos permitem inferir que se constitui um desafio conciliar os
interesses de acumulação do capital ao bem comum. A construção da cidadania
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acaba sendo relegada a um segundo plano, tornando-se algo caro quando se pensa
“no ônus no final do mês” ou quando implica em “mexer com os meus interesses”.
No segundo depoimento, há uma associação dos grupos excluídos com a
violência, bem como traz um discurso de inclusividade - é a nossa rua, nossa
comunidade que, de repente, exclui aqueles para os quais a nossa rua tenha maior
valor, por significar a própria morada, a própria vida. Quem de fato é vítima da
violência?
Não temos respostas prontas, mas Escorel (1999) clarifica essa questão.
Segundo a autora, a pobreza não produz necessariamente violência, e um
determinado nível de pobreza não corresponde a um determinado nível de
agressão. Porém destaca que, ao analisar o retrato da vítima, esta sim, está envolta
em uma situação de vulnerabilidade associada à pobreza.
Destarte, as associações da criminalidade com a pobreza acabam por
justificar a exclusão e a desigualdade, por meio de respostas suavizadas,
construindo uma teoria do estigma, uma ideologia, em que se destacam a
inferioridade ou o perigo que esses grupos representam, racionalizando algumas
vezes uma animosidade baseada em outras diferenças, tais como as de classe
social (GOFFMAN, 2004).
Esses são os caminhos para o obscurecimento e a invisibilidade dos grupos
excluídos [...] eu faço o exercício de não ver o outro (IRMÃO DE RUA). Destacamos
que essa fala não representou um consenso no interior desse grupo.
[...] é muito de onde você parte, depende do seu olhar, dos
seus referenciais, de onde você mora, da sua compreensão
sobre valores, sobre princípios, criação familiar, educação
formal, parte do seu mundo, que você vai enxergar essa
exclusão ou não (IRMÃO DE RUA).
No entanto, a FAEN/UERN, ao preconizar a ética da solidariedade em
detrimento à ética do individualismo, nos coloca o desafio de ampliar o olhar para
além do nosso mundo, o que significa retirar o manto da invisibilidade de alguns
grupos excluídos, principalmente daqueles que nos incomodam.
Porém, segundo alguns consensos do grupo “Pai de Rua”, dar visibilidade aos
grupos excluídos não parece ser tarefa fácil:

111

Acho que um termo interessante para a exclusão social é a
invisibilidade social. De certa forma nós acabamos negando,
de certa forma acabamos muitas vezes tentando não enxergar
o que está acontecendo e que a tentativa de mudar essa
realidade, muitas vezes, ela é rechaçada ou até discutida
pelas outras classes (PAI DE RUA).
[...] na cracolândia, as questões das políticas públicas, ali
você tá naquele setor, ninguém mexe. E quando alguém
quer se inserir lá dentro para tirar, para tratar, para fazer
qualquer coisa, intervenção em relação às políticas públicas,
então existe todo um questionamento por todo mundo: por que
que você quer tornar o que é invisível visível? Por que
vocês vão mexer num vespeiro? Deixa o povo se matar,
deixa esse povo consumir crack aí. Aí vêm os
questionamentos: vocês querem tratar um pessoal que não
querem tratamento, como é que é isso? Por que vocês
querem tornar visível o que está invisível, o que não tá
mexendo com ninguém? (PAI DE RUA).
Mexer em um vespeiro ou correr o risco de ser rechaçada são situações
paralisantes para o ser humano. Essas concepções coadunam com a formação de
uma espécie de zona de isolamento para alguns grupos excluídos que, apesar de
não assumir a espetacularização das chacinas, acaba sendo uma forma de
eliminação lenta e gradual desses grupos. Expulsos da ideia de humanidade, sua
eliminação (matando, mandando matar ou deixando morrer) não interpela
responsabilidades públicas nem sociais (ESCOREL, 1999).
A pobreza transformada em paisagem é trivializada e banalizada. Nessa
perspectiva, as cracolândias acabam sendo incorporadas ao cenário urbano como
uma espécie de arquitetura da indigência, consideradas algo extremamente natural.
A situação nos remete a pensar a População em Situação de Rua, não em
uma relação simplista de associação ao crack, apesar de se reconhecer que a droga
é um problema real que envolve esse grupo, mas por ser um grupo que costuma ser
removido para essas zonas de isolamento, para os bolsões de pobreza, onde os
governos locais expulsam a população de miseráveis para lugares invisíveis, como
estratégia sanitária de combate ao medo, à violência, transcendendo suas funções
de Estado social para Estado penal.
É a lógica de banimento do estrangeiro que enquanto permanecer distante
não nos incomoda, como se fosse possível combater a violência criando ilhas de
paz.
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O segundo discurso evoca uma questão que é muito forte no imaginário
social, quando se pensa a População em Situação de Rua como um grupo que não
quer ser ajudado.
[...] É um mundo social que não é criado ou escolhido pela
grande maioria dos moradores de rua, pelo menos não
inicialmente, mas para o qual a maioria foi empurrada por
circunstâncias além de seu controle (Snow e Anderson 1988
apud MELO, 2011, p.40).
Estar na rua é uma condição que só pode ser entendida em sua essência
quando se apreende o processo social que empurra milhares de pessoas para essa
condição, implica em atentar para o pauperismo, para as desigualdades em que a
riqueza produzida é apropriada por uma pequena parcela da população (REIS,
2011).
Dada a complexidade dessa realidade e suas múltiplas determinações parece
ser mais fácil dissolver a objetividade dos fatos pela sua negação, desta forma não
se oferece, nem se propõe meios ou instrumentos profissionais para ação sobre o
problema. Assim, é mais cômodo dizer que esses grupos não querem ser ajudados,
porém, precisa-se atentar para a dimensão de desvinculação em que se encontram
essas pessoas, às vezes a resposta negativa ou a não resposta representa o não se
sentir mais pertencente à humanidade.
Outros olhares, que representam contrapontos, sobre a questão da
invisibilidade que envolve os grupos excluídos, nos convidam a refletir sobre a
função do Estado perante esses grupos, bem como despertam para o
obscurecimento dessa responsabilidade pela ideologia neoliberal, como podemos
observar nas falas a seguir:
Essa discussão requer que muitas pessoas, elas achem que
a culpa é dessas pessoas que estão excluídas, cabendo a
elas resolverem seus problemas. Então mexer no vespeiro,
para que mexer no vespeiro? Deixe o discurso que se tem
de seleção natural que eles se matem e que se acabem e
que resolvam seus problemas. Então, o Estado muitas vezes
não assume enquanto função do Estado enxergar que existe,
que somos um país de exclusão social, e que ele tem
responsabilidades na definição de políticas públicas que
vá ao encontro dessa exclusão social (PAI DE RUA).
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[...] o problema não é somente o sujeito que não quer, essa
individualidade marcante de achar que o problema é
unicamente dele, é também um problema do próprio
Estado que tem que construir políticas públicas que
consigam ir rompendo essas barreiras, quebrando esses
contextos de pobreza, no sentido de promover de fato a
cidadania (MÃE DE RUA).
As falas são representativas de uma crítica ao ceticismo que o modelo
hegemônico de produção e de formação tenta incutir no imaginário social, no qual os
grupos excluídos são banalizados, sendo sua condição atribuída à fatalidade do
destino, ficando sua vida ao léu, à sina, ao arbítrio, gerando um verdadeiro
esquecimento em vida.
O primeiro discurso se contrapõe à lógica do Darwinismo social, imbuído da
noção de equidade diz que é possível mexer no vespeiro construindo políticas
públicas de combate às exclusões.
O segundo discurso desmitifica a ideia de escolha que a lógica do liberalismo
e da igualdade de oportunidades tenta incutir. E a exemplo da primeira narrativa,
também convoca o Estado a intervir nesses ciclos de pobreza, que parece envolver
gerações. ´
Escorel (1999) acrescenta que metade da opinião pública tem uma explicação
naturalizada da desigualdade, sendo as famílias pobres o “bode expiatório”, uma
espécie de estereotipia dessas famílias, como desagregada e promotora de seres
desviantes e marginais.
A construção de políticas públicas de combate à exclusão perpassa em
atentar para a responsabilidade da universidade, enquanto parte da sociedade e do
Estado. As discussões apresentadas sinalizam para a necessidade de se construir
saberes em nível de universidade e sociedade acerca da exclusão social, no sentido
de desnaturalizar e dar visibilidade ao problema.
Essa visibilidade, segundo cinquenta por cento do grupo “Pai de Rua”, se dar
por meio do grito, “o grito dos excluídos”, vejamos na íntegra:
[...] identificamos pelo grito! Existe até um movimento aqui que
se chama o grito dos excluídos [...] quando um grupo
específico ele se sente cerceado, acho que isso é de certa
forma um ponto positivo porque ele começa a se
reinventar, se refazer, se reorganizar em busca de seus
direitos. [...] o quanto às vezes a gente idealiza o que é um
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grupo excluído e da necessidade real de um grupo excluído, do
quanto ele já está organizado, e às vezes a gente idealiza
que é um pessoal muito precisado que na verdade já tá se
emancipando (PAI DE RUA).
A voz dos silenciados foi o título que Guimarães e Melazzo (2010) atribuíram
ao capítulo de seu livro que traz a narrativa de alguns grupos excluídos. Os autores
ressaltam os compromissos sociais necessários para que essas vozes se façam
ouvir, destacando o papel da universidade, o diálogo com os movimentos sociais,
com aqueles que defendem a construção de um Estado da democracia e a
articulação com as políticas públicas.
Não é possível enfrentar a exclusão sem olhar para o caráter estrutural da
desigualdade social e, portanto, do modelo socioeconômico vigente. Assim, o grito
muitas vezes é silenciado diante ao sedutor canto da ideologia neoliberal ou por
meio do extermínio direto. A Fala a seguir é representativa:
alguns que eram despercebidos hoje são percebidos, mas por
que é que eles são percebidos? porque alguns grupos se
organizaram, só por isso, saíram debaixo da carapuça...o
primeiro que tentou fazer isso arrancaram a cabeça dele do
sertão, Lampião, mataram logo e pronto! (IRMÃO DE RUA).
Não se pretende aqui vangloriar ou estigmatizar o cangaço, uma vez que
estavam inseridos em uma trama social na qual compromissos e interesses estavam
em jogo. Mas atentar para que o sonho de transformação social e política não
nomeiem novos signos – mártires, heróis, bandidos ou mocinhos.
Partindo

da

compreensão

da

exclusão

social

enquanto

processo

compreendido em sua historicidade, pode-se inferir que os gritos não vêm sendo
ouvidos. Três são os personagens clássicos da exclusão social no Brasil – os índios,
os negros e os trabalhadores rurais. Os primeiros foram eliminados, os negros
transformados em mercadorias e os trabalhadores rurais, necessários ao processo
de industrialização, expropriados de suas terras, muitos não sendo absorvidos pela
indústria nascente passaram a perambular pelas ruas (VIEIRA et al., 2010).
Assim, o grito precisa ser organizado politicamente, conforme destaca a fala
que segue, representando um contraponto do grupo “Pai de Rua”:
Eu penso assim a questão do grito um pouco diferente, eu
penso que o grito é uma manifestação de grupos excluídos
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organizados politicamente. Não penso hoje que todos os
grupos excluídos estão nessa categoria de organização
social e política. Então, hoje o grito que a gente ouve
desses excluídos é de uma minoria, e não de uma maioria
dos que são excluídos. Nós escutamos hoje muito
fortemente o grupo dos excluídos do MST, mas que por
outro lado tem toda uma propaganda que tenta manchar a
luta política desse movimento social; nós temos hoje um
grupo organizado, penso eu, de excluídos que é o GLBT,
que acho que hoje já tem uma grande visibilidade, mas eu
penso que a maioria dos excluídos não conseguem ainda
expressar ativamente e politicamente a sua condição de
excluído para que possam de forma organizada lutar pelos
seus direitos [...]Será que pessoas dormindo na praça não
é uma forma de gritar? E aí eu volto, esse grito precisa ser
organizado politicamente. Então, penso que essa certa
invisibilidade de certa forma não possibilita que esses gritos
sejam ouvidos e penso que esse grito não é anunciado, não é
forte, porque nós somos uma sociedade que está muito pelo
contrário, está fragilizando essa organização política dos
grupos excluídos. Nós temos uma sociedade que luta pelo
individualismo, pela fragilização dos movimentos sociais (PAI
DE RUA).
Observamos que foram citados vários grupos excluídos, alguns mais
organizados politicamente, para os quais já se destina toda uma rede de apoio e
atenção, muitos já tradicionalmente trabalhados ao longo do processo de formação,
outros institucionalizados nos espaços de aprendizagem.
A fala possibilita a reflexão acerca da População em Situação de Rua como
um exemplo de exclusão com o qual nos acostumamos, a ponto de não enxergá-la,
quiçá ouvir a sua voz. E por não ser ouvida acaba ficando à margem da rede de
atenção.
O processo de formação na FAEN/UERN preconiza a formação de um
enfermeiro para o SUS proposto pelo movimento de Reforma Sanitária Brasileira,
portanto, precisa refletir sobre as contradições de um sistema de saúde que tem
como princípios a universalidade, equidade e integralidade, entretanto, ainda exige
documentos e comprovante de moradia para definir a base territorial de atenção à
saúde. Nesse sentido, Reis (2011) acrescenta que exigir documentos do povo de
rua é uma forma de bloquear o acesso.
Todas essas questões contribuem para que essa população só procure os
serviços de saúde em situações emergenciais, quando o corpo já está totalmente
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debilitado para as atividades diárias, impedindo-a de lutar pela sobrevivência
(BRÊTAS; CAVICCHIOLI ; ROSA, 2005).
Talvez esse seja um grito de dor, conforme destaca a fala a seguir [...] tem o
grito de dor mesmo [...] o grito vem também desses pedidos de socorro, de dizer –
olhe eu estou aqui, por favor, me salve! me ajude! olhe por mim, faça alguma coisa!
(PAI DE RUA).
Pensar o grito de dor nos remete a Ayres (2010) quando afirma que a dor é
de quem sente, principalmente quando esse outro é caracterizado por uma diferença
desumanizadora, como aqueles que estão aprisionados ao reino das necessidades
apresentando enormes dificuldades de se apresentarem na cena política como
sujeitos portadores de interesses e direitos legítimos.
[...] o sofrimento é a dor mediada pelas injustiças sociais. É o
sofrimento de estar submetido à fome e à opressão, e pode
não ser sentido como dor por todos. É experimentado como dor
[...] apenas por quem vive a situação de exclusão ou por seres
humanos genéricos e pelos santos, quando todos deveriam
estar sentindo-o, para que todos se implicassem com a causa
da humanidade (VIEIRA et al., 2010, p.52).
Nessa perspectiva, destacamos a importância de ter ouvidos sensíveis, de
ampliação da capacidade de escuta, para além de nossas certezas cartesianas.
Definitivamente não somos santos, o que implica em descer do altar do Olimpo das
ideias iluminadas e dar espaço aos excluídos para que incorporem a diversidade de
suas vozes e de suas identidades diferenciadas, afim de que eles se constituam em
sujeitos de sua própria vida e de sua história (AYRES, 2010; VIEIRA et al., 2010).
Mas para além da capacidade de escuta, o enfrentamento dessa problemática
aponta para o campo multidisciplinar e intersetorial, como bem advoga Mendes
(2011) “Um galo sozinho não tece uma manhã: ele precisará sempre de outros
galos, de um que apanhe esse grito e o lance a outro”.
Também não se tem a ingenuidade de achar que essas questões por si só
consigam suprir toda a problemática das questões sociais e, no caso especifico,
resolver a situação de rua, uma vez que existem determinantes estruturais que
precisam ser combatidos, exigindo uma luta constante em torno do ideário
emancipatório da humanidade.
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Nesse sentido, suscitamos a discussão acerca dos grupos excluídos e dos
determinantes dessa condição, convidamos os grupos focais a refletirem se os
grupos excluídos permanecem os mesmos em quantidade/diversidade e por quê?
[...]Eu vou ser um pouco bem Marxista, é o sistema
capitalista, então assim, a exclusão é o que alimenta [...]
esses grupos vêm aumentando em diversidade inclusive, eu
acredito que nós estamos vivenciando também, além da
própria força do capital, a questão também dos valores sociais
vem mudando (MÃE DE RUA).
sempre existiu uma exclusão dos que têm para o que não
têm [...]os que têm e os que não têm algo [...] algo que no
início podia ser terra, depois gado, depois ouro [...] casa.
[...] aqueles que usurpam e aqueles que são usurpados
(IRMÃO DE RUA).
Eu acredito que nós tivemos um aumento muito grande
até pelo acirramento da forma como a sociedade ela está
posta, pelo capitalismo (PAI DE RUA).
então eu acho que alguns grupos excluídos conseguiram
se organizar [...]digo isso pensando em alguns movimentos
sociais, que dão uma certa visibilidade, talvez por isso a
gente veja uma maior diversidade [...]Então tem esse
movimento dos atendidos por barragens [...] tem o movimento
dos agricultores familiares, que hoje em dia a gente tem a
Política Nacional de Atenção Integral às Populações rurais, do
campo e das florestas; eu acho que isso já existia, mas essa
visibilidade está um pouco maior, embora o Estado ele
tente a todo momento deturpar, abafar, criminalizar [...] é
um Estado contraditório (PAI DE RUA).
Os excertos são unânimes em apontar que os grupos excluídos vêm
aumentando em quantidade e diversidade em função do desenvolvimento do
sistema capitalista, apontado como gerador de exclusões. No primeiro e segundo
discurso, fica evidente o caráter histórico da exclusão social, que vem mudando de
acordo com os valores de cada época e com o modelo socioeconômico vigente.
Contribuindo com essa discussão Reis (2011) enfatiza que a questão social é
a expressão das desigualdades resultantes das relações capital/trabalho; ela
expressa também a rebeldia, não sendo um resultado natural da sociedade humana,
mas uma reação às desigualdades impostas pela ordem social capitalista.
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Essa rebeldia representa justamente a possibilidade de transformação, a luta
pelos direitos. O quarto discurso destaca alguns grupos que estão mais organizados
politicamente, como populações rurais, do campo, das florestas, movimento dos
atendidos por barragem. Fazendo a crítica aos dois braços do Estado, o que acolhe
por meio da criação de políticas públicas e o que criminaliza, enfraquecendo as lutas
e dificultando a existência dos grupos excluídos.
Nesse cenário, o processo de formação na FAEN/UERN vem fazendo
articulações como movimentos sociais e políticas sociais, contemplando alguns
grupos excluídos, conforme já mencionado, destacamos ainda o projeto intitulado de
Enfermagem no campo, iniciado em 2006 enquanto um desafio de inclusão social,
que compreende:
Formação do trabalhador de enfermagem de nível médio –
qualificação em técnico de enfermagem” teve como objetivo
geral qualificar alunos/trabalhadores rurais dos assentamentos
da Reforma Agrária e Crédito Fundiário da Região Oeste e do
Vale do Açu do Estado do Rio Grande do Norte com
competência técnica-científica e ético-política para participar
efetivamente da consecução do direito universal à saúde
partindo da realidade dos serviços de saúde, bem como da
realidade na qual os mesmos estão inseridos, na perspectiva
de fomentar a transformação desta tendo como princípios a
construção da cidadania no campo, os princípios éticos e legais
da profissão e a valorização do homem/mulher em sua
totalidade (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, 2014).
No entanto, alguns grupos excluídos, mais especificamente a População em
Situação de Rua, vêm ficando à margem das políticas públicas e do processo de
formação, como canta Alceu Valença (1987) “o pão e o circo e o poder da maioria
parece não permitir escutar a rebeldia”.
Reis (2011) destaca como agravante dessa situação a dificuldade da
População em Situação de Rua em se fazer representar, quando 95,5% dessa
população, entrevistada no I Censo Nacional sobre População de Rua, afirmou não
participar de qualquer movimento social ou atividade de associativismo. Apenas
2,9% confirmam sua participação em algum movimento social ou alguma forma de
associativismo. 61,6% não exercem o direito de cidadania elementar que é o voto
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para a escolha dos representantes parlamentares e dos executivos governamentais,
uma vez que não possuem título de eleitor.
Portanto, a FAEN/UERN ao assumir um compromisso com as populações,
hoje, excluídas das políticas sociais, precisa considerar o forte anacronismo que
estamos a viver, em uma lógica, que prevalecem os interesses neoliberais, com forte
exaltação a competitividade e individualidade, que não combinam com os ideários
de igualdade.
Destarte, os educadores precisam ser mais diretos e tratar a pobreza como a
pobreza, que é uma questão social, um problema econômico e precisa ser
transformado em políticas públicas, políticas do Estado.
O amadurecimento nos grupos focais sobre a exclusão social evidenciou a
linha tênue entre produção e reprodução das desigualdades sociais, em que a luta
pelos direitos muitas vezes se esbarra perante ideologias neoliberais. Os grupos
excluídos são invisibilizados mediante uma lógica meio míope, ao mesmo tempo em
que olhos sensíveis chamam a responsabilidade daqueles que têm olhos e não
veem.
Entendemos a multidimensionalidade do conceito de exclusão social
apresentado pelos docentes, mas há de se mencionar que quando um fenômeno é
utilizado para dizer muitas coisas acaba por não dizer coisa alguma, e mais uma vez
a linha tênue. Acreditamos que algumas contradições merecem ser pensadas para
não incorrer o risco de naturalização das exclusões sociais.
A exclusão precisa ser pensada na vida concreta dos grupos excluídos que
nas falas dos docentes foram identificados das mais diversas formas: por estigmas e
rótulos, destacando-se a forte associação da pobreza com a criminalidade; por
terem seus direitos negados; por causarem incômodo; pelo grito e pela invisibilidade.
Visões distintas, que podem implicar em resistências e rupturas no enfrentamento da
questão social.
Há de se destacar a População em Situação de Rua enquanto grupo excluído
que traz agravantes, representando uma expressão radical da questão social nas
sociedades capitalistas, trazendo a forte marca do preconceito e a tendência à
naturalização.
O discurso da exclusão não costuma imputar responsáveis por essa situação,
acabando por não implicar responsabilidades sociais. E de repente ser excluído
acaba sendo apresentado como uma fatalidade, uma escolha, e até mesmo obra de
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outro mundo. Os docentes foram unânimes ao apresentarem o sistema capitalista
como gerador de exclusões, porém enquanto parte do sistema, compartilhamos da
responsabilidade coletiva.
Entendemos que a universidade também precisa explicitar a intencionalidade
em relação ao seu compromisso social, discutindo e revendo os seus marcos
teórico-metodológicos, sobretudo, quando se considera que vem ocorrendo uma
acentuação no processo de exclusão social.
Há um longo caminho a percorrer, quando ainda se observa um modelo
ensino hegemônico, com ranços de uma educação elitista, reforçado pela lógica da
individualidade e competitividade. Em uma época orgulhosa de sua onipotência
tecnocientífica, de suas práticas e saberes, que busca sempre o sólido refúgio das
ideias claras e distintas, não se permitindo conduzir em meio à complexa, mutável e
indeterminada vida cotidiana.

4. 2 AS BASES REFERENCIAIS QUE FUNDAMENTAM A TEMÁTICA DA
EXCLUSÃO SOCIAL: ENTRE A INTENÇÃO E O GESTO

As reflexões sobre exclusão social trazidas no subitem anterior apontam a
necessidade de análises mais cuidadosas de seus significados, principalmente ao se
pensar em uma educação transformadora, de caráter crítico formativo, implicada
com a defesa da cidadania e a consolidação do SUS preconizado pelo movimento
de Reforma Sanitária Brasileira.
Esse compromisso orienta a formação no espaço da FAEN/UERN, ao mesmo
tempo, requer esforço e vontade política do coletivo envolvido com a formação, além
da adoção de marcos teórico-metodológicos capazes de romper com o modelo
hegemônico e tradicional de educação, historicamente consolidado pelo caráter
conteudista, curativista e hospitalocêntrico (MIRANDA, 2010).
Ressaltamos que não se trata de atribuir a educação toda à dimensão da
formação em saúde, uma vez que esta não pode ser dissociada de outros processos
formativos, tais como a organização dos serviços, as transformações do mundo do
trabalho, as demonstrações de pensamento dos segmentos corporativos das
profissões e dos governos etc.
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Assim como não se está afirmando que a educação tem a responsabilidade
de transformar a sociedade, mas que toma parte nesse processo como as demais
instâncias sociais (MIRANDA, 2010).
Enquanto práticas sociais, a saúde e a educação precisam se indagar acerca
de suas posições no cenário atual, marcado pela absurda precarização do trabalho e
da vida, pela ampla gama de dilemas e desafios, presentes nos conflitos
intensificados pela garantia dos direitos humanos à moradia, à seguridade social, à
renda, ao acesso ao patrimônio acumulado pelo desenvolvimento das condições de
produção que ainda é reservado a uma minoria.
Para Pereira e Stauffer (2011), educar é uma prática de produzir sentidos e
de levar a deliberação ética e coletiva. É dizer o que quero fazer da sociedade em
que estou inserido. Tal sentido só pode ser construído por uma sociedade que,
longe de alienar-se em outras leis que não são as suas, reconhece seu potencial
criador, admite que não se encontra acabada, mas que sua existência se institui e é
instituída pelos indivíduos que a compõem.
Destarte, a Produção de uma implicação política convoca a reflexão sobre a
transversalidade das lutas sociais e sobre o desafio de sairmos de uma estreita
perspectiva setorial, que ameaça a vitalidade do SUS e sua capacidade de
materializar o direito à saúde como campo de luta e resistência diante dos conflitos
que se apresentam na sociedade capitalista (CAVALCANTI ; GUIZARDI, 2010).
É importante reconhecer as mudanças significativas do sistema de saúde
advindas da Reforma Sanitária, bem como as transformações ocorridas (e em curso)
no espaço da formação a partir das DCNs e das políticas de reorientação da
formação em saúde, que constituíram (e constitui) avanços no campo das
conquistas sociais, no entanto, apesar dessas iniciativas pró-mudanças, grandes
desafios ainda há pela frente quando a emergência do novo implica em provocar
rupturas no instituído.
O modelo pedagógico que se torna hegemônico, ainda hoje, é conteudista e
organizado de maneira compartimentada e isolada. Reforça-se a separação entre
individual e coletivo, privado e público, biológico e social, curativo e preventivo,
clínico e epidemiológico, fragmentando os indivíduos em partes estanques. Dissocia
conhecimentos das áreas básicas e conhecimentos da área clínica, centrando as
oportunidades de aprendizagem da clínica no hospital universitário ou ambulatório
especializado, adotando sistemas de avaliação cognitiva por acumulação de
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informação técnico-científica padronizada, incentivando a especialização precoce,
perpetuando modelos tradicionais de prática em saúde (MELLO; MOYSÉS;
MOYSÉS, 2010).
Mudanças no processo de formação envolvem pessoas, valores, culturas e,
especificamente no campo da saúde e da educação, envolvem também questões
ideológicas, sociais, econômicas e históricas. Isso significa romper com “antigos
paradigmas”, sem negar, entretanto, as contribuições da convivência do novo com o
velho, que se por um lado geraram conflitos e desacordos no interior das práticas de
saúde e educação, por outro, impulsionaram o desejo de construção de novos
modelos. As mudanças na formação exigem, ainda, novos desenhos curriculares
focados

em

metodologias

ativas de

ensino

e

abordagem

multidisciplinar

fundamentada nas ciências humanas, sociais e biológicas (CHIESA, 2007).
Importante ressaltar que as diretrizes curriculares constituem apenas
recomendações, uma orientação geral, em alguns momentos genéricas. Constituem
um estímulo para os cursos superarem as concepções conservadoras dos currículos
mínimos, porém, não definem um caminho único (MIRANDA, 2010).
Novos passos além das diretrizes são necessários, uma política para
mudança na formação tem que ir além das intenções e da existência formal de
propostas, instâncias ou estruturas. Tem de ser capaz de convocar o pensamento
crítico e o compromisso de todos os atores envolvendo docentes, estudantes,
gestores de saúde e educação, conselheiros de saúde e movimentos sociais, bem
como oferecer possibilidades de interferência real no processo de formação
profissional (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a).
A FAEN/UERN ao assumir um compromisso político com a parcela da
população, hoje, excluída das políticas sociais explicita sua intencionalidade para
com os grupos excluídos, resta-nos saber se a intenção se traduz em gestos
materializados em suas bases teórico-metodológicas e assumida pelo coletivo.
Em um cenário de diversificação e aumento dos grupos excluídos, a
universidade precisa definir se a postura será apenas de reconhecimento da
fragmentação e do esgarçamento do social, com a perda de referenciais de
mobilização política ou se assumirá o desafio de renovar os olhares e práticas em
direção à composição de novas lutas, capazes de conciliar questões comuns a
questões singulares, específicas.
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Novas lutas que produzam o horizonte político que associe a garantia das
demandas específicas à possibilidade de uma dinâmica de atenção à saúde
transversal, enfim, a possibilidade de criarmos uma nova ética no plano das relações
sociais, capaz de

gestar uma

sociedade,

de fato, democrática e

justa

(CAVALCANTI; GUIZARDI, 2010).
Partindo dessa compreensão, convidamos os egressos da FAEN/UERN a
refletirem sobre saberes e práticas que fundamentam o compromisso com os grupos
excluídos e, em especial, com a População em Situação de Rua, por ser
considerado um exemplo emblemático de exclusão em todas as dimensões da vida
em sociedade.
Assim, questionamos os egressos se o Projeto Político Pedagógico do curso
aborda a problemática das populações excluídas e como eles identificam essa
abordagem. Observamos a seguir:

Eu acredito que sim porque quando tratamos dos princípios
gerais do SUS nós já tratamos essa população. Quando
você fala de equidade, tratar os desiguais de forma
desigual, você já tem a menção sobre esses grupos [...]
essa temática já tá dentro de universalização e dos princípios
do SUS, que transversalizam toda a nossa formação em si
(PAI DE RUA).
A fala aponta a formação para o SUS como capaz de contemplar os grupos
excluídos, fazendo menção aos princípios da equidade e universalidade. Destaca a
transversalidade da discussão dessa temática ao longo de toda a formação.
As recomendações das DCNs incorporadas pelo PPP da FAEN/UERN, de
fato, preconizam a formação para o SUS, o que implica em inúmeros desafios para
sua consolidação, sobretudo quando são consideradas as formas diferenciadas de
acesso às políticas públicas, por diversos segmentos sociais, com padrões de
profundas desigualdades que se intensificaram a partir da década de 1980, pelo
próprio caráter excludente da sociedade (CARNEIRO Jr., CREVELIM; JESUS, 2010;
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
Pensar

o

combate

às

exclusões

nesse

contexto

requer

mobilização/intensificação de lutas em prol da consolidação do SUS e dos direitos
constitucionais. Pressupõe ainda a organização de práticas de saúde específicas,
orientadas por políticas públicas equânimes.
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Destacamos que a oferta universal de serviços não é garantia de acesso,
principalmente quando se considera uma população tão vulnerável como a
População em Situação de Rua, marcada pelas iniquidades em saúde. Essa
população encontra vários obstáculos para acessar os serviços de saúde,
principalmente da Atenção Primária, quando exigência de documentação, restrição
no atendimento da demanda espontânea, limites na atuação intersetorial,
preconceitos, entre outras, criam vínculos precários (CARNEIRO Jr., CREVELIM;
JESUS, 2010).
Se a formação para o SUS per se será capaz de contemplar as necessidades,
desse e de outros grupos excluídos, vai depender de vários fatores, incluindo a
compreensão acerca dos diferentes modos de andar a vida dessas pessoas e a
própria materialização dos princípios do SUS.
Avançando na discussão, outros egressos apontam componentes curriculares
que contemplam essa problemática:
[...] quando a gente discute a Universidade e a Força de
trabalho, a gente já acena para isso, quando a gente passa
por epidemiologia, por saúde coletiva, por temas
avançados em saúde coletiva, gênero [...] em filosofia,
sociologia. A questão da própria enfermagem em processo
produtivo que hoje discute, desde a questão de trabalho
enquanto sofrimento [...] dentro de saúde mental [...] em
vários momentos, a gente enxerga espaços para se
emergir essa discussão, seja de morador de rua, dos
grupos excluídos de forma geral, e quando você se debruça
sobre discutir sociedade, organização socioeconômica de uma
sociedade, você aponta para esse tipo de grupo impossível
não falar sobre (referindo-se aos grupos excluídos) [...] nós
formamos para o SUS (IRMÃO DE RUA).
[...] em vários momentos na graduação, por exemplo: gênero
quando a gente trabalha essa questão do ser homem, do ser
mulher; processo produtivo quando a gente trabalhou na
época de minha graduação, deu ênfase [...] em alguns
trabalhos relacionados à rua, como flanelinhas,
mototaxista, prostituta [...] seminário de bioética onde a
gente trabalhou também essa problemática relacionada aos
grupos de violência [...] homossexualidade [...] (PAI DE RUA).
Esses discursos põem em evidência que a intencionalidade do PPP
FAEN/UERN toma corpo na construção de saberes e práticas que possibilitam
refletir a respeito da exclusão social. A primeira fala também destaca a formação
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para o SUS e considera impossível partir desses pressupostos, sem discutir os
grupos excluídos, apontando vários espaços no PPP para inserir esses grupos,
incluindo a População em Situação de Rua. Espaços esses que desaparecerão
conforme veremos mais adiante, quando o grupo “Irmão de Rua” afirmou não achar
necessário fazer a discussão sobre População em Situação de Rua no contexto da
formação, por não considerarem, na visão do profissional docente/egresso, uma
necessidade social e de saúde local.
O segundo discurso exemplifica vários grupos excluídos trabalhados ao longo
da formação, no entanto, a População em Situação de Rua não aparece entre esses
grupos tradicionalmente trabalhados. Até destaca alguns trabalhos voltados para
grupos que vivem da rua, merecendo uma distinção entre os que vivem da rua e na
rua.
Os grupos apontados na fala vivem “da” rua, logo, são pessoas que buscam
na rua uma forma complementar de sustento, tendo-a como uma espécie de
passaporte de retorno para casa, são eles: os camelôs, flanelinhas, vendedores
ambulantes, lavadores de carro, os floristas, vendedores de balas em semáforos,
contingente que tem aumentado em virtude da recessão econômica e do
crescimento vertiginoso de atividades ilícitas e do crime nas principais cidades do
país ( Zular 1995 apud BRITO, 2012).
Já a população que mora efetivamente “na” rua apresenta características
altamente diferenciadas. São pessoas que também vêm buscar na rua uma forma
de sobrevivência e não têm para onde retornar. Morando efetivamente no espaço
público, comem, tomam banho, vestem-se e dormem na rua (BRITO, 2012).
Ambas as falas reconhecem a existência de vários momentos no PPP
capazes de propiciarem a discussão sobre exclusão social, entretanto, esses
espaços ganham destaque em determinadas áreas temáticas, como assistência de
enfermagem e fundamentos do trabalho em enfermagem, em detrimento das bases
biológicas, levando-nos a pensar quanto à necessidade de refletir acerca da
indissociabilidade dos saberes clínico e epidemiológico. A fala a seguir desperta
para essa problemática:
[...] É um projeto que expressa o seu compromisso com a
justiça social, isto está dito formalmente no projeto, né? O
compromisso que essa faculdade assumiu com seu processo
de formação. Tirando isso, aí eu vou acho que desde o
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momento de minha graduação, sinceramente, são raros ou
são em momentos pontuais que eu vi de fato essa
discussão da exclusão social [...] assim, dentro de
Semiologia e Semiotécnica, vocês que são assim
contemporâneos, eu não me lembro de tá sentado
discutindo anamnese e isso vir à tona. Discutir em
morfologia e processos patológicos fora desse padrão de
normalidade [...] morfologia, eu me lembro que a gente
discutiu o osso pelo osso [...]então não sei agora, os
meninos que estão na experiência hoje em determinadas áreas
temáticas do PPC que podem dizer como essa discussão se
insere, mas dentro da nossa experiência [...] então há de
fato uma tentativa de que esses grupos excluídos sejam
discutidos, sejam problematizados, lógico que é um
desafio muito grande (PAI DE RUA).
O discurso constitui um contraponto do grupo “Pai de Rua”, quando deixa
clara a distância entre a intenção e o gesto. Reconhece a intencionalidade do PPP
da FAEN/UERN no que se refere ao compromisso assumido com os grupos em
situação de exclusão social, no entanto, destaca os desafios para materializá-lo. Ao
mesmo tempo, desperta para a distância entre o pensado e o executado, quando
ainda se faz presente a dicotomia entre clínico e epidemiológico.
O grupo “Pai de Rua” deixou transparecer um grande embate político entre os
docentes, com defesas e ataques de áreas do conhecimento, apesar de alguns
discursos insistirem em afirmar que essa dicotomia não se faz presente [...] eu acho
que a visão que você trouxe é assim um pouquinho reducionista, aquela dicotomia
entre o clínico e o epidemiológico que isso não se discute mais, porque é uma visão
ultrapassada (PAI DE RUA).
Todavia, em vários momentos, a desarticulação entre os saberes clínico e
epidemiológico se fizeram presente, conforme observamos nos excertos:
[...] à época da minha graduação, nitidamente havia essa
distinção. Não posso falar de hoje porque eu não ministro
componentes de determinadas áreas (PAI DE RUA).
Eu vou falar da minha área [...] mesmo que talvez não
apareça lá no seu cronograma, no seu plano de curso, mas a
discussão está incluída (PAI DE RUA).
Eu acho que o grupo de saúde coletiva, um pouco que se
antecipa não por falha, mas por êxito, mesmo porque já é um
grupo que já trabalha naquela época e hoje (PAI DE RUA).
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O SUS está presente e perpassando várias disciplinas, tanto
dentro como fora do hospital, então, eu acho que essa
questão de ela aparecer tanto em uns componentes e
pouco em outras é uma visão reducionista (PAI DE RUA).
[...] em nenhum momento aqui foi dito que o SUS é a
questão da AB [...] o que tentou se passar aqui, quando eu
falei essa questão do SUS, é que a disciplina de saúde
coletiva tem um enfoque muito grande nessa questão do
SUS, do processo histórico [...] aí claro, essa discussão ela
vai perpassando por todas as disciplinas, deve perpassar né?
(PAI DE RUA).
As discordâncias revelam necessidades de aprofundamento teórico sobre as
referidas bases. Os descompassos são incoerentes com o PPP da FAEN/UERN que
tem como um dos princípios norteadores a interdisciplinaridade, primando pela
articulação entre os saberes, rompendo os limites dos conteúdos e fortalecendo o
movimento entre ação - reflexão - ação (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, 2014).

Entende-se por interdisciplinaridade o movimento de
construção e reconstrução de um conhecimento mais
globalizante que rompe com as fronteiras das disciplinas e que,
para tal, adota não somente a integração dos conteúdos, mas
também um compromisso de reciprocidade diante do
conhecimento. Assim, essa dimensão objetiva edificar novas
relações entre os sujeitos que interagem nesse processo:
docentes, discentes, profissionais dos serviços de saúde e
população (Sena et al. 2003 apud UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
Resgatamos Ceccim e Feuerwerker (2004b) que nos provoca a pensar como
nossos principais saberes se perpetuam hemiplégicos. Afirmam que será preciso
fazer com que os saberes aprendam a caminhar com os dois pés, a utilizar as duas
mãos. Como duas populações, de um lado as ciências sociais ou naturais, donde a
saúde, e, de outro, as humanidades, donde a arte, a alteridade, as sensibilidades e
os afetos. A atenção à saúde requer ambas, reconciliação, uma pedagogia mestiça.
A dicotomia entre os saberes clínico e epidemiológico compromete uma
formação integral em saúde podendo acentuar as exclusões, na medida em que
perpetua a fragmentação do pensar/fazer, indivíduo/coletivo e do corpo enquanto
biológico.
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Dessa forma, constitui um desafio, considerando o PPP da FAEN/UERN, que
assume

um

compromisso

amplo

com

os

grupos

excluídos,

fazer

os

discentes/docentes compreenderem a articulação dos saberes/fazeres e contribuir
com a transformação social, quando ainda persistem ranços de fragmentação e
desarticulação entre áreas do conhecimento (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, 2014).
Essa desarticulação dos saberes pode ser percebida na fala a seguir, que
evidencia uma situação em que a transversalidade da temática da exclusão social
acaba não sendo compreendida:
[...] Epidemiologia e Enfermagem, Saúde coletiva, porque a
gente já começa ali a trabalhar com os alunos com
território em Epidemiologia, então muitas vezes eles vão
como na disciplina desse semestre, a gente foi para um
território que tinha uma favela e quando a gente foi fazer a
avaliação da disciplina, uma aluna disse que gostou de
conhecer uma favela, ela não conhecia (PAI DE RUA).
Se por um lado o discurso evidencia avanços no que se refere à adoção de
estratégias pedagógicas para além dos muros da universidade, propiciando uma
aproximação com a realidade e estando em concordância com o PPP da
FAEN/UERN, que preconiza diversificar os cenários de aprendizagem, por outro,
desperta para a necessidade de uma reflexão crítica desse aluno diante da
realidade. Para além da atividade contemplativa, em que a favela aparece enquanto
paisagem incorporando até certa estética de novidade, espera-se dos egressos
dessa instituição atitudes propositivas frente a um cenário de seleção social.
Reconhecemos que existem espaços que possibilitam inserção da temática
da exclusão social nas ementas dos componentes curriculares mencionados no
discurso.
A ementa do componente curricular de saúde coletiva aborda, dentre outras
questões:
Construção histórica das políticas sociais particularizando as
políticas de saúde. Demandas originárias dos movimentos
populares e de saúde no atendimento às necessidades sociais.
O Estado Neoliberal e o atendimento a essas demandas. A
saúde como direito de cidadania. Determinação histórica do
processo coletivo de produção dos processos de
saúde/doença. Parte da realidade da produção dos serviços de

129

saúde/enfermagem. Reflete sobre sua problemática e participa
de projetos de intervenção de enfermagem na perspectiva da
transformação (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, 2014, p.117).
De forma semelhante, o componente curricular Epidemiologia e Enfermagem
expressa:
Os determinantes sociais do processo saúde/doença. Perfis
epidemiológicos da população e monitoramento das condições
de saúde. A especificidade do trabalho de enfermagem e
indissociabilidade dos modelos clínico e epidemiológico de
produção de serviços de saúde/enfermagem. Reflete sobre sua
problemática e pratica de projetos de intervenção de
enfermagem (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE
DO NORTE, 2014, p. 116).
Portanto, as intenções de trabalhar a problemática da exclusão social estão
anunciadas no PPP da FAEN/UERN. Percebemos no grupo “Pai de Rua”
preocupação de parte dos egressos em materializar esse compromisso, colocando-o
no campo do desafio, ao mesmo tempo em que outra metade do grupo reconhece a
intencionalidade do processo formativo, porém não avança para além do plano
descritivo. Onde o compromisso é expresso, mas não se traduz em projetos,
atividades de extensão ou pesquisas sobre a temática. Os excertos a seguir são
contrapontos elucidativos:
[...] quais são os trabalhos de pesquisa que discutem essa
questão da exclusão social? Se for pensar desde quando a
gente estava na graduação até hoje? Acho que a gente conta
nos dedos as pesquisas que discutem ou têm a pretensão de
discutir essa situação (PAI DE RUA).
[...] É não existe um grupo fortalecido para conduzir essa
discussão não (PAI DE RUA).
Os excertos nos conduzem a pensar que a ideia de exclusão/inclusão vem
sendo incorporada por alguns egressos apenas no plano do discurso porque a
própria condição docente os faz responsáveis, evidenciando a necessidade de uma
reflexão para ação, com os devidos aprofundamentos teóricos, evitando que
conceitos sejam utilizados no nível da aparência, sem a compreensão de seus
significados.
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Destarte, o grupo “Pai de Rua”, ao mesmo tempo em que evidenciou a
intencionalidade do PPP da FAEN/UERN em trabalhar a problemática da exclusão
de forma transversal, nos permitiu inferir que muitas intencionalidades desaparecem
sem cumprirem sua meta, do mesmo modo como outras completam o seu ciclo
episódico sem serem identificadas (VIEIRA et al., 2010).
O grupo “Mãe de Rua” desperta para o risco das intencionalidades passarem
despercebidas:
[...] chega em Epidemiologia e Saúde Coletiva, quando a
gente tem uma aproximação maior com o serviço[...] e são
disciplinas muito voltadas para a questão social e a gente tenta
discutir com os alunos essa questão da vulnerabilidade social,
interferência disso na condição de saúde e de vida da
população, então assim, de certa forma a gente contempla de
forma diluída nas disciplinas [...] então a proposta é diluir,
agora o desafio tá em fazer com que o aluno compreenda
essa articulação e a transversalidade de se trabalhar temas
como esse, com a gente trabalha outros temas, então
interessante realmente que esse tema, ele seja diluído e que
a gente consiga perceber que ele está presente, que a
gente contempla, agora, a perspectiva é melhorar essa
abordagem (MÃE DE RUA).
De forma semelhante ao grupo “Pai de Rua”, o egresso reconhece que o PPP
da FAEN/UERN aborda de forma transversal a exclusão social, no entanto, desperta
para o risco de diluir demais a temática a ponto de se tornar imperceptível,
principalmente quando se pensa a População em Situação de Rua.

E

acrescentaríamos - a ponto de olhar para uma favela e não enxergar as
vulnerabilidades ou de estudar e olhar para o território e não enxergar um grupo
excluído como a População em Situação de Rua, que está no território e ao mesmo
tempo é invisibilizada na área de adscrição das Equipes de Saúde da Família.
[...] a gente trabalha com território, mas a gente discute tanto, é
impressionante, discute tanto a questão de territórioprocesso, dinâmico, ver o território além da área
geográfica mas assim, esse grupo a gente ainda não
visualizou nesse sentido (MÃE DE RUA).
Outro egresso admite que as discussões sobre exclusão social ainda se dão
de forma sutil merecendo aprofundamentos:
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[...] o PPC em vários momentos [...], não de forma talvez
enfática, trabalha com o tema exclusão [...] mas ela acaba
talvez gerando uma reflexão [...] para que o aluno consiga
compreender, talvez um pouco do que de fato é essa
exclusão, mas de modo, eu diria, mais sutil [...] por exemplo
[...] a Universidade e a produção da força de trabalho em
enfermagem [...] a gente trabalha, o que é cidadania,
democracia, como tá organizada a sociedade, tentando
entender essa relação entre educação e sociedade, então
esses elementos acabam de certo modo colaborando para
gerar no aluno essa possibilidade de ser crítico-reflexivo diante
das situações, diante do mundo [...] e outras disciplinas lógico:
na epidemiologia, saúde coletiva em várias outros momentos
acho que esses alunos conseguem ter uma primeira inserção,
propício para pensar o mundo em que ele vive [...] agora claro
um desafio que a gente poderia pensar que talvez em
alguns momentos de fato procurar fortalecer algo nesse
sentido (MÃE DE RUA).
Do exposto, pode-se afirmar que o grupo “Mãe de Rua” reconhece as
potencialidades do PPP para trabalhar a problemática da exclusão social, ao mesmo
tempo em que admite fragilidades, principalmente quando se pensa o compromisso
assumido com os grupos excluídos.
As autocríticas por parte desses egressos sinalizam para um processo de
formação que não está pronto e acabado, mas que sofre influências e influencia a
dinâmica social. A universidade enquanto parte da sociedade reflete o contexto
social que vem invisibilizando alguns grupos excluídos, deixando-os à margem das
políticas públicas e da rede de atenção, silenciando aqueles que nunca foram
ouvidos.
Essas questões parecem não representar problemas para o grupo “Irmão de
Rua” que afirmou ser capaz de identificar as necessidades mais silenciosas dos
grupos excluídos, até mesmo as não pronunciadas e historicamente invisibilizadas:
[...] as DCNs deixam muito claro o que a gente precisa
construir em termos do processo de formação, em termos
de profissionais, e deixou uma coisa muito clara lá que todo
mundo sabe que é jargão e que aparece - que ele seja
crítico-reflexivo, que ele seja capaz de identificar as
necessidades sociais e de saúde e que ele consiga
identificar perfis epidemiológicos e capaz de identificar
estratégias e ações de transformações desses perfis - . Aí
você pergunta aonde é que entra os grupos excluídos? É a
questão, aonde vêm os grupos excluídos? Os grupos
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excluídos vêm da nossa capacidade de construir no aluno
como foi construído na gente a capacidade de identificar o
que são necessidades (IRMÃO DE RUA).
A narrativa é muito enfática ao apresentar as necessidades sociais e de
saúde como um jargão, uma espécie de prêt-à-porter voltada para sujeitos
indiferenciados.
No entanto, como bem afirma Trad (2010) para atender à necessidade alheia,
é preciso antes reconhecê-la. Isto implica em atuar no terreno da alteridade, desde
uma perspectiva que resista às tensões etnocêntricas e generalizantes. A
construção de perfis sociodemográficos e epidemiológicos, ainda que necessários,
revela-se limitada quando se trata de apreender dimensões mais complexas. É
importante reconhecer que a compreensão acerca das necessidades específicas de
determinados grupos sociais no âmbito dos serviços constitui tanto um princípio
ético quanto um requisito indispensável para a efetividade das práticas de saúde.
Nessa

perspectiva,

além

de

responder

às

diversas

e

tradicionais

necessidades de saúde, individuais e coletivas, o sistema de saúde deve ter também
como compromisso o suporte para outras dinâmicas produtivas de saúde existentes
nos territórios, onde se materializam relações de cooperação e conflito, valorizando
a experiência de vida dos sujeitos (CAVALCANTI ; GUIZARDI, 2010).
Assumir o compromisso com a parcela da população excluída das políticas
sociais interpela olhar para as experiências cotidianas do outro enquanto sujeito das
relações, implica em ultrapassar as lentes míopes das ciências positivas que
dissecam a vida aprisionando-a aos aparatos de compreensão disciplinar. A fala a
seguir, que representa um contraponto do grupo “Irmão de Rua”, desperta para certo
enquadramento das necessidades sociais:
[...] não vou negar que às vezes a teoria [...] ela diz [...] vamos
trabalhar as necessidades sociais daquela população e muitas
vezes na prática alguns componentes curriculares têm essa
dificuldade de trabalhar nessa logística, que trabalha muito
mais na logística de identificar aquilo que seja necessário e
que já tá meio como se fosse uma forma imposta, as
necessidades da população de X é essa, então não sai muito
daquele padrão. Então quando você sai daquela esfera que
é X, aí você ver outras coisas. Ah! Isso aí é uma
necessidade, que bom vamos trabalhar, então, mas é difícil
esse exercício de você trabalhar uma coisa que você não
estava enxergando que era uma necessidade [...] Então eu
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acho que, logicamente, concordo que a gente precisa se
aproximar mais assim dessa discussão, no sentido não de
formatar [...] Mas se o meu aluno se deparar com essa
necessidade, quais são os instrumentos que ele vai criar para
fazer atenção a essa população (IRMÃO DE RUA).
A narrativa sinaliza para a urgência de uma busca sistemática das
necessidades mais silenciosas, capaz de extrapolar as demandas imediatas, uma
vez que essa vem produzindo respostas padronizadas. O egresso demonstra
preocupação com a instrumentalização do discente para atuar diante das
necessidades até então invisibilizadas.
No entanto, as falas que desestabilizam rapidamente são silenciadas, assim
vejamos:
[...] mas aí nós temos os instrumentos de intervenção em
saúde coletiva [...] isso que a gente tem que começar a
pensar quando nosso aluno se aproxima de instrumentos, tais
como um roteiro de captação da realidade, esse roteiro de
captação se aplica em qualquer contexto [...] (IRMÃO DE
RUA).
Reconhecemos a importância dos instrumentos de intervenção em saúde
coletiva quando se pensa em uma formação crítico-reflexiva e um ensino que parte
da realidade da produção dos serviços de saúde. Ao mesmo tempo em que emerge
uma preocupação quando conceitos são incorporados descontextualizados da
realidade social, resumindo-se a atos contemplativos e irônicos.
Trata-se, então, de enfocar que a saúde, por ser encontro, produz afetos,
nossa atenção não será adequada sem o mínimo de escuta aos fluxos de vida na
experiência concreta ou demandas por atenção de saúde. Trata-se, também, de
enfocar

os

fluxos

e

atravessamentos

institucionais

do

processo

ensino/aprendizagem, na construção da mudança na formação, na perspectiva de
que o outro não seja reduzido à condição de objeto de intervenção, e, sim, sujeito da
relação (CAVALCANTI ; GUIZARD, 2010; CECCIM; FEUERWERKER, 2004a).
No tocante às necessidades de saúde, a voz do usuário se fez excluída pela
hegemonia das ciências positivas, que coloca na figura dos técnicos do campo da
saúde a competência de saber o que fazer e como fazer, deixando a população à
mercê desse processo, levando a uma reprodução acrítica dos “cardápios” de
necessidades e da definição de suas respostas (AYRES, 2010; SILVA, 2012b).
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Importante destacar que não se trata de uma visão unilateral cabendo à
população demandar e ao serviço responder. A perspectiva é fomentar a autonomia
do usuário na identificação e satisfação de suas necessidades, promovendo o
desenvolvimento de comunidades mais ativas e empoderadas (TRAD, 2010).
É inconcebível a ideia de necessidades como referidas a sujeitos abstratos,
os profissionais de saúde precisam considerar o contexto no qual os discursos são
produzidos. A fala a seguir é representativa:
[...] as necessidades de saúde é um tema assim, um pouco
complexo [...] porque assim, o SUS, a literatura tá o tempo
todo... Ah! Devemos trabalhar com as necessidades de
saúde, que não é só a questão assistencial, tem uma
construção histórico-social. E alguns estudiosos dizem que as
necessidades de saúde elas não devem partir apenas da
nossa visão enquanto técnico, enquanto profissionais da
saúde, mas a gente deve ouvir as pessoas, o que é
necessidades de saúde para elas? (PAI DE RUA).
O discurso corrobora com os contrapontos do grupo “Irmão de Rua” fazendo a
crítica às falas prontas, que apresentam as tradicionais necessidades de saúde sem
considerar a realidade experenciada e vivida cotidianamente pelos grupos excluídos.
Observamos uma tendência no grupo “Irmão de Rua” em transformar em
idênticos aqueles que não estão dentro dos parâmetros de controle da alteridade [...]
você tá escutando aqui um pensamento que se assemelha (IRMÃO DE RUA). No
entanto, ainda que timidamente, vozes dissonantes continuaram a aparecer:
[...] não tem como trabalhar com grupos específicos
(IRMÃO DE RUA).
[...] eu acho que a gente também não pode esquecer
algumas especificidades, é aquele nem oito, nem oitenta,
nem ser só generalista, nem ser específico demais, porque se
não a gente corre o risco também de perder determinados
elementos de uns determinados grupos, e não saber
trabalhar com eles ou materializar (IRMÃO DE RUA).
[...] nós provocamos o olhar desse aluno, ele faz esse
exercício, não só o aluno, mas a gente também [...] ele
enxergou lá essa necessidade de falar daquele grupo que
era excluído [...] o catador de lixão [...] e que foi inserido na
disciplina (IRMÃO DE RUA).
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As contradições se fizeram presentes no grupo “Irmão de Rua”. A primeira
narrativa considera impossível trabalhar com grupos específicos. Já o segundo
discurso reforça a importância de atentar para determinadas especificidades dos
grupos excluídos na perspectiva de materializar intervenções que contemplem suas
reais necessidades sociais, em especial, de saúde. A terceira narrativa exemplifica
um grupo excluído trabalhado em uma disciplina a partir do momento em que o
aluno e o próprio docente foram provocados a enxergá-lo.
Do exposto, questionamos em que momento seremos provocados a enxergar
a População em Situação de Rua como expressão da exclusão social? Grupo que
não se encontra nos espaços institucionalizados ou nos cenários tradicionais de
aprendizagem, que não pertence ao território de adscrição das Equipes de Saúde da
Família, invisibilizado no território e historicamente silenciado. Que carrega estigmas,
rótulos e, quando não criminalizado é considerado incômodo. Refletir sobre essas
problemáticas pode ser o primeiro passo para provocar o docente/discente a se
implicar com a questão.
O olhar direcionado às experiências do outro pode significar trilhar por outros
mundos, dissonantes de nossas certezas, podendo provocar constrangimentos,
desconforto, principalmente quando esse outro carrega sinais de infortúnio [...] eu
não me sinto confortável para dizer que ele (O PPP) olha para grupos específicos,
eu me sinto contemplado quando eu falo em necessidades sociais e de saúde
(IRMÃO DE RUA).
Nessa perspectiva, a oferta das cestas de necessidades parece mais
cômoda, apesar de não produzir respostas tão positivas, expressa, muitas vezes por
atitudes de descuido, de desrespeito à dignidade humana (TRAD, 2010).
Ressaltamos que os contrapontos se fizeram presentes no grupo “Irmão de
Rua”, apesar das interferências de outros discursos que desejavam o uno, o igual.
Em muitos momentos, os autores das discordâncias apresentavam contradições
dentro do próprio discurso, talvez por não conseguirem dizer aquilo que lhe
escapavam, ou por não quererem travar uma luta ali. Vejamos algumas narrativas
de contrapontos que não se firmaram:
[...] é difícil esse exercício de você trabalhar uma coisa que
você não estava enxergando que era uma necessidade
(outro discurso interrompe) [...] não é que é invisível (o locutor
continua) [...] não é que é invisível (IRMÃO DE RUA).
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[...] eu percebo que o nosso aluno, ele tem possibilidade de se
implicar, de se movimentar, de ver a necessidade, de
contextualizar inclusive porque aquele grupo tá ali daquela
maneira, ele tem essa leitura muito crítica, realmente da
sociedade, agora, no caso de se instrumentalizar para
atender a essas pessoas é uma questão que eu coloco
porque é um grupo esquecido mesmo (outro discurso
interrompe) [...] mas aí entra a questão... (o locutor retoma a
fala e conclui) [...] e eu não tenho isso aqui, nem tenho
trabalhadores trabalhando com isso aqui, e ai fica difícil,
por exemplo, me jogue lá dentro de Fortaleza (IRMÃO DE
RUA).
Os discursos apresentam contradições nítidas após sofrerem interrupções de
outros discursos.

Iniciam reconhecendo que existem grupos excluídos que são

esquecidos, a ponto de não serem enxergados, despertando para o desafio do
processo de formação em contribuir com a instrumentalização do aluno para atuar
nesse contexto. Porém, após interferências nos discursos, concluem afirmando que
o não enxergar não significa dizer que está invisível, e a visibilidade da questão
social não implica responsabilidades, sendo colocada como algo distante, que não
incomoda.
Portanto, o grupo “Irmão de Rua” expressou quase como um jargão a
intencionalidade do PPP de FAEN/UERN que está em consonância com as DCNs
no que se refere a um perfil de formação crítico-reflexiva comprometido com as
necessidades sociais e de saúde e com a transformação dos perfis epidemiológicos,
no entanto, evidenciou dificuldades quanto à materialização dessas intenções.
Dificuldades essas que apareceram nos contrapontos, como algo que lhe escapava,
como algo que inicialmente parecia impossível de dizer e alguns docentes optaram
de fato por não dizer adotando o não discurso.
Para Rubem Alves (1989), retiramo-nos do nosso falar quando sucumbimos
ao fascínio da ideologia da ciência e suas promessas de um conhecimento objetivo
e universal ou quando deixamo-nos intimidar por medo do escárnio. E essa nossa
ausência do nosso discurso significa, praticamente, que ele é vazio de significação
humana. Pertence à classe de todos aqueles discursos pelos quais ninguém está
pronto nem a viver, nem a morrer. Se nem nós estávamos em nosso discurso, como
poderíamos pretender que aqueles que a escola nos entregou como alunos
estivessem?

137

Não temos respostas para esse questionamento, mas ele nos conduz a
refletir que não existe lugar natural ou neutro na educação, até o não discurso é um
posicionamento político.

O discurso vai posicionando as pessoas de distintas

maneiras como sujeitos sociais. Não obstante, esses sujeitos não se encontram
sempre subordinados aos discursos alheios, ou seja, os sujeitos tanto vão se
constituindo pelos discursos como os constituem. Assim, as mudanças discursivas
trazem uma fixidez temporária, parcial e muitas vezes contraditória, dada a
historicidade e a possibilidade de mudanças nas relações de poder, hierarquia,
contribuindo para a produção de um novo discurso que pode conter tanto as
dimensões criadoras quanto reprodutoras da sociedade (PEREIRA ; STAUFFER,
2011).
A universidade, enquanto instituição que prima pela construção e socialização
de um pensamento crítico, necessita comprometer-se com a superação de práticas
pedagógicas tradicionais,

que

ainda

modulam comportamentos

desejáveis,

transformando as pessoas em iguais, uniformes na docilidade, na obediência e na
veneração, sustentando a ordem e os interesses de pequenos grupos em uma
sociedade regida por leis naturais, aperfeiçoando assim a ordem social vigente e, no
campo da saúde, reforça práticas hierarquizadas e fragmentadas (MIRANDA, 2010).
Pensar a educação em uma perspectiva de luta pela emancipação dos
sujeitos implica em produzir insubordinação e rebeldia, para decifrar os fenômenos
do mundo, sobretudo o do estranhamento de um mundo produzido pelos próprios
homens. Com essa compreensão, a FAEN/UERN aponta para uma proposta
metodológica que supere as concepções tradicionais de ensino e proporcione um
processo ensino-aprendizagem em que os saberes se articulem estimulando a
reflexão e criatividade do aluno, considerado sujeito desse processo. Pressupõe a
utilização de práticas pedagógicas que tenham como ponto de partida a realidade
sociocultural do aluno e dos grupos sociais homogêneos, recuperando vivências e
experiências, articulando teoria e prática (MIRANDA, 2010).
Isto posto, destacamos que foi uníssono entre os grupos focais o
reconhecimento da intencionalidade do PPP em trabalhar a problemática da
exclusão social, alguns adotaram os discursos formais destacando a formação para
o SUS e as recomendações das DCNs, como sendo suficientes para dar conta de
contemplar qualquer grupo excluído. Outros destacaram que a discussão acerca da
exclusão social ainda se dá de forma sutil, ficando a cargo muitas vezes de
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determinados componentes curriculares, colocando no campo do desafio trabalhar a
problemática dos grupos excluídos.
Na perspectiva de avançarmos nas discussões sobre grupos excluídos,
convidamos os grupos focais a refletirem se a População em Situação de Rua,
expressão de exclusão absoluta, tem sido pensada no campo acadêmico e por quê?
O grupo “Pai de Rua” apresentou posicionamentos distintos, conforme
observamos nas falas:
vamos definir população em situação de rua? Porque a
gente já contemplou uma série de grupos excluídos, seriam os
mendigos? Os moradores da rua ou os que vivem da rua?
(PAI DE RUA).
apesar de ser uma população que precisa de muitos cuidados,
acho que ela já está englobada dentro da nossa
assistência [...] você direciona de acordo com os princípios
do SUS (PAI DE RUA).
O primeiro discurso nos remete a Brêtas, Cavicchioli e Rosa (2005) quando
advogam que caracterizar e dar significado à expressão “População em Situação de
Rua” é, por vezes, uma tarefa difícil por se tratar de um grupo tão específico e ao
mesmo tempo tão diversificado. Daí surgem espaços para a despersonalização.
A massificação da População em Situação de Rua sob a figura clássica do
mendigo ainda se faz presente no imaginário social, no discurso docente e,
consequentemente, entre os futuros profissionais de saúde. Permitindo-nos inferir
que a formação para o SUS, apontada no segundo discurso como capaz de
contemplar essa população, está, no mínimo, distante da integralidade. Como bem
afirma Cavalcanti e Guizard (2010), só é possível falar em integralidade valorizando
politicamente a experiência da vida dos sujeitos, considerando a vida social que se
individualiza. Essa dificuldade de consolidação dos princípios do SUS é anunciada a
seguir:
Os princípios do SUS estão no campo do desafio, nós
tentamos materializá-los [...] o serviço hoje que é prestado
à população brasileira, nós não podemos dizer que temos
um serviço universal, equânime, integral [...] como a PSR
se encaixa dentro desse padrão estabelecido pelo MS, do
que é família, do que é moradia? Para pessoa ser atendida
num pronto-socorro, ela precisa de um documento e do
cartão SUS, para se ter o cartão SUS, precisa de endereço
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[...] eu ainda não consigo ver que temos uma universalidade
inclusiva para essa população, nem o princípio da equidade e
integralidade, porque muitas vezes essa população não chega
aos serviços de saúde porque ela é invisível (PAI DE RUA).
A discussão constitui um contraponto desse grupo, despertando para
questões pertinentes que precisam ser pensadas quando a FAEN/UERN se
compromete com a parcela da população excluída das políticas sociais.
Apesar de o SUS garantir legalmente o acesso igualitário, integral e com
equidade aos serviços de saúde, em termos práticos, não se vê a extensão desses
direitos à população de rua. Vivem à margem dos processos de inclusão e sofrem
graus acentuados de vulnerabilidade e marginalidade no acesso aos bens e serviços
(ARISTIDES; LIMA, 2009).
A narrativa sinaliza que a atenção a essa população vai requerer uma nova
visão

de

território/moradia,

família,

novas

abordagens,

implicando

em

re(significações) do processo de trabalho. Não se trata de um novo SUS, contudo, é
necessária a reconstrução do sistema de saúde, hegemonicamente centrado no
modelo biomédico, distante, portanto, das reais necessidades sociais, em especial,
de saúde da população em situação de rua.
Prosseguindo nas discussões de como a População em Situação de Rua tem
sido pensada no campo acadêmico, observamos no grupo “Irmão de Rua”
preocupação e angústia de um egresso que, na ânsia de posicionar-se sobre a
temática, foi o primeiro a falar, antecipando a pergunta do próprio moderador do
grupo. As discussões ainda giravam em torno do PPP e da problemática dos grupos
excluídos, quando o egresso introduz o questionamento: [...] Se você perguntar, e
para o morador de rua?
Não podemos deixar de notar suas expressões, pausas, risos intercalados
entre as falas, refletindo certo incômodo ao discutir a temática. E com um tom
investigativo/dedutivo direciona perguntas para outro participante do grupo.
Vejamos a seguir:
[...] aí eu digo a vocês o seguinte...( pausas) o que seria mais
interessante, participante y, seria um projeto de intervenção
para um nascido aqui, seria discutir as novas ações
políticas para os moradores de rua ou acesso à saúde da
população rural? (Y responde) [...] acesso à população rural.
(O egresso continua as perguntas) [...] por quê? (Y responde)
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[...] porque nós não temos moradores de rua! (IRMÃO DE
RUA).
Aqui lembramos Rubem Alves (1989) ao dizer que diante de determinados
discursos que modulam podemos suspender as perguntas. Uma vez que os homens
respondem, por vezes, primariamente, ao sentido que a situação tem para si.
Não ignoramos a preocupação desses egressos em ter um ensino voltado
para a realidade local, ao mesmo tempo em que se faz necessário ter cuidado para
não capturar uma realidade que é dinâmica e mutável. Acreditamos que é a partir
de um processo reflexivo entre discentes/docentes, movimentos sociais, gestores,
profissionais dos serviços e população que a realidade precisa ser problematizada.
Quando o que prevalece é uma visão técnica da ciência, incorremos no risco de
produzir sempre as mesmas respostas.
Os discursos a seguir sinalizam para a necessidade de ampliar a
compreensão

acerca

dessa

realidade,

requerendo

romper

com

algumas

invisibilidades:
Raimundo conhecidíssimo aqui (acrescenta depois que
Raimundo morreu atropelado) [...] Raimundo é de rua, e aqui
tem muitos moradores de rua, mas como ele não é de lugar
nenhum (outro discurso interrompe) [...] aqui não tem muito
morador de rua não! (o locutor continua) [...] andarilhos! Que
sobem e descem a BR e muitas vezes por nossa cidade ser
muito grande e ter mais movimento eles ficam (IRMÃO DE
RUA).
O morador de rua que eu falei [...] disseram que não tinha, na
verdade, ali por trás, aquela rua que sai direto do
supermercado X tem no final dela várias árvores. E se vocês
passarem naquela rua nova, vocês vão ver que embaixo das
árvores tem como se fosse uma organização de mesas, uma
coisa que parece com um fogão, uma coisa que parece com
uma mesa, e é limpo! É como se fosse uma casa embaixo de
árvores [...] tem um homem que mora ali (outro discurso
interrompe) [...] pois eu ainda não vi (IRMÃO DE RUA).
[...] aqui tem (referindo-se à PSR) [...] não tem (interrompe
outro discurso). Locutor continua [...] tem um homem, por
escolha! [...] por escolha (risos em geral) (IRMÃO DE RUA).
Importante destacar que o mesmo egresso que afirmou não ter pessoas em
situação de rua em sua cidade apresentou contradições no próprio discurso.
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Para além do tem e não tem presente nas falas, destacamos que se torna
evidente a necessidade de perceber a complexidade que envolve a vida nas ruas e
a urgência de desmitificar algumas questões. Primeiramente, a banalização, a
fatalidade, a retirada do caráter humano, quando existências desaparecem sem
deixar rastros, sem implicar responsabilidades. Raimundo morreu atropelado! O
anonimato das mortes também é uma violência (ESCOREL, 1999).
Um segundo ponto que desperta a atenção é a culpabilização das pessoas,
que adotam as ruas como morada definitiva ou temporária pelos destinos marginais.
As narrativas de escolhas mais uma vez presentes no discurso acadêmico. Melo
(2011, grifo do autor) nos provoca a pensar sobre as indicações das “escolhas mal
feitas,” que na maioria dos casos em que as escolhas são anunciadas vêm
acompanhadas de fardos pesados, como a violência familiar e sexual, pobreza,
adição a drogas, traumas emocionais, perdas familiares e rompimentos amorosos
etc.
Essas questões são preocupantes por contribuírem para aumentar ainda mais
a exclusão dessa população, em que a implicação política acaba sendo substituída
por rótulos negativos.
Pensar essa problemática está em total consonância com o PPP da
FAEN/UERN e com as DCNs, que primam por um processo formativo cada vez mais
atualizado voltado para a complexidade nacional e loco-regional, suscitando novas
demandas e a busca constante por novos saberes e vivências (UNIVERSIDADE DO
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
Há quem interprete a realidade por outro prisma e apresente resistências a
um tema que apesar de novo retrata um problema antigo:
[...] eu não vejo a necessidade clara de momentos para
trabalhar com determinados grupos excluídos como se
fosse uma receitinha. Onde se insere a discussão do morador
de rua? Em que contexto? [...] São Paulo discute o morador
de rua porque é uma realidade que grita, que sangra. Os
Homeless nos EUA são pessoas que são absolutamente
excluídas, que não têm acesso a nada, lá é bem pior do que
aqui [...] porque se eu for pensar assim, ah! Eu tô formando
meu aluno para atuar no Brasil, então vamos trabalhar com:
GLBT, vamos trabalhar com rural, com índio, vamos
trabalhar com idoso, vamos trabalhar com mulher, vamos
trabalhar com os trabalhadores domésticos, com a
pneumoconiose, vamos trabalhar com a DST/AIDs, com os
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sertanejos, vamos trabalhar com os tatuados, os emos
(risos). Então, assim, isso é impossível (IRMÃO DE RUA).
Reconhecemos o cuidado docente em não abrir a Universidade para o
exterior para o sem-fundo, não obstante, também é preciso ter cuidado para não
fechá-la em si mesma, criando senão um fantasma de cercado, o que a tornaria
perfeitamente inútil. De fato é preciso ter cuidado com as finalidades, mas o que
seria de uma universidade sem finalidades? (DERRIDA, 1999).
A resposta a essa questão envolve todo um coletivo de docentes/discentes e
do compromisso ético, pedagógico e político que assumem.
Destacamos ainda na fala acima uma confusão conceitual, misturando
questões do âmbito da diversidade e da diferenciação social com grupos que estão
em situação de exclusão social. Apesar dos risos intercalados soarem como certa
banalização dos grupos excluídos, ainda existe a possibilidade de ter sido um
equívoco teórico.
Acreditamos que um processo formativo que tem um perfil de egresso crítico,
reflexivo, propositivo, capaz de indignar-se com as injustiças, irá implicar-se com
essa questão antes do sangue e do grito de dor. Que a motivação venha dos
Raimundos, das casas sem teto e sem paredes embaixo das árvores, dos andarilhos
que sobem e descem a BR [...] como é que os seus moradores de rua vão
aparecer? Talvez quando alguém perceber que os andarilhos que sobem e descem
a BR são moradores de rua [IRMÃO DE RUA].
Essa invisibilidade da População em Situação de Rua no processo de
formação é algo que o grupo “Mãe de Rua” pretende romper, conforme observamos
a seguir:
eu não consigo enxergar um trabalho para essas pessoas
em nosso curso, em nossa formação, e acredito que é uma
fragilidade, que a gente pode repensar e ver essas
questões (MÃE DE RUA).
De fato acho que não temos, essa é uma grande verdade! [...]
agora quando se tocou no tema, pensei em seguridade
social e necessariamente eu pensei também no SUAS [...]
nossa! Esse tema poderia muito bem ser trabalhado, lógico é
uma primeira ideia, para depois talvez ter outras ideais, mas
esse tema poderia ser perfeitamente trabalhado em Saúde
Coletiva, já pensou a disciplina partir de uma captação da
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realidade com esses moradores de rua , a partir disso
discutir toda a problemática do processo saúde-doença, da
construção das políticas públicas tentando entender a
exclusão de parcelas da população do Brasil e a partir
disso fazer um trabalho mais intersetorial com esses
CRAS, os equipamentos sociais do SUAS [...] aí eu fiquei
pensando (MÃE DE RUA).
Percebemos que, ao mesmo tempo em que os docentes admitem que a
População em Situação de Rua como expressão de exclusão, ainda não foi
contemplada no processo de formação, existe uma intenção clara desse grupo de
problematizar a temática partindo da realidade e articulando no campo intersetorial.
O segundo depoimento associado às expressões não verbais apresentadas
pelo docente deixaram transparecer a motivação, a empolgação de quem faz uma
descoberta ou de quem passa a enxergar algo que estava na penumbra.
Apesar da visibilidade dessa questão ter sido despertada por ocasião desta
pesquisa, admitida pelo próprio grupo, este se mostrou reflexivo re(pensando) seus
saberes/fazeres, demonstrando que os objetivos da universidade vai além de seus
muros, fornecendo abertura para novas experiências e vivências, não de forma
acrítica, mas identificando fragilidades e potencialidades.
Destacamos a crítica e até a autocrítica madura realizada pelo grupo sobre o
processo de formação, deixando transparecer a preocupação e o compromisso com
uma formação cada vez mais sólida e integral. Também não podemos deixar de
mencionar a união do grupo, não como uma espécie de comunidade fantasmática
em função de alguns espíritos iluminados, mas por apresentarem uma harmonia nos
propósitos que os guiam, nos desejos que nutrem, nos deveres que se impõem ou
que lhes são impostos e nas vontades que afirmam (DERRIDA, 1999).
Do exposto, podemos inferir que a População em Situação Rua como
expressão de exclusão social, ora vem sendo homogeneizada, quando alguns
afirmam que o PPP já contempla esse grupo na medida em que forma para o SUS;
ora é colocada no campo do desafio quando se pensa a efetivação do direito à
saúde, o acesso às políticas sociais e o combate às iniquidades. Em outros
momentos, é transformada em casos individuais, provocando alheamento ao
processo de formação.
Intencionando avançar na discussão acerca do PPP da FAEN/UERN, para
além das boas intenções, convidamos os egressos a identificarem as bases teórico-
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metodológicas do PPP que fundamentam a temática das populações excluídas, em
especial, da População em situação de rua.
O

Projeto

Político

para

a

Educação

em

enfermagem,

construído

coletivamente, definiu em nível nacional, novas bases téorico-metodológicas que
deveriam nortear o processo de re(construção) da formação do enfermeiro. A
incorporação dessas bases ao PPP da FAEN/UERN se constituiu em estratégia
potencializadora do movimento de implementação da re(orientação) da formação do
enfermeiro na instituição (MIRANDA, 2010).
O PPP de que falamos e que serviu de base para a formação desses
egressos foi idealizado a partir de 1986 e implementado a partir de1996 no curso de
enfermagem da FAEN e, ainda vigente nos seus princípios gerais. Esses novos
marcos teórico-metodológicos intencionam explicitar o compromisso social com a
formação de um enfermeiro cidadão, participativo, crítico e implicado em projetos
que

contribuam

para

a

transformação

de

uma

dada

realidade

social

(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
Instigamos os egressos que participaram desse estudo a olhar para essas
bases buscando apreender o compromisso assumido com os grupos excluídos e,
em especial, com a População em Situação de Rua como expressão de exclusão
social.
Os grupos focais explicitaram posturas políticas que se contrapõem em
alguns aspectos, podendo implicar em resistências e lacunas na incorporação
dessas bases nas práticas docentes. Vejamos na íntegra:
[...] o tema em si talvez não esteja escrito - exclusão social,
População em Situação de Rua -, mas de um modo mais
genérico ele traz uma aproximação, na medida em que a
gente tem lá no PPC as definições de sociedade, de
enfermagem, de processo saúde-doença, educação, pelo
que tem no PPC, ele dá uma abordagem talvez de um ponto de
vista mais geral, de compreensão crítica da realidade, dos
fatores que talvez são determinantes desse processo [...] ele
dá uma aproximação. Agora vejo também de um outro lado que
o grande desafio também a partir dessas bases teóricometodológicas é conseguir transpor isso para o cotidiano
de nossa prática docente, das disciplinas, da articulação
[...] a gente tá precisando resgatar as nossas bases teóricometodológicas porque é o que se chama do currículo
teórico o que tá lá escrito, que tá bem bonitinho e o que de
fato é executado no cotidiano do curso (MÃE DE RUA).
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Interessante que o discurso inicia afirmando que o termo exclusão social não
aparece definido do PPP, conduzindo-nos a pensar com mais afinco se não seria
necessária a construção de novos saberes acerca dessa temática, uma vez que as
discussões trazidas até aqui, vêm apresentando equívocos teóricos, distorções,
naturalizações e até banalizações das exclusões. Sendo muito comuns as
confusões teóricas entre exclusão social, diferenciação e preconceito. E não é
apenas uma questão de semântica, essas questões precisam ser esclarecidas
quando o processo de formação assume um compromisso político com os grupos
excluídos.
A fala também nos possibilita apreender o reconhecimento desse egresso dos
avanços do PPP no que se refere ao desenvolvimento de um senso crítico da
realidade que permite ao discente ultrapassar o factual e buscar os fatores
determinantes. Traz uma compreensão consistente das bases teórico-metodológicas
destacando as concepções de sociedade, enfermagem, processo saúde-doença e
educação, como bases que sinalizam para uma aproximação com a problemática da
exclusão social.
As concepções mencionadas estão presentes no PPP e fornecem as
ferramentas que possibilitam a construção desse compromisso social com a parcela
da população excluída.
O PPP da FAEN/UERN traz uma concepção de sociedade extremamente
desigual, formada por classes e grupos sociais antagônicos, nos quais as
necessidades sociais e a possibilidade de atendimento das mesmas são
determinadas pelas formas de inserção na produção e reprodução social.
A adoção dessa compreensão implica em dizer que a formação também não
pode estar alheia ao contexto da desigualdade social que se acentua na sociedade
capitalista, neoliberal, que conforma uma divisão do trabalho pelo saber e pelo
poder, dicotomizando a força de trabalho em trabalhadores centrais, periféricos,
desempregados e excluídos (MEDEIROS, 2000; UNIVERSIDADE DO ESTADO DO
RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
A enfermagem é entendida enquanto prática social, portanto, enquanto uma
parte que contém as determinações da totalidade desse social, não podendo ser
tratada isoladamente. Compreender a enfermagem enquanto trabalho possibilita
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apreender as contradições e dinâmicas da práxis e construir estratégias que
contribuam para a mudança da realidade (MIRANDA, 2010).
Outra base teórico-metodológica apresentada refere-se à concepção de
processo saúde-doença. A saúde é concebida como processo saúde-doença, que é
determinado pela forma como o homem se insere nos momentos de produção e
reprodução social. Ao assumir essas concepções, a Instituição de Ensino Superior
se compromete com uma formação que pressupõe a ruptura com o modelo
meramente tecnicista, biologizante, centrado na doença e no hospital (MIRANDA,
2010).
O egresso também fez referência à concepção de Educação enquanto base
teórico-metodológica norteadora da formação, que acena para os grupos excluídos.
A Educação é concebida como um processo social que dá aos indivíduos a
possibilidade de construir uma visão crítica da realidade a fim de transformá-la. Mas
também pode ser um elemento de alienação e submissão das classes menos
favorecidas em detrimento da ideologia dominante. Sendo , portanto, espaço de luta,
que extrapola os limites das instituições oficiais, na perspectiva de construção de
uma nova cultura. Por isso, um Projeto Político Pedagógico não é apenas um
conjunto neutro de conhecimentos, sendo produto de tensões, conflitos, concessões
culturais, políticas e econômicas que organizam e desorganizam um povo
(UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
Talvez por ter essa compreensão o egresso expressou sua preocupação em
resgatar as bases teórico-metodológicas, que apesar de institucionalmente
assumidas, enfrenta o desafio de ser materializada na prática docente. Essa
preocupação foi um consenso no grupo, conforme destacamos na fala de outro
participante:
[...] quem faz o projeto somos nós! Quem pensa, quem faz e
quem executa [...] será que as pessoas, que os professores
que ministram aulas no curso, todos de fato têm
compreensão do que é o PPC e qual a importância dele? E
se de fato tem conseguido articular as disciplinas com aquilo
que tá no PPC em uma perspectiva de formação que a gente
almeja? (MÃE DE RUA).
O grupo não apresentou respostas a esses questionamentos, nem nós a
temos, mas com certeza refletir sobre eles nos conduz a compreender o PPP como
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um processo inacabado, que precisa ser permanentemente criticado, revisado,
desconstruído e reconstruído (MIRANDA, 2010).
Corroborando com essas concepções, destacamos a narrativa de um egresso
do grupo “Pai de Rua”:
[...] nós temos a concepção de homem, minto, concepção
de sociedade, concepções de saúde-doença, concepções
de processo de enfermagem, concepções de gênero.
Então, nós temos no projeto hoje uma intenção que
reconhece a situação de exclusão social, porque quando se
define sociedade, parte [...] de sociedade que hoje é marcada
pelo capitalismo, pela desigualdade e que essa desigualdade é
produtora de exclusão; essa concepção de sociedade permeia
todos os componentes curriculares para que a gente entenda
que sociedade é essa [...] é produtora de exclusão. Uma
concepção de saúde-doença, de determinação social do
processo saúde-doença, então nessa concepção de saúde [...]
tem uma compreensão de que a gente reconheça esses
sujeitos, os seus modos de viver, de trabalhar. E a PSR tem a
sua peculiaridade e essa situação dos seus modos de viver
e de não trabalhar. A concepção de enfermagem enquanto
prática social [...] comprometida com a transformação da
exclusão social, então é uma concepção que permeia o
processo e os componentes curriculares. Uma coisa é essa
base estar no projeto, outra coisa é como isso vem sendo
materializado de fato nos conteúdos, nas práticas
pedagógicas (PAI DE RUA).
A fala ilustra que o docente tem compreensão acerca da dimensão do
compromisso explícito nas bases do PPP, reconhecendo a intencionalidade com a
problemática dos grupos excluídos. Além das concepções já apresentadas pelo
grupo “Mãe de Rua”, o docente acrescenta as concepções de Processo de
Enfermagem e gênero. Chegou a mencionar uma concepção de homem,
retificando-se, ao perceber que não consta esta definição do PPP.
O processo de trabalho da enfermagem é uma concepção assumida no PPP
e reconhece a enfermagem enquanto parcela do trabalho coletivo em saúde, tendo
especificidades materializadas nos processos: assistir/intervir, gerenciar, investigar e
ensinar/aprender de forma indissociável nos modelos epidemiológicos e clínico,
sendo

o enfermeiro

coordenador desse processo-trabalho com vistas às

transformações dos perfis epidemiológicos (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO NORTE, 2014).
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Outra base teórico-metodológica norteadora da formação do enfermeiro na
FAEN/UERN diz respeito à compreensão de Gênero. Essa concepção toma como
eixo as condições do ser homem e do ser mulher construída histórica e socialmente
a partir das relações de poder estabelecidas na sociedade. Neste ínterim, vislumbrase a análise da situação da saúde física, psíquica, sexual e reprodutiva do gênero
feminino e masculino, as lutas dos movimentos sociais pela igualdade de
direitos/deveres entre os gêneros, independente do sexo biológico e do pragmatismo
patriarcal (UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
A narrativa também destaca o homem de rua, que tem suas peculiaridades no
que se refere aos seus modos de viver e de trabalhar (trabalho labor). Que requer
uma compreensão de homem, de um homem que se encontra reduzido à condição
de animal laborans, ao metabolismo, à sobrevivência. E não se trata apenas de uma
questão de gênero, é quase uma diferença de espécie, sinalizando para a
necessidade de se (re)pensar essas bases referenciais.
No que se refere à consolidação das bases teórico-metodológicas assumidas
no PPP, o discurso desvela existência de lacunas entre as bases pensadas e
materializadas, constituindo ainda um desafio a ser superado. A fala do egresso do
grupo “Mãe de Rua” resume bem essa questão [...] existe um currículo formal, e
muitas vezes, existe um currículo que está sendo executado que muitas vezes se
distancia desse (MÃE DE RUA).
Trata-se do currículo oculto, que é constituído pelos elementos
que estão presentes em grandes proporções nas práticas
educativas, de forma implícita referente aos aspectos da
experiência educacional não manifesta no currículo oficial. Eles
são traduzidos em crenças e valores transmitidos, tacitamente,
por meio de ralações sociais e rotinas que caracterizam o dia a
dia da experiência na instituição formadora. A presença do
currículo oculto evidencia as relações de poder, presentes no
espaço da formação (SILVA et al., 2005, p.17).
A falta de clareza quanto às bases teórico-metodológicas também pode
contribuir para propagação do currículo oculto. Observamos no grupo “Pai de Rua”
que alguns de seus participantes limitam as bases ao campo disciplinar [...] não sei,
acho que a disciplina que mais representa isso é a disciplina de gênero, que tem
mais a ver com essa temática (PAI DE RUA).
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A distância entre a intenção e o gesto também pode representar dificuldades
em romper com referenciais já consolidados:
[...] a concepção de sociedade que nós temos é de uma
sociedade que está inserida na dinâmica do modo de produção
capitalista e que já aponta exatamente para grupos que têm
acesso a determinados direitos e outros que não têm. Então, a
compreensão de sociedade, acredito, que baliza esse olhar,
né? Esse olhar para (pausa), eu volto a dizer (pausa), eu
não me sinto confortável para dizer que ele olha para
grupos específicos. Eu me sinto contemplado quando eu
falo em necessidades sociais e de saúde (outro discurso
acrescenta) [...] do homem (locutor continua) [...] em todo
projeto tá lá muito claro: necessidades que nunca são somente
de saúde, sociais e de saúde; a própria concepção de processo
saúde-doença aponta para isso, que o processo saúde-doença
é determinado por um conjunto de elementos sóciohistoricamente definidos. Então eu penso que nossas bases
teóricas, nossas bases conceituais, elas apontam sim para que
nós tenhamos a capacidade de reconhecer, de identificar, de
se inquietar e de se comprometer com as necessidades sociais
e de saúde (IRMÃO DE RUA).
Apesar das concepções de sociedade e de processo saúde-doença, já
citadas anteriormente, aparecerem no depoimento a exemplo dos demais grupos,
destacamos

um

posicionamento

que

se

diferencia

substancialmente

dos

apresentados. Aqui, o sujeito é indeterminado ou até mesmo inexistente, as
necessidades sociais e de saúde são de um sujeito abstrato.
Obviamente não desprezamos o aprofundamento teórico apresentado pelo
egresso acerca de alguns conceitos que fundamentam o processo de formação. Ao
mesmo tempo em que lembramos Derrida (1999) quando afirma que a função da
universidade vai além dos conceitos que a define, não se trata apenas de revisitar os
currículos e cumprir exigências. Convocamos uma pedagogia profana, aberta, que
não procura homogeneizar saberes, mas heterogeneizá-los.
Processos formativos que se abrem para as mudanças geram instabilidades
implicando muitas vezes em mudanças em práticas pedagógicas, porém, aqueles
que se fecham em suas leis, em seus espaços, em suas certezas, também não
diferem muito das fábricas e eventualmente das prisões (SIQUEIRA-BATISTA et al.,
2013). A fala do grupo “Mãe de Rua” é elucidativa:
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[...] a gente tá se fechando não só nos muros das
universidades, mas nos muros de nossas casas, tá preso nos
nossos muros, tá todo mundo com medo de enfrentar essa
violência que está instalada. Aí eu acho que a gente alimenta
ainda mais a própria exclusão. (MÃE DE RUA).
Após essa revisitação das bases teórico-metodológicas realizada pelos
egressos na perspectiva de identificar aquelas que fundamentam o compromisso
com os grupos excluídos, em especial com a População em Situação de Rua como
expressão de exclusão social, podemos observar que, no geral, os egressos
demonstram conhecimento dessas bases apontando algumas que de fato sinalizam
para a problemática da exclusão social, mas não especificamente para a População
em Situação de Rua como expressão da exclusão social. Alguns grupos
reconhecem as fragilidades do processo de formação destacando até a existência
de uma espécie de currículo oculto, quando as bases não se materializam na prática
docente. Outros recorrem aos sólidos discursos performáticos, não se permitindo a
autocrítica acabando por reproduzir um ensino autoritário.
Se as intenções se traduzem em gestos, estes ainda são pouco expressivos,
quando se pensa o cenário das iniquidades sociais em que se encontra a População
em Situação de Rua como expressão da exclusão social.

4.3 INCORPORAÇÃO DAS BASES QUE FUNDAMENTAM O COMPROMISSO
COM A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: LIMITES E POSSIBILIDADES

As discussões trazidas anteriormente deixaram transparecer muitas intenções
referentes à problemática da exclusão social, porém colocou-se em xeque a
materialização das mesmas, além de apresentarem pouca clareza acerca de como a
População em Situação de Rua como expressão da exclusão social vem sendo
contemplada. Intencionando clarificar essa nebulosidade que ainda paira sobre a
População em Situação de Rua, iniciamos essa categoria trazendo algumas
reflexões a respeito de uma pergunta feita por um egresso do grupo “Pai de Rua” [...]
quando é que a gente vai para a rua?
[...] Então é por isso que quando fala do morador de rua
penso que o morador de rua, ele se enquadra, ele
apresentar necessidades que eu tenho que visualizar
momento que eu me deparo com essa situação [...]

eu
vai
no
eu
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preciso dar respostas aos grupos específicos, ao perfil
epidemiológico (IRMÃO DE RUA).
Destacamos que em momentos anteriores, em outras categorias, esse
mesmo egresso despontou um discurso divergente, quando considerava impossível
trabalhar com grupos específicos. Não podemos afirmar que tenha havido uma
mudança de postura, uma vez que, como veremos adiante, mantêm-se as
concepções inicialmente adotadas.
A narrativa sinaliza para uma possibilidade de enquadramento da População
em Situação de Rua que fragiliza a perspectiva da integralidade. Cavalcante e
Guizard (2010) consideram que a vida, a saúde e o sofrimento são para os homens
e mulheres experiências integrais, que falam de suas condições de vida. Justamente
por isso, a integralidade interpela a experiência de vida dos sujeitos, que não são
passíveis de homogeneização de modelos, de ações com estratégias totalizantes.
Concordamos com Miranda (2010) quando afirma que a educação é
entendida como um processo de formação integral do homem que visa contribuir
com a construção de uma visão de forma crítica diante da realidade. Desconsiderar
essa premissa pode ocasionar em um ensino massificado, podendo ter sérias
implicações, como a perpetuação e legitimação das desigualdades sociais.
A fala também é convidativa para refletirmos sobre outro princípio do SUS, a
equidade. Apesar de o egresso não responder de forma direta ao questionamento
feito inicialmente, leva-nos a pensar que o processo de formação não “vai para a
rua”, não a considera cenário de aprendizagem, uma vez que espera se deparar
com a População em Situação de Rua para visualizar suas necessidades. De fato,
as necessidades devem ser pensadas mediante o encontro dos sujeitos, esse é um
argumento válido, porém, que implica em assumir a equidade promovendo ações
diferenciadas para um grupo que tem suas singularidades. Não é, portanto, apenas
uma questão de aguardar nos equipamentos de saúde, mas de promover encontros
com o outro.
Resgatando Reis (2011), na perspectiva da integralidade e equidade, os
serviços devem ir onde estão os seus usuários, ao invés de aguardar que estes
venham a demandar uma atenção à saúde.
É importante elencar essas questões quando, na lógica do capitalismo e
neoliberalismo, prevalecem os desencontros, as iniquidades, os silenciamentos e a

152

invisibilidade da População em Situação de Rua como expressão da exclusão social.
Os depoimentos que seguem corroboram com essa afirmação, vejamos:
[...] ela é invisível aos serviços de saúde [...] ela está sendo
invisível dentro do processo de formação (PAI DE RUA).
[...] é nossa miopia de fato aí que impossibilita (MÃE DE
RUA).
[...] Eles não são pensados, quanto mais cuidados
assistidos por nós (PAI DE RUA).
[...] eu não vou negar para você que existem disciplinas que
trabalham
muito
na
questão
dos
ambientes
institucionalizados de saúde. Então, é o hospital, é a unidade
básica e que esse morador ele não aparece e que vai ser
difícil ele fazer essa identificação (IRMÃO DE RUA).
[...] nossa formação nos permitiu ter os olhos
desvendados, mas não chegou a ser uma ocasião prática
(referindo-se à População em Situação de Rua) (PAI DE RUA).
Destacamos que esses depoimentos de “Irmão de Rua” e “Pai de Rua”
representam contrapontos no interior do grupo.
Retomando a pergunta feita no início desta categoria: Quando é que a gente
vai para a rua?
Importante esclarecer que o ir para rua foi utilizado no sentido de identificar o
compromisso político do processo de formação do enfermeiro com a População em
Situação de Rua. Os discursos nos levam a inferir que a População em Situação de
Rua como expressão de exclusão social vem sendo invisibilizada no processo de
formação do enfermeiro na FAEN/UERN e que, portanto, as bases teóricometodológicas, apresentadas anteriormente como capazes de fundamentarem a
problemática dos grupos excluídos, em especial da População em Situação de Rua,
não vêm sendo materializadas nessa perspectiva, implicando em desafios para sua
consolidação.
A constatação dos egressos evidencia a pouca aproximação entre as bases
pensadas e de fato executadas com vistas a População em Situação de Rua como
uma das expressões da exclusão social, colocando-nos diante de algumas
indagações: Quais as estratégias pensadas para incorporação dessas bases,
viabilidade, dificuldades para a incorporação, envolvimento e aceitabilidade? Ou
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seria necessário repensar novas bases? Vejamos os posicionamentos do grupo
“Irmão de Rua”:
Repensar novas bases e novas discussões sempre é
necessário (outro participante concorda) porque você tem
uma sociedade que a todo instante apresenta novas
necessidades (IRMÃO DE RUA).
[...] eu acredito que os referenciais que nós construímos
hoje no nosso PPC, e que embora tenha em torno de 20
anos, são muito atuais [...] na minha compreensão, nós
estamos atualizados (IRMÃO DE RUA).
Apesar de os discursos transparecerem posicionamentos distintos, o grupo
acaba por assumir um consenso com relação a essa questão, quando o primeiro
depoimento não se sustentou e rapidamente aderiu ao enunciado do segundo
discurso. Destacamos que a mudança discursiva mostrou-se prática comum entre
esse grupo. Não podemos afirmar se essa se deu devido às próprias trocas
estabelecidas nos diálogos ou em função de modulações e convencimento.
O segundo depoimento atesta a atualidade das bases referenciais. Pelo
posicionamento desse grupo até aqui, entendemos que essa atualidade seja em
função

das

potencialidades

dessas

bases,

no

sentido

de

permitir

a

discussão/inclusão de qualquer grupo excluído, incluindo a População em Situação
de Rua como expressão da exclusão social. Ao mesmo tempo, identificamos nesse
discurso grande dificuldade de aceitar mudanças, a ponto desfazer a ideia
apresentada no primeiro depoimento. Essa postura pode implicar em resistência
diante de novas necessidades que possam surgir na realidade social.
Destarte, o grupo “Irmão de Rua” não referiu necessidades de mudanças no
processo de formação, também não mencionou dificuldades, fragilidades ou até
mesmo desafios para a incorporação das bases que fundamentam o compromisso
com os grupos excluídos, em especial com a População em Situação de Rua como
expressão da exclusão social.
Ressaltamos que esse grupo não se permitiu a autocrítica, deixando
transparecer a ideia de um processo de formação que já se encontra acabado, de
um grupo que possui uma agenda concluída, apesar de não termos visualizado
entre os compromissos agendados um encontro com a População em Situação de
Rua.
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Silva et al. (2005), recuperando Arroyo (2000), afirmam que quando há uma
percepção de que a instituição de ensino atingiu um nível de excelência e por isso
não precisa de mudanças, este estado conclusivo, fechado e rígido deve ser
questionado. A instituição necessita estar em constante movimento, em contínuo
processo de análise, para não se incorrer na tendência da acomodação e inércia.
Já os demais grupos focais, apesar de reconhecerem o caráter inovador e
ousado do PPP e de suas bases teórico-metodológicas, admitem que a viabilidade
dessas apresenta desafios a superar.
Um dos desafios apresentados pelo grupo “Mãe de Rua” foi a diversificação
dos cenários de aprendizagem:
[...] entra aqui os cenários de formação, também esses
cenários de formação não podemos nos limitar às UBS, aos
hospitais, ter uma visão ampliada do processo de formação;
nesse sentido, a gente tem que perceber também que numa
temática como essa, necessita de todos nós compreender
que os cenários de formação são diversificados e a gente
precisa talvez começar a fazer essa articulação com esses
cenários. E claro, é mais um desafio (MÃE DE RUA).
Percebemos no discurso uma coerência com o PPP da FAEN/UERN que tem
como referência um processo ensino-aprendizagem que supere os modelos
tradicionais de saúde/educação/enfermagem, mediante utilização de práticas
pedagógicas que

considerem a

diversidade

social

e

cultural,

articulando

teoria/prática, ensino/trabalho, problematizando situações reais de vida, trabalho,
assumindo uma postura cidadã (MIRANDA, 2010).
Quanto mais diversificados os cenários de aprendizagem e os fatores de
exposição dos alunos, não mais somente o professor, o livro, a pessoa internada ou
no ambulatório-escola, maior a instauração de possibilidades à integralidade das
práticas em saúde (CECCIM; FEUERWERKER, 2004a).
Outros destacam as dificuldades de conseguir romper com modelos
hegemônicos de ensino [...] a gente ainda tá muito preso entendeu aqui, ao
conteúdo, à prova, a gente não tem conseguido de fato romper um pouco mais
(MÃE DE RUA).
Observamos que a prisão vai além do conteúdo e da prova, quando prevalece
uma lógica de performismo na universidade e na sociedade, em que o controle
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parece ser menos severo do que nas prisões, mais refinado, sem ser, contudo,
menos aterrorizador (SIQUEIRA-BATISTA et al., 2013).
[...] muitas exigências para o professor, você precisa
desenvolver pesquisa, você tem que desenvolver extensão,
então assim é uma série de cobranças, exigências no
mundo acadêmico (MÃE DE RUA).
[...] a gente hoje não consegue fazer um trabalho até melhor
porque a gente rateia o nosso tempo (PAI DE RUA).
[...] a gente também reproduz na universidade um modelo
de sociedade que é o meu sucesso, o meu título, então
isso é muito forte também na nossa formação, a gente acaba
reproduzindo um modelo de sociedade, tá aí a loucura dos
títulos, absurdo [...] competitiva e individualista [...] então
esse modelo de universidade e sociedade não favorece
essas ideias e agente precisa ter a nossa postura de
enfrentamento, de não aceitar e de talvez construir uma nova
perspectiva a partir da nossa construção coletiva enquanto
curso (MÃE DE RUA).
Com quantas fabricações se produz uma performance? Difícil de precisar
uma

resposta

quando

a lógica da

produtividade invade a

universidade.

Reconhecemos que a universidade não pode estar alheia às novas exigências do
mundo do trabalho, da tecnologia, das exigências dos padrões de qualidade dos
processos avaliativos, mas, em contrapartida, não pode abrir mão de sua tarefa
crítica abandonando-se à subserviência de reclamos econômicos em uma sociedade
comandada por grupos de interesse, em que amplas margens da população são
condenadas à miséria (GOERGEN, 1998).
A terceira narrativa aponta a necessidade de sermos menos performáticos e
de assumir coletivamente uma postura de enfrentamento dessas questões que vêm
distanciando a universidade de seu compromisso social.
Ainda como dificuldades no que se refere à efetivação das bases teóricometodológicas que fundamentam o compromisso com a População em Situação de
Rua como expressão da exclusão social, os egressos destacam:
[...] a gente vê, existe uma dicotomia grande entre saúde
coletiva e clínica (PAI DE RUA).
[...] é um desafio e se conseguir também ter uma
articulação mais interna entre as disciplinas, não só esse
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conteúdo, de uma formação mais ampla mesmo. E uma
outra, externa, com a sociedade, no sentido de um conceito
mais ampliado de saúde que não depende só do campo
sanitário, depende de outros atores sociais para a gente ter
projetos até um pouco mais contundentes, eficazes. (MÃE DE
RUA).
A separação entre os saberes clínico e epidemiológico, a própria
desarticulação interna entre os docentes ainda aparecem com muita frequência nas
falas, transparecendo a tensão dialética entre o desejo de mudança e a necessidade
de preservar.
Além da desarticulação interna, o segundo depoimento também aponta como
fragilidade a desarticulação externa. Colocando como desafio a construção de
parcerias, fora do espaço da universidade. Consideramos essa uma estratégia
importante

para

a legitimação

do

processo

de

formação

com vistas a

intersetorialidade, principalmente quando se considera um grupo excluído como a
População em Situação de Rua que vai requerer articulação entre políticas de
saúde, proteção social, emprego, moradia e educação (REIS, 2011).
Todas essas questões levantadas nos levam a inferir que mesmo diante da
vontade política existem limites e dificuldades que precisam ser superados quando
se pensa a formação do enfermeiro como uma das possibilidades para combater as
exclusões sociais.
Algumas estratégias foram apontadas como possibilidades para fortalecer as
bases teórico-metodológicas com vistas à População em Situação de Rua. Vejamos
a seguir:
[...] a gente poderia pensar que talvez em alguns momentos de
fato procurar fortalecer algo nesse sentido. De repente um
seminário interdisciplinar, de repente trazer um tema como
esse para trabalhar com os alunos. Também não ter a
visão pontual de que é só um evento, um momento. Estou
colocando isso como uma estratégia, uma estratégia até
certo ponto estruturante para poder se trabalhar talvez com
esse tema a partir de um seminário interdisciplinar, nas
disciplinas, a partir de um projeto interdisciplinar, que seria
até um desafio maior ainda [...] eu trabalhando lá com ética
alguém está trabalhando com saúde da criança, alguém
trabalhando com didática e a gente de repente pensar um
tema de um projeto interdisciplinar com o tema da
exclusão, né! Lógico! Tudo isso como campo de desafio
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para a gente poder talvez pensar em uma formação ainda
melhor, mais qualificada nesse momento (MÃE DE RUA).
Importante destacar que nesse momento da discussão houve toda uma
empolgação do grupo mãe de rua, manifestada nos gestos, expressões faciais e
várias falas que se complementavam, conforme podemos observar a seguir:
[...] eu já vi que ele (referindo-se ao locutor da fala anterior)
vai contemplar esse tema no Seminário de Bioética (humor
em geral). (E o locutor acrescenta em resposta) [...] pois é, no
Seminário de Bioética, na Epidemiologia, na Saúde
Coletiva (MÃE DE RUA).
Os depoimentos referendam a interdisciplinaridade deixando explícita a
importância da incorporação dessa base na formação na FAEN/UERN, sendo sua
aplicabilidade considerada indispensável para superação da atomização e da
fragmentação do conhecimento em disciplinas, colocando-se à disposição do saber,
em função da compreensão e busca de soluções das questões cada vez mais
complexas diante de uma sociedade capitalista excludente (MIRANDA, 2010).
A clareza e a maturidade com que o grupo expõe estratégias para trabalhar
com a temática da exclusão social , em especial da População em Situação de Rua
transparecem mais do que a construção de modelos pedagógicos, mas visões de
mundo construídas em relações democráticas.
Ainda refletindo sobre as potencialidades para efetivação das bases que se
coadunam com vistas à População em Situação de Rua, um egresso do grupo “Pai
de Rua” destaca:
[...] Seminário de Bioética historicamente vem muito
antenado a essas novas conformidades, acho [...] que era
necessário que a gente pensasse que parece um ponto para
discutir, que dialogasse com o pessoal de serviço social,
que já deve ter trabalhando isso bem melhor que a gente
talvez, que parasse para discutir, vamos ver como é que
podemos ajudar (PAI DE RUA).
A fala também destaca, a exemplo da anterior, o Seminário de Bioética como
uma possibilidade para trazer essa discussão. E explicita uma perspectiva
intersetorial por meio da articulação do SUS com o SUAS. Reconhecemos a
importância dessa articulação, principalmente considerando os vários equipamentos

158

da Rede SUAS que podem estar desenvolvendo um trabalho com a essa população,
tais como o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), o Centro de
Referência Especializado em Assistência Social (CREAS) e o Centro de Referência
Especializado Para a População em Situação de Rua, propiciando espaços para
diversificação dos cenários de aprendizagem.
Outra compreensão acerca da incorporação das bases teórico-metodológicas
com vistas à População em Situação de Rua é apresentada a seguir:
um consultório de rua é um instrumento de intervenção em
saúde coletiva, que pode aparecer lá em temas avançados,
que inclusive assim, Temas Avançados em Saúde Coletiva são
temas atuais, a gente colocou rede de atenção, a gente
colocou clínica ampliada, PMAQ, então são as questões que
estão aparecendo no cenário nacional e que entram lá.
Então, é possível colocar lá? (PAUSAS) É possível, é um
caminho, e é uma disciplina que é interessante porque ela vai
atualizando o aluno das discussões atuais [...]. Se eu for
pensar a disciplina Temas Avançados em Saúde Coletiva
como uma questão atual que se discute para que o aluno
conheça aquele instrumento de intervenção [...] esse
semestre ela pode entrar [...] aí eu pergunto por quê? [...]
você não sabe não? O MS da saúde agora está falando!
Então, vamos fazer agora uma campanha de febre amarela,
estão fazendo febre amarela em todo canto, aí então vamos
fazer! (IRMÃO DE RUA).
Embora a narrativa apresente possibilidades para trabalhar a temática da
População em Situação de Rua como expressão da exclusão social destacando
como exemplo a disciplina de Temas Avançados em Saúde Coletiva, enquanto
espaço para discutir temas atuais, o que ganha destaque é a falta de
intencionalidade para contemplar esse grupo excluído no processo de formação do
enfermeiro. O discurso faz uma crítica aos programas ministeriais, ainda com ranços
sanitaristas, e a forma indiscriminada, quase cartorial, com que municípios aderem
aos mesmos desconsiderando a realidade social, fazendo uma metáfora das
campanhas de febre Amarela com os consultórios na Rua.
Em nossa compreensão, a metáfora que se aplica à População em Situação
de Rua, na perspectiva do Sanitarismo Campanhista, só é válida quando se pensa
as práticas de remoções dessas pessoas das vias públicas, que ainda ocorrem com
muita frequência em nosso meio, lembrando as ações do higienismo.
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Deste modo, consideramos necessário retomar algumas conquistas no campo
das políticas de saúde voltadas para a População em Situação de Rua, não sendo
nosso objetivo aprofundar essa discussão, porém, faz-se necessário esclarecer
algumas questões na perspectiva de ampliar os olhares para não desconsiderar
conquistas históricas, resultados de embates, lutas e até massacres.
Longe de ser um modismo ou um pacote ministerial, a Política Nacional para
População em Situação de Rua lançada em 2009 foi duramente conquistada,
resultando de reinvindicações de movimentos sociais e organizações políticas.
A PNPSR constitui uma iniciativa inédita de reconhecimento de direitos
sociais específicos, em nível nacional, de um grupo historicamente estigmatizado e
silenciado. Estamos distante de um modismo quando a política ainda não foi
implementada na maioria dos estados brasileiros (BEVILACQUA; SANTOS, 2012;
SILVA, 2013).
A política não é conhecida nem pelos profissionais que formam para o SUS, a
fala a seguir é representativa:
[...] eu acho que existe uma Política Nacional para
População em Situação de Rua, existe? Como existe a
Política Nacional para as Populações do Campo e da Floresta.
São coisas específicas que [...] precisa de um aprofundamento,
precisa conhecer essa política, entender o que é, o que precisa
[...] (PAI DE RUA).
A narrativa, ao mesmo tempo em que desconhece a existência da Política
Nacional da População em Situação de Rua, admite a importância de conhecer e
entender essa política.
Concordamos com Guimarães e Melazzo (2010) quando afirmam que o
enfrentamento das exclusões envolve várias dimensões, e a política pública é
fundamental quando se pensa em mudanças na dimensão mais estrutural. Ao
mesmo tempo, a existência da política por si só não promove a transformação, é
preciso

identificar

esses

espaços,

ocupá-los

e

ampliá-los

ativando

os

microprocessos de transformação.
A fala a seguir, que representa um contraponto do grupo “Irmão de Rua”
desperta para a importância da política pública:
A formação ela aponta, ela dar diretrizes, ela instrumentaliza na
identificação, ela provoca para o pensamento de como
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desenvolver estratégias e metodologias, que minimizem esses
impactos, minimizem os riscos desses cidadãos; porém existe
também a dimensão maior, a dimensão geral de política
pública, e esse amparo também desestabiliza, tira do
profissional, desinstrumentaliza, porque às vezes você
quer agir de uma forma e não consegue [...] precisa da
política pública (IRMÃO DE RUA).
Também é preciso atentar para o legado da subordinação do social ao
econômico, quando, em detrimento das políticas neoliberais, as políticas sociais
assumem dimensões seletivas, fragmentadas e focalizadoras. Assim, em lugar da
inclusão, muitas vezes, tem-se uma inserção precária e marginal. Nesse sentido,
lembramos que um dos papéis da universidade é contribuir com a construção/
desenvolvimento de políticas públicas mais equânimes (GUIMARÃES; MELAZZO,
2010; REIS, 2011).
Quanto aos consultórios na rua, Lopes (2014) lembra que a sua importância é
política e historicamente datada e, pelo que elas podem contribuir para o SUS,
devem ter como horizonte a própria extinção visando ao dia em que não serão mais
necessárias, pois os serviços públicos de saúde poderão absorver as demandas das
pessoas em situação de rua, em sua integralidade.
Se esse dia está distante ou pertence a uma dimensão quimérica, a nossa
utopia que rejeita uma realidade que naturaliza e banaliza as exclusões sociais
visualiza na enfermagem uma das possibilidades de buscar formas de transformá-la.
Do exposto, até aqui, podemos inferir que ao mesmo tempo em que os
egressos reconhecem as potencialidades das bases teórico-metodológicas com
vistas à População em Situação de Rua, deixam transparecer que a materialização
dessas bases envolve um movimento permeado de embates, escolhas políticas,
éticas e pedagógicas, nem sempre coerentes com a orientação da formação.
Destarte, podemos afirmar que o trabalho com a População em Situação de
Rua, na perspectiva da enfermagem, ainda é desafiador. Assim, a viabilidade ou
inviabilidade de se discutir a temática não é algo que podemos considerar
encerrado, principalmente quando se reconhece que existe uma formação
diferenciada. Conforme destaca a fala a seguir:
[...] existe uma formação diferenciada porque quando a
gente chega para fazer qualquer pós-graduação fora e
conversa com outras pessoas que foram frutos de outras
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formações políticas, a gente vê que existe algo
diferenciado. Mas o mundo mudou nesses 14 anos, o que fica
é que a gente precisa também mudar, aproveitar o que é bom e
acrescentar tantas outras coisas, inclusive essa questão
(referindo-se à População em Situação de Rua) (PAI DE RUA).
No entanto, podemos observar entre os egressos dessa mesma formação a
existência de posturas políticas que se contrapõem, em alguns aspectos,
relacionados à incorporação da intencionalidade expressa no PPP referente aos
grupos excluídos. De onde podemos inferir que houve uma caminhada acadêmica
diferenciada, expressa na própria fala de um egresso [...] olhar sim! achar que tem
problemas sim. Tentar dar passos em busca de uma construção de uma atenção
sim. Mas aí pode acontecer algumas coisas nesse caminhar (IRMÃO DE RUA).
Percebemos que mesmo enxergando, mesmo se inquietando, reconhecendo
que é uma problemática, alguns egressos não conseguem se implicar e, o que é
ainda mais sério, não assumem explicitamente uma postura.
É preciso refletir sobre essa dialética, que para alguns se traduz em potência,
para outros em carências, quando o que falta em uma dada circunstância mobiliza
ou aniquila em outras.
Imbuídos dessa compreensão e considerando todo o amadurecimento teórico
realizado com os grupos focais, nas categorias anteriores e as discussões trazidas
até aqui, em que se pensou acerca da exclusão social e de seus determinantes na
sociedade do capital, do aumento e diversificação desses grupos no cenário
nacional, do compromisso explícito e implícito do processo de formação na
FAEN/UERN para com esses grupos, das bases pensadas e/ou materializadas que
fundamentam esse compromisso, acreditamos que é chegado o momento de
sermos mais diretos, os educadores precisam definir sua postura, não há lugar
neutro, nem indiferente na formação.
Com esse entendimento, questionamos os grupos focais se a População em
Situação de Rua como expressão de exclusão social, é uma temática que deve ou
não deve ser inserida na formação do enfermeiro? Por quê? Quais os
desdobramentos da inserção desta temática no processo de formação do
enfermeiro?
Importante destacar como um mesmo questionamento gerou reações tão
distintas entre os grupos focais. No grupo “Mãe de rua”, a pergunta não gerou
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nenhum desconforto, sendo rapidamente contemplada. No grupo “Pai de Rua”, fezse um silêncio antes de alguém se pronunciar. Já o grupo “Irmão de Rua”
demonstrou incômodo e até certa irritabilidade com a pergunta [...] eu não gosto
dessa palavra (IRMÃO DE RUA).
Lembramos que o oposto do deve é sempre uma resposta possível, o
egresso tem o direito de discordar, até de permanecer em silêncio, mas não de
desrespeitar. O que parece incomodar é que a pergunta provoca a romper com a
neutralidade, com o status quo. Com essa compreensão, insistimos com a pergunta,
uma vez que comungamos com Freire (2011) que ensino neutro é outro nome para
currículo obscuro.
Os posicionamentos começaram a aparecer, a seguir trazemos alguns
contrapontos do grupo “Irmão de Rua”:
[...] onde é que deve ser trabalhado morador? [...] porque eu
entendo que lá quando ele tá pagando Epidemio, lá quando
ele tá pagando Temas essa discussão ela deva aparecer,
mas quando a gente tá pagando Saúde do Adulto essa
discussão também deva aparecer (outro participante
concorda) [...] também eu não vou discordar (referindo-se
aos discursos contrários) porque a gente sabe que muitas das
coisas que nós trabalhamos vão bem no sentido daquilo que
nos implica e aquilo que a gente enxerga como necessidade,
né? (IRMÃO DE RUA).
[...] essa discussão ela tem que aparecer na formação do
enfermeiro para capacitá-lo teoricamente e instrumentalmente
[...] agora eu não posso dizer que não tem nada, entendeu?
(IRMÃO DE RUA).
A exemplo de outras categorias, o contrassenso volta a aparecer no grupo
“Irmão de Rua”, no entanto, sempre acompanhado de expressões adversativas
“agora não posso dizer”, “também não vou discordar”, deixando transparecer a
dificuldade de assumir uma verdadeira postura de enfrentamento.
Freire (2011) nos provoca a pensar sobre um fantasma do medo que paira
sobre a cabeça do professor. E questiona: Será que estamos tão acostumados a
temer a punição que nos censuramos antes de se tornar uma oposição eficiente? Ou
até mesmo, antes de almejar ser oposição?
Não temos respostas prontas a esses questionamentos, mas com certeza
pensar sobre eles nos remete ao próprio Freire (2011) quando afirma que além de
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um ato de conhecimento, a educação é também um ato político, sendo um dos
desafios que se apresenta a superação do medo pela ousadia no cotidiano docente.
Não se trata de eliminar o medo, mas de entender as razões porque o tenho,
o que não se pode permitir é que ele seja injustificável e paralisante. Se o sonho
fosse de preservar o status quo, teria algo a temer? O medo vem de um sonho
político e negar o medo é negar o sonho (FREIRE, 2011).
Em algumas situações, o medo pode imobilizar a ponto de não se expressar
as contradições [...] Então na hora que você pergunta assim: Ah! Ela deve
aparecer? Ai se a gente diz assim: ela deve aparecer! Sabe? Pode ser que
fique contraditório em nossa fala (IRMÃO DE RUA).
O medo não é algo que diminui, pode ser trabalhado criticamente, a ponto de
tornar a pessoa sujeito da situação. A postura que preocupa e que pode gerar nos
contrapontos o medo do escárnio é a do desrespeito com o que diverge dos meus
planos, que provoca risos para conquistar a audiência:
[...] primeiro a palavra deve? Deve aparece como uma
questão obrigatória, como se eu não colocar, minha
formação vai ser incompleta (outro participante acrescenta
com risos intercalados [...] se não tiver biologia, não forma
enfermeiro!) (locutor continua) [...] não! Sua formação é
incompleta porque você não discutiu os moradores de rua!
Se eu for pensar assim (em tom de ironia): aí eu vou
responder, DEVE inserir os moradores de rua, mas deve
inserir os transexis, deve inserir o circo, (outro participante
em tom de deboche acrescenta [...] os presos) deve inserir
os gordos, os feios, (outro participante em meio aos risos
acrescenta [...] os pretos), deve inserir os pretos, deve inserir
os pobres, deve inserir os rurais, deve inserir os analfabetos,
deve (pausa) aí aonde é que eu vou inserir? (IRMÃO DE RUA).
A falta de respeito, embora seja menos agressiva que o insulto direto, pode
assumir uma forma igualmente ofensiva. Nenhum insulto direto é feito ao outro, mas
ele tampouco recebe reconhecimento; ele não é visto como um ser humano pleno,
cuja presença tem importância. Quando uma sociedade trata a grande maioria das
pessoas desta forma, julgando apenas alguns poucos dignos de reconhecimento, é
criada uma escassez de respeito (SENNETT, 2004).
A exclusão social aparece na narrativa colocada ao lado da diferenciação que
se dá em função de padrões de beleza, do culto ao corpo, de estilo de vida
alternativo, etc. Dada a pouca seriedade com que foi conduzido o diálogo, em meio
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a risos desmedidos, expressões faciais de desprezo à temática, podemos inferir que
se deixou transparecer uma banalização das exclusões sociais.
Concordamos

com

Freire

(2011)

quando

afirma

que

o

educador

transformador tem muita clareza a respeito do que quer, não obstante, não manipula
os outros para trazê-los ao seu sonho, admite que há outros sonhos, mesmo que
considere sonhos maus. Portanto, não é preciso fazer piadas, não se trata de
convencer as pessoas porque consigo fazê-las rir, mas de saber se consigo
examinar os temas seriamente. O bom humor não provoca risos ou sorrisos, ao
contrário, o bom humor não faz rir tanto quanto faz pensar seriamente sobre o
assunto. O humor de Chaplin revelava nos filmes o que estava por trás das
situações.
O que não implica em dizer que estamos evocando um processo de formação
mudo, mas mais respeitoso, principalmente ao se referir a um grupo tão excluído
como a População em Situação de Rua, quando até o riso parece não ser permitido
entre eles. Na rua, as manifestações de alegria são tidas como algazarras [...]
enquanto alguns grupos como os circenses ganham a vida através do riso,
para a População em Situação de Rua alegrar-se está associado ao ócio e à
malandragem, o que irrita o cidadão “honesto” (FURINI, 2010; MACERATA, 2010,
grifo nosso).
Outros posicionamentos trataram a questão com um humor mais rico, mais
exigente e mais criativo, analisando a problemática da População em Situação de
Rua como expressão de exclusão social à luz do PPP, do compromisso com a
formação e do compromisso maior com o SUS, que podem ser comprovados nos
depoimentos seguintes:
Acho que deve ser inserida, primeiro por entender a
enfermagem não só como uma profissão, um trabalho
instrumental, de procedimentos, mas entender a
enfermagem enquanto uma prática social comprometida
com a melhoria da qualidade de vida da população [...] das
questões de cidadania [...]. Deve ser incluída também porque
[...] o próprio SUS traz em seu arcabouço essa ideia de
trabalhar com as iniquidades, de romper com as
iniquidades, de buscar de fato enfrentar essas questões que
seriam amplas quando a gente tá pensando o processo saúdedoença, e também, lógico, perceber que o nosso PPC nos dá
essa possibilidade [...] para a gente dizer assim: trabalhar
uma temática como essa, a gente não está incorrendo num
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erro, num equívoco, num distanciamento daquilo que é o
objetivo de nossa formação, muito pelo contrário, nós
temos um documento, que é a alma do curso, que nos dá o
suporte legal, nos dá o suporte até teórico [...] um tema
como esse de fato tem uma aproximação, tem uma
aderência com a perspectiva de formação que a gente tá
querendo (MÃE DE RUA).
[...] qual o principal objetivo do curso? É o compromisso
desse formando como cidadão, ele faz parte de uma
sociedade, ele tem um compromisso com essa sociedade.
Inclusive tentar se não transformar, mas contribuir de forma
positiva para que ocorram essas transformações, diminuir a
exclusão social. Então [...] se eu penso em uma perspectiva
de formação para o SUS, eu não posso negar de forma
nenhuma as populações que estão em condição de
exclusão social, as desigualdades (MÃE DE RUA).
Os depoimentos explicitam uma postura coerente com o PPP da
FAEN/UERN, na medida em que defendem um projeto político de formação do
enfermeiro capaz de romper com a racionalidade técnica convocando a enfermagem
a cumprir o seu papel social. Uma enfermagem crítica e reflexiva que parte da
totalidade social com vistas a sua transformação. Um processo de formação que
amplia as fronteiras do conhecimento, que mergulha na essência do SUS,
identificando as vulnerabilidades, os determinantes do processo saúde-doença,
tendo como horizonte a transformação da realidade social (MIRANDA, 2010;
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE, 2014).
Observamos nos depoimentos uma preocupação em articular a luta da
saúde/educação/enfermagem com a dimensão comum da luta social, afirmando que
a luta pela saúde é também uma luta contra as iniquidades sociais, que reúne todos
aqueles que lutam contra/sobre o capital (CAVALCANTI; GUIZARDI, 2010).
E nessa perspectiva, pensar a temática da População em Situação de Rua
não seria nenhum equívoco, estando em total consonância com o compromisso
assumido pelo processo de formação. As narrativas explicitam uma postura
emancipadora, deixando transparecer que não se sentem limitados pelos programas
rotineiros ou limites das disciplinas. Esses egressos respiram como educadores ao
invés de perderem o fôlego dentro do armário fechado do conhecimento oficial
(FREIRE, 2011).
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Corroborando com a compreensão de que a temática da População em
Situação de Rua deve ser contemplada pelo processo de formação do enfermeiro, o
grupo “Pai de Rua” acrescenta:
[...] acho que é até consenso que deve ser um tema que
deve ser trabalhado [...] agora os desdobramentos são um
desafio (PAI DE RUA).
[...] essa condição de invisibilidade de muito existe e não
precisa existir mais, a gente pode e deve trabalhar como um
grupo que tá tão à margem ao ponto de não ser lembrado,
trabalhado, de não ser estudado (PAI DE RUA).
Engraçado assim, todos nós temos uma perspectiva de
formação crítica e reflexiva diante dessa realidade, de
problematizar essa realidade, e hoje nós estamos aqui
refletindo sobre algo que é uma problemática da realidade,
mas que até então a gente não tinha parado para pensar
que é uma problemática da sociedade, e que nós, enquanto
cidadãos, temos nossa responsabilidade e enquanto
formadores. Então, ainda é muito pontual (PAI DE RUA).
Há um consenso no grupo de que a temática deve ser trabalhada. O segundo
depoimento desperta para a invisibilidade da População em Situação de Rua a
ponto de não ser enxergada pelo processo de formação, convocando a romper com
essa invisibilidade. O terceiro discurso traz a graça do humor, e não da piada,
levantando as contradições de um processo de formação crítico-reflexiva
comprometido com a transformação social e que, de repente, só por ocasião desta
pesquisa, parou para pensar sobre uma problemática social como a População em
Situação de Rua. Ressalta, ainda, que as discussões sobre a temática são muito
pontuais, requerendo um compromisso de todos, principalmente de uma educação
para a cidadania.
Do exposto até aqui, podemos inferir que ao pensar o compromisso do
processo de formação do enfermeiro na FAEN/UERN com a População em Situação
de Rua, enxergamos resistências e antagonismos mas também espaços de criações
e liberdades.
De maneira semelhante, Canônico (2007) já expressava em seus estudos que
na perspectiva da enfermagem, o trabalho com a População em Situação de Rua
está em construção e é desafiador, uma vez que sem conhecer a história da pessoa
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que mora na rua, suas adversidades, não será fácil descobrir suas reais
necessidades.
Reis (2011) acrescenta que os profissionais de saúde veem as pessoas em
situação de rua como portadores de patologias sociais, diante das quais sentem-se
impotentes ou sem qualquer responsabilidade.
Os desafios são muitos, quando se pensa em reconhecer como sujeito de
direitos um grupo até então criminalizado. Quando a cultura do medo e da violência
nos conduz a erguer muros tão altos a ponto de não enxergarmos as exclusões
sociais, além da ideologia das opacidades, que invisibiliza os grupos excluídos com
a intencionalidade de manutenção do status quo.
Torna-se necessário, portanto, ampliar as discussões, ocupar os espaços de
criações, rever paradigmas, ultrapassar as imagens reificadas e enxergar a
População em Situação de Rua como expressão de exclusão social, em meio ao
território da rua, em seu corpo-casa, considerando a complexidade de seu processo
saúde-doença, a fim de subsidiar saberes/fazeres para a formação do enfermeiro de
forma a contribuir com a construção de uma sociedade democrática e justa.
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V CONSIDERAÇÕES FINAIS

Discutir o compromisso político expresso pelo processo de formação do
enfermeiro com o enfrentamento da exclusão social e de seus desdobramentos
como a necessidade de atenção à saúde da População em Situação de Rua foi
trilhar por um caminho pouco conhecido, em que a produção de conhecimento ainda
é tímida, principalmente em uma abordagem que ultrapasse o factual entendendo a
enfermagem enquanto prática social capaz de atuar diante das reais necessidades
sociais, em especial de saúde dessa população considerando a complexidade de
seu processo saúde-doença.
A caminhada não foi fácil, passando por abismos e pontes, tendo a clareza de
que a beira do abismo é perigosa, podendo puxar para baixo, e as pontes nem
sempre oferecem travessia sólida, algumas tão frágeis que não acompanham o
movimento da vida, fazendo ruir e cair no abismo. Assim, foi possível identificar
pontes entre a casa e a rua, a rua e a calçada, a calçada e o abismo e as
instituições, fazendo-nos sentir a necessidade de fortalecer essas pontes e quem
sabe até criar “pontes vínculos” entre a universidade, a sociedade e os grupos
excluídos.
O cenário da década de 1980 foi propício para se não estabelecer pontes,
pelo menos retirar da beira do abismo grande parcela da população que se
encontrava excluída das políticas sociais, em especial de saúde. Quando ao lado
das lutas pela redemocratização do país emergiu um pensamento político acerca
das questões de saúde e em defesa dos interesses da população que resultou na
criação do SUS e da Constituição Federal, delineando mudanças na formação dos
profissionais de saúde.
Essas mudanças são expressas nas DCNs que vêm ao encontro da
consolidação do SUS, que define um perfil profissional generalista, comprometido
com as necessidades de saúde da população brasileira.
Em consonância com esses movimentos nacionais, o PPP da FAEN/UERN
assume, dentre outras questões, o compromisso com a parcela da população, hoje,
excluída das políticas sociais. Essa constatação foi unanimidade entre os atores
deste estudo, egressos dessa formação, que reconheceram a intencionalidade
desse PPP para trabalhar a problemática dos grupos excluídos.
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Analisar o processo de formação na FAEN/UERN considerando o
compromisso político assumido com o enfrentamento da exclusão social nos
possibilitou identificar limites e possibilidades do PPP da FAEN/UERN com vistas a
esse objetivo.
As fragilidades surgiram quando convidamos os grupos focais a dar novos
passos além das boas intenções. A presente pesquisa nos possibilitou identificar
limites para avançar na perspectiva de enfrentamento das exclusões sociais quando
as concepções acerca da exclusão social apareceram nos discursos dos egressos
associadas a uma ampla gama de fatores, variando desde a naturalização da
exclusão, culpabilização e banalização dos grupos excluídos, sendo que apenas
uma minoria dos egressos destacou a necessidade de enfrentamento dessa
problemática.
A nossa preocupação não está no conceito de exclusão em si, mas nas
vítimas de processos sociais, políticos e econômicos excludentes. O processo de
formação não pode perder de vista as possibilidades reais de alcançar as situações
concretas vivenciadas pelos grupos excluídos.
Algumas visões vêm sendo obscurecidas identificando os grupos excluídos
por estigmas e rótulos, ou até mesmo não os identificando, remetendo-os à
invisibilidade, como é o caso da População em Situação de Rua, que para alguns
egressos, só se torna visível por meio do grito de dor e do sangue. Ao mesmo tempo
em que olhares mais sensíveis despertam para as iniquidades colocando a questão
no âmbito do direito e da justiça social.
O estudo também nos possibilitou reconhecer potencialidades do PPP da
FAEN/UERN para trabalhar a problemática das populações excluídas que foram
identificadas pelos egressos através das principais bases teórico-metodológicas que
sinalizam para a fundamentação dessa temática, destacando as concepções de
sociedade, processo saúde-doença, processo de trabalho em enfermagem,
educação e gênero.
No entanto, identificamos dificuldades para materialização dessas bases
referenciais, mencionadas por parte dos egressos, evidenciando a distância entre o
pensado e o executado. Dificuldades que se amplificaram quando pensamos a
População em Situação de Rua como expressão de exclusão social que vem sendo
invisibilizada dentro do processo de formação na FAEN/UERN.
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Análises mais cuidadosas acerca do PPP da FAEN/UERN no que se refere à
materialização

de

suas

bases

teórico-metodológicas

que

expressam

a

intencionalidade de trabalhar com os grupos excluídos evidenciam que algumas
intenções se traduzem em gestos destacando alguns grupos excluídos já
tradicionalmente trabalhados e que geralmente se encontram em espaços
institucionalizados

nos

cenários

de

aprendizagem.

Outras

intenções

não

ultrapassam o plano discursivo quando a práxis evidencia fragilidades do PPP, com
vistas ao compromisso com os grupos excluídos, expressas pelos egressos ao
destacarem a desarticulação interna entre os próprios docentes com a existência até
de um currículo oculto distante do currículo formal, dicotomia entre os saberes
clínico e epidemiológico, comprometendo a formação integral, as UBS e hospitais
ainda apontados como espaços privilegiados de aprendizagem e desarticulação
externa entre a universidade, a sociedade, os movimentos sociais e as políticas
públicas.
Os gestos ainda são tímidos quando se observa que são poucas as
pesquisas no âmbito da FAEN/UERN que trabalham com a temática dos grupos
excluídos e, principalmente, quando se pensa a População em Situação de Rua, que
representa um exemplo de exclusão em todas as dimensões da vida em sociedade.
Alguns egressos reconhecem essas fragilidades e assumem o desafio de
fortalecer algo nesse sentido elencando algumas proposições que podem constituir
estratégias para o enfrentamento dessa problemática, tais como um projeto
interdisciplinar abordando a temática das populações excluídas, uma melhor
articulação do SUS com os equipamentos da rede SUAS, destacando também
alguns componentes curriculares, por exemplo, Temas Avançados em Saúde
Coletiva, Epidemiologia, Saúde Coletiva e Seminário de Bioética que propiciam
espaços para fazer essa discussão.
Reconhecemos nessas posturas um processo de formação democrático e
transformador, aberto a novas possibilidades. O que não implica em dizer que a
universidade sozinha seja a alavanca para transformação, mas ela faz parte dessa
engrenagem, e os egressos têm essa compreensão afirmando que as lutas devem
ser travadas no campo multidisciplinar e intersetorial.
Posturas

de

resistência

às

mudanças

também

foram

identificadas,

reproduzindo um modelo de ensino pouco flexível, ancorados em discursos préfabricados, apresentando grandes dificuldades para aceitar o díspar, o estranho,
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quando a População em Situação de Rua é de fato considerada estrangeira, sendo
relegada à dimensão do outro mundo ou a um problema de ordem individual, não
requerendo um compromisso político da universidade.
Nesse ínterim, entendemos que o PPP da FAEN/UERN está no campo do
devir, em uma arena de lutas de interesses éticos, políticos, sociais e pedagógicos,
cabendo ao coletivo que o compõe a direcionalidade de suas intenções na
perspectiva de materializá-las, tendo a clareza de que cada direção escolhida
representa uma posição política, até a falta de direção e o se deixar conduzir implica
em uma postura, a de reprodução do modelo vigente.
Daí a importância de abandonar a pretensa neutralidade e assumir uma
postura perante a universidade, diante da sociedade e dos grupos excluídos.
Postura que transpareceu não ser fácil de ser definida por parte de alguns egressos.
Com essa compreensão, acreditamos que os impasses e as resistências
encontrados representam menos como contradição e mais como espaços vazios
entre posicionamentos políticos distintos, ficando sempre a possibilidade de se
assumir esse espaço favorável à criação de novas posturas transformadoras.
Esperamos que as discussões levantadas acerca da População em Situação
de Rua e do processo de formação do enfermeiro tenham despertado para o quanto
a universalidade, integralidade e equidade estão distantes desse grupo, constituindo
desafios para aqueles que formam para o SUS.
Entendemos que o enfrentamento dessa problemática deve se dar em várias
frentes, na dimensão estrutural no que se refere à construção/implementação de
políticas sociais capazes de promover a cidadania em detrimento às políticas
assistencialistas de remoção e descarte, ainda presente em nosso meio. Na
dimensão particular envolvendo docentes/discentes, sociedade, movimentos sociais,
profissionais dos serviços, gestores, comunidade e, na dimensão singular no âmbito
das tecnologias leves que envolvem subjetividade, vínculo e responsabilização.
Ressaltando a importância da indissociabilidade dessas dimensões.
A mudança também é paradigmática, implicando em ampliar as discussões
para além da racionalidade objetiva, da neutralidade científica e da naturalização
biológica dos fenômenos. Para tanto, faz-se necessário romper com a onipotência
dos discursos políticos e técnicos na perspectiva de viabilizar uma atenção de fato
integral, considerando que em cada população existem grupos com problemas
específicos e diferenças nos modos de andar a vida, requerendo intervenções que
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levem em conta como ela se constitui e as formas de sobrevivência ali
desenvolvidas.
Compreender a População em Situação de Rua, suas peculiaridades, sua
vida, seus problemas de saúde não resolve o problema da desigualdade e exclusão
social. Entretanto, acreditamos que despertar para essa temática no âmbito da
formação do enfermeiro na FAEN/UERN pode ser um dos caminhos para dar
visibilidade ao problema a fim de promover ações no sentido de estabelecer políticas
públicas mais universais e equânimes.
É pertinente destacar que esta pesquisa já produziu inquietação entre os
docentes, não temos como afirmar que isso resultará em mudanças. Os espaços
para produzir saberes/fazeres acerca da exclusão social estão presentes no PPP, se
esses espaços serão ocupados, ampliados ou obscurecidos, ditarão o ritmo das
mudanças.
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APÊNDICE
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - UERN
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE E SOCIEDADE – PPGSS
INSTRUMENTO NORTEADOR DE COLETA DE DADOS
GRUPO FOCAL nº ______
Data: ____,______,_______

1.
2.
3.
4.

ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA Nº____

O que você entende por exclusão social?
Quem são os grupos excluídos? Como você identifica? Por que são excluídos?
Esses grupos permanecem os mesmos (em quantidade e em diversidade)? Por quê?
Você julga que o PPP aborda a problemática das populações excluídas? Como você
identifica? (conteúdos/quais, componentes curriculares/quais, tema transversal,
eixos/diretrizes).
5. Como a População de rua tem sido pensada no campo acadêmico? Por quê?
6. Quais são as bases teórico-metodológicas do PPP que fundamentam a temática das
populações excluídas, em especial a PSR?
7. Quais as estratégias pensadas e utilizadas para a incorporação das bases teóricometodológicas ? Por quê ?
8. Qual a viabilidade das estratégias utilizadas?
9. Quais as dificuldades para a incorporação das bases teórico-metodológicas?
10. Qual o envolvimento e a aceitabilidade dessas bases? Por quê?
11. A PSR como exemplo de exclusão social é uma temática que deve ser inserida na
formação do enfermeiro? Por quê? Quais os desdobramentos da inserção desta
temática no processo de formação do enfermeiro?

