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RESUMO 

 

 

A Tese de Doutorado perpassa a discussão de como o campo da rua e o habitus dos 

profissionais de Consultório na Rua (CnaR) se apresentam e se constroem para 

fundamentação de uma prática de cuidado a pessoas que vivem na rua. OBJETIVOS: 

Objetivo geral: Analisar as práticas de cuidado de duas equipes de Consultório na Rua 

(eCnaR) à população em situação de rua, do município do Rio de Janeiro. Específicos: 

Identificar elementos essenciais na operacionalização de práticas de cuidado de duas 

equipes de Consultório na Rua, localizadas no município do Rio de Janeiro; Narrar como 

profissionais de duas eCnaR constroem e articulam suas práticas de cuidado com a 

população em situação de rua, e Discutir as concepções de cuidado de profissionais de 

eCnaR do município do Rio de Janeiro, a partir do conceito de campo e habitus de Pierre 

Bourdieu. Metodologia: Método etnográfico realizado por meio de observação 

etnográfica, uso de entrevistas e aplicação de questionário. Utilizou-se análise de 

domínio, com apresentação dos resultados em três capítulos, demonstrados em três níveis: 

o primeiro (nível 1) que traz o campo da rua em relação aos outros campos de poder, 

particularmente o campo de poder da saúde, presente nos documentos oficiais; o segundo 

(nível 2) que traz uma narrativa sobre como as eCnaR constroem o habitus e como ele se 

reestrutura na rua, constituindo no campo de cuidado da rua; e o terceiro (nível 3) que 

busca apresentar elementos constituintes do habitus destes profissionais e como ele 

configura as práticas de saúde. RESULTADO e ANÁLISE: o nível 1 apresentado como 

uma etnografia de documentos, demonstra que as publicações oficiais referentes ao 

cuidado a população em situação de rua, no Brasil, foram produzidas a partir da luta de 

experiências de serviços e profissionais de saúde, discutindo ações de cuidado e trazendo 

questionamentos sobre sua prática. Toda a construção deste campo é marcada por lutas e 

experiências de profissionais que construíam seus habitus no decorrer destas lutas e de 

suas práticas com o cuidado desta população. O nível 2 apresenta-se como uma narrativa 

sobre os profissionais no campo da rua, no qual este cuidado apresenta-se fundamental 

aos chamados invisíveis da rua, com elementos efetivos como afeto e amorosidade 

presentes em suas práticas. Outra questão foi a promoção do acesso a saúde que as equipes 

de CnaR, articulando com a rede de cuidado em saúde do território em que se encontram. 

O nível 3 apresenta elementos do habitus dos profissionais, compreendendo o agente 

individual dentro do campo, qual a sua formação prévia, sua trajetória profissional e 

posicionamentos. CONCLUSÃO: O habitus dos profissionais das eCnaR se molda pelo 

fazer, pelas relações e pelas normas instituídas em um movimento que constrói e se 

reconstrói o campo de cuidado, que se atualiza cotidianamente numa dinâmica de 

construção e reconstrução. Esse cuidado passa a ser singular, expressando afeto e 

amorosidade, expresso pela história de vida de cada profissional, de como ele se vê e se 

percebe no mundo, na relação com o outro.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pessoas em situação de rua; Vulnerabilidade; Atenção Primária 

à Saúde; Saúde Pública; Antropologia Cultural 

  



ABSTRACT 

 

This doctoral dissertation permeates the debate on how the field of the life of homeless 

persons on the street and habitus of Homeless Outreach workers (CnaR) come about and 

are constructed, in order to substantiate health care practices for homeless persons. 

RESEARCH AIMS: Overall objective: To analyze health care practices of two Homeless 

Outreach teams (eCnaR) aimed at the homeless within the municipality of Rio de Janeiro. 

Specific objectives: To identify essential elements in the operationalization of health care 

practices of two Homeless Outreach teams, based within the municipality of Rio de 

Janeiro; to state the way workers of two Homeless Outreach teams construct health care 

practices and communicate these with homeless persons; and to debate conceptions of 

health care of workers of Homeless Outreach teams in the municipality of Rio de Janeiro, 

based on Pierre Bourdieu´s concepts of field and habitus. Methodology: ethnographic 

research methods, carried out by means of ethnographic observation, in-depth interviews, 

and questionnaires. Having conducted domain analysis, the results are presented 

throughout three chapters and demonstrated on three levels: the first (level 1) bringing 

the concept of field of the life of homeless persons on the street in relation to other fields 

of power, particularly the field of power of health care, as present in official documents; 

the second (level 2), which brings about a narrative on how Homeless Outreach teams 

construct habitus and how the concept restructures itself on the street, constituting the 

field of homeless outreach; and the third (level 3) that seeks to present constituent 

elements of the concept of habitus of these workers and how it configures health care 

practices. RESULTS AND ANALYSIS: level 1, presented as an ethnography of pre-

existing documents, demonstrates that, in Brazil, official publications in reference to 

health care for homeless persons have been produced from the outset of the struggles and 

experiences of health care workers and their debates on health care actions and questions 

raised by them on its execution. The entire construction of this field is marked by the 

struggles and experiences of these health care workers that construct their habitus as they 

continue to take on these struggles and provide health care practices aimed at the 

homeless. Level 2 presents itself as a narrative on the health care workers in the field of 

the life of homeless persons on the street, in which this particular type of care, which 

includes such effective elements as affection and amorosity within its practices, reveals 

to be of fundamental importance to those invisible lives on the street. Another issue dealt 

with is the promotion of health care access by Homeless Outreach teams in coordination 

with the health care network at the local level. Level 3 presents elements of habitus of 

health care workers, comprising the individual worker within the field, previous 

education, professional career, and personal views. CONCLUSION: The concept of 

habitus of workers of Homeless Outreach teams is shaped up by its very performance, by 

human interaction and throughout the values on which it is founded and constructs and 

reconstructs the field of health care that is in constant motion, renewing itself on a daily 

basis throughout a dynamics of construction and reconstruction. By expressing affection 

and amorosity that comes about through the life story of every individual worker, one´s 

perception of self in the world and one´s relation to others, it is this type of health care 

that turns out to be one of a kind.  

KEYWORDS: Homeless persons; Vulnerability; Primary Health Care; Public Health 

Care; Cultural Anthropology  
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INTRODUÇÃO 

 

 

Esta Tese de Doutorado compõe um dos requisitos do Programa Acadêmico em 

Ciências do Cuidado em Saúde (PAACS), como requisito parcial à Conclusão do Curso de 

Doutorado,  da Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa (EEAAC), da Universidade 

Federal Fluminense (UFF), na linha de pesquisa: “O cuidado em seu contexto sociocultural”. 

Tem como objeto de pesquisa: “O cuidado das Equipes de Consultório na Rua (eCnaR), 

com base nos conceitos campo e habitus de Pierre Bourdieu”. 

População em situação de rua (PSR) entende-se como grupo populacional heterogêneo 

com características como: pobreza extrema, vínculos familiares interrompidos ou fragilizados, 

sem moradia convencional regular, utilizando logradouros públicos e/ ou áreas degradadas, de 

forma temporária ou permanente, como moradia e sustento, podendo ou não fazer uso de 

unidades de acolhimento para pernoite ou moradia provisória (BRASIL, 2009).  

Os Consultórios na Rua são formados por equipes multiprofissionais, seguindo os 

fundamentos e diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), para atuar frente aos 

problemas e as necessidades de saúde da população em situação de rua in loco. As atividades 

podem ser realizadas de forma itinerante, desenvolvendo ações compartilhadas e integradas às 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) (BRASIL, 2012a). 

 

1. Aproximação com o tema: 

A motivação ancora-se na minha trajetória profissional como enfermeira da Saúde da 

Família e como docente da Faculdade de Enfermagem da UERJ, atuando na Atenção Básica à 

Saúde (ABS) desde 2001, sempre ligada ao trabalho com populações de grande vulnerabilidade 

social em cidades do interior do Brasil (Matupá, localizada no extremo norte de Mato Grosso), 

no interior do Estado do Rio de Janeiro (Quissamã), no centro da cidade do Rio de Janeiro 

(Lapa). Neste último cenário, acompanhando alunos em estágios supervisionados e em projetos 

de extensão.  

O pensar sobre as práticas de cuidado ancora-se, mais especificamente, na trajetória 

como enfermeira de família no bairro da Lapa, região central do município do Rio de Janeiro 
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que detém um perfil de usuários de grande vulnerabilidade social, como travestis e população 

em situação de rua. Este perfil sempre fez com que as equipes de saúde repensassem suas 

práticas para atender demandas que, muitas vezes, não se apresentavam em Manuais e/ou 

normas instituídas pelo Ministério da Saúde.   

A atuação na Lapa fez com que eu construísse, junto das equipes, formas de trabalho 

diferenciadas, buscando atuações intersetoriais para garantir, dessa forma, um cuidado mais 

efetivo e humanizado, principalmente com estes grupos sociais de grande vulnerabilidade, que 

nos faziam confrontar nossa atuação “padronizada” com as demandas e necessidades 

apresentadas por eles. Questionamentos eram frequentes sobre nosso habitus profissional frente 

às demandas apresentadas como a “força motriz” do trabalho: “Como fazer?”, “O que fazer?” 

“Há um modo de fazer singular diante das diferentes demandas existentes?”  

As respostas eram buscadas e, às vezes, encontradas durante o próprio trabalho, no dia 

a dia, se familiarizando a cada experiência vivida com os usuários atendidos. A experiência na 

Lapa durou cerca de quatro anos. 

Outro grande ponto que me fez repensar novamente as tipologias de práticas de cuidado 

com grupos vulneráveis foi durante minha trajetória docente, acompanhando alunos em campos 

de estágio e em projetos de extensão na Faculdade de Enfermagem da UERJ, desta vez, com 

práticas de cuidado à população de rua.  

Diante disso, durante minha trajetória como enfermeira de família e como docente fui 

construindo um elenco de motivações que me fizeram eleger o objeto de estudo, tais como:  

- as tensões dos profissionais no cuidado com qualquer pessoa que estivesse em grande 

vulnerabilidade social, principalmente em situação de rua;  

- as dificuldades para favorecer a adesão ao tratamento de determinado agravo, 

principalmente adesão ao tratamento de tuberculose e HIV/AIDS para as pessoas que moram 

na rua;  

- as diversas limitações do acesso ao serviço e encaminhamento do cuidado para outros 

serviços; 
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- a própria continuidade do cuidado com as pessoas em situação de rua e, 

principalmente, o estabelecimento de vínculo entre estas pessoas e os profissionais de saúde.  

Estes questionamentos me fizeram repensar como atuam os profissionais do CnaR e 

como reconstroem suas práticas, já que estes desafios estão inseridos continuamente no seu dia 

a dia de trabalho e  devem ser enfrentados no decorrer das ações, moldadas por um habitus 

fundado no cuidado diário com estas pessoas que moram na rua. Esses questionamentos se 

apresentam como minha motivação, que também se transforma nas minhas inquietações sobre 

o cuidado a população de rua: Como esse habitus se constrói e como esse campo se apresenta 

e se constrói também para fundamentação de uma prática de cuidado a estas pessoas que vivem 

na rua? 

 

2. Problematização:  

Nos últimos anos, observa-se o crescimento da população que vive nas ruas, decorrente 

de uma sociedade globalizada, capitalista e acentuada pela exclusão social (ARISTIDES e 

LIMA, 2009).  

Estudo ligado à PSR, realizado na cidade de Londrina (Brasil), os autores constataram 

que as doenças mais prevalentes entre os indivíduos entrevistados foram problemas 

psiquiátricos, tuberculose e HIV/AIDS (ARISTIDES e LIMA, 2009). Outro trabalho realizado 

sobre a implementação da atenção à saúde da PSR da cidade de São Paulo (Brasil) constatou 

também outras problemáticas como gestações não planejadas e alcoolismo (CARNEIRO 

JÚNIOR, JESUS e CREVELIM; 2010). 

Em 2012, o Ministério da Saúde lançou o Manual sobre o Cuidado à Saúde junto a 

População em Situação de Rua, pretendendo ampliar o acesso e a qualidade da atenção à saúde 

a este grupo populacional, apontando a Atenção Básica à Saúde (ABS) como um espaço 

prioritário para o cuidado e a criação de vínculo com a rede de atenção à saúde, oficializando 

com este instrutivo as equipes de cuidado à PSR como equipes de Consultório na Rua (eCnaR) 

(BRASIL, 2012a).  

Pela fala oficial do Ministério da Saúde, por meio do Manual de atuação a PSR 

estabelece alguns formatos de práticas de cuidado para equipes de saúde de Atenção Básica, 
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estabelecendo as estruturações para as equipes de Consultório na Rua, buscando 

instrumentalizar estes profissionais para a construção de novas formas de atuação frente aos 

problemas desta população (BRASIL, 2012a). O Consultório na Rua (CnaR) nasce, pois, de 

uma proposta de ampliação do acesso a população de rua e da oferta de atenção integral a saúde, 

por meio de equipes e serviços da Atenção Básica. Tendo como característica metodológica a 

abordagem ao usuário no local onde se encontra, considerando suas condições de vida e 

oferecendo, também, cidadania e dignidade (RANGEL, 2015). 

Aristides e Lima (2009) apresentam, ainda, que viver na rua e viver da rua trazem da 

convivência com a aglomeração de pessoas, a proliferação de doenças, junto com a violência, 

o estresse e a hostilidade das pessoas. O viver e o adoecer nas ruas têm características próprias 

no processo saúde-doença e contribuem para esta singularidade o espaçamento das refeições, 

as alterações climáticas, entre outros fatores que predispõem este grupo a compartilharem 

necessidades de saúde específicas. Os autores destacam que viver na rua não pode ser uma 

escolha e sim, uma circunstância da vida, trazendo que medidas mais saudáveis devam ser 

inferidas por políticas públicas para este grupo, atendendo as particularidades nas situações e 

doenças que vivem. 

Ao analisar as concepções de cuidado das eCnaR frente as necessidades de saúde dos 

usuários em situação de rua, percebe-se que estas interações (entre os profissionais e os 

usuários) sofrem influências de mediações culturais e sociais; e com isto pretende-se analisar e 

refletir estas interações a partir da categoria habitus instituída por Pierre Bourdieu (1983; 1989; 

1996; 2001).  

A noção de habitus para Pierre Bourdieu (1983; 1996) advém de que as estruturas 

sociais, inseridas em determinadas condições sociais e históricas “moldam” os corpos dos 

indivíduos introjetando-lhes valores, significados e condutas, que a partir daí constroem seu 

mundo social e suas práticas. 

O habitus sofre influência do meio e em meio ao processo institucional, as práticas 

tendem a reproduzir certas regularidades devido aos esquemas criados pelas variadas 

influências (BOURDIEU, 1983). 

Estudo de Pacheco (2014), analisando as práticas do Projeto Consultório de Rua aponta 

que os profissionais de saúde que atuam com PSR, imersos neste cotidiano da rua, sofrem 
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influência deste território dinâmico, que interfere diretamente nas suas práticas regulares 

diárias, construídas nos processos inter-relacionais com estes sujeitos. Aponta ainda que para 

se compreender o habitus de um indivíduo, deve-se compreender sua trajetória individual, ao 

mesmo tempo em que acontecem os processos relacionais (PACHECO, 2014). 

Moraes, Bertolozzi e Hino (2011) afirmam, também, que o cuidado em saúde deve ser 

planejado considerando as necessidades de saúde, com serviços e profissionais preparados a 

compreender e identificar este tipo de cuidado.  

Devido a complexidade das situações, demandas e necessidades desta população, torna-

se imprescindível o investimento focado no cuidado compartilhado e implicado na rede 

intersetorial. Devendo-se compreender como ocorre o percurso de todos estes indivíduos na sua 

ida para a rua e todo seu processo de exclusão. Por algum motivo, os laços sociais anteriores 

foram se perdendo e estes indivíduos passam a vivenciar processos de exclusão, violência, 

repressão, perda de vínculo e de referências. Mas ao mesmo tempo, desenvolvem mecanismos 

de resiliência, adaptabilidade à rua, criando novas formas de viver e outros vínculos (TRINO, 

MACHADO, RODRIGUES, 2015). 

No que se refere às necessidades em saúde, estas não devem ser restritas às demandas 

biológicas, consideradas individuais e isoladas, mas articuladas às necessidades sociais, 

advindas do modo de reprodução da vida em sociedade (BARROS E CHIESA, 2007). Para se 

conhecer as necessidades de saúde de determinado grupo social, deve-se identificar a forma de 

viver e as repercussões dos sujeitos, identificar as diferentes formas de vida, saúde e sofrimento 

(NAKAMURA et al., 2009). Para Cecílio (2006), as necessidades de saúde são traduções feitas 

entre a equipe e o usuário, no processo de intervenção de saúde e social.  

Trino, Machado e Rodrigues (2015) trazem para o debate do cuidado a população de 

rua alguns conceitos norteadores como o próprio conceito de população em situação de rua e 

seu ressignificado, que para essas autoras varia conforme a realidade de cada território, devendo 

os gestores considerarem no momento da implantação das políticas. 

Com base nestas recentes demandas, tem-se considerado novas formas de cuidado, 

superando o modelo tradicional, focado especificamente na doença, buscando amparar-se nas 

concepções do sujeito, ou melhor, o grupo de sujeitos (população em situação de rua). Isto 

implica em modificar e ampliar alguns aspectos ligados ao cuidado, como por exemplo 
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redimensionar o processo de escuta, o processo terapêutico, reconstruindo o trabalho proposto 

em manuais, considerados “normativos”. Assim, a proposta da tese perpassa pela discussão das 

práticas de cuidado hoje realizadas pelas equipes (eCnaR). 

Campos (2007), em defesa da concepção ampliada de saúde, propõe uma prática 

pensada a partir dos sujeitos, com reformulações e sínteses sobre a prática do profissional de 

saúde, chamado Método Paidéia. Reafirma ainda a possibilidade de os sistemas de saúde 

contribuírem para a constituição dos sujeitos. As práticas profissionais e de saúde teria a 

capacidade de modificar o sujeito e os padrões de dominantes, tanto para criar dependência e 

impotência, quanto para coproduzir autonomia, com ampliação da capacidade de análise e 

cogestão das pessoas. 

 Trino, Machado e Rodrigues (2015) trazem, também, a importância de pensar o 

conceito de sujeito de direitos e deveres, trazendo a ideia de dignidade humana, que devem ser 

respeitados pelo meio social no qual a pessoa vive. 

Quando o Ministério da Saúde traz a proposta de instrumentalizar os profissionais de 

saúde da Atenção Básica para o trabalho com PSR, apresenta a possibilidade da ampliação e 

construção de novas formas de atuação (BRASIL, 2012a), demonstrando que não se pode 

“normatizar” estas práticas. Formas de cuidado são criadas no decorrer dos processos de 

trabalho e nas práticas de atuação dos profissionais que atuam diretamente com população de 

rua. Estas práticas devem levar em conta as necessidades de saúde destes sujeitos e de como as 

equipes de Consultório na Rua desenvolvem estas práticas de acordo com as necessidades de 

saúde destes sujeitos. Mas minhas observações e experiências em diferentes cenários mostram 

a necessidade de conhecer como realmente vem se efetivando estas práticas, como salientei 

anteriormente. Efetivar práticas com população em situação de rua requer revisões e 

adaptações, muitas vezes necessitando realizar estranhamento das “normas” pré-estabelecidas 

nos Manuais, buscando assim a singularização das práticas. 

 

3. Justificativa do Estudo: 

Este trabalho justifica-se nos problemas ainda hoje encontrados no acesso e na adesão 

aos tratamentos por parte deste específico grupo social (PSR), e nas formas de trabalho que as 

equipes de saúde vêm desenvolvendo junto às mesmas. Vários autores apontam problemas 
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ligados ao acesso, à adesão aos tratamentos, dos preconceitos no atendimento e no formato 

“normativo” de atendimento das demandas para com a população em situação de rua. Dentre 

estes destacamos os estudos de Carneiro Junior et al. (2006; 2010), Canônico et al. (2007), 

Hallais e Barros (2009) e Macerata, Soares e Ramos (2014). 

Considerando o objeto em estudo enquanto problema de Saúde Pública/Coletiva, ele se 

justifica pela reduzida produção científica referente a temática práticas de cuidado de equipes 

de Atenção Básica à população em situação de rua, principalmente sobre habitus e campo.  

Hallais e Barros (2009), também apresentam que há escassez de literatura sobre a 

temática produção de cuidado à PSR, configurando uma lacuna de conhecimento sobre a 

mesma. Entretanto, poucas publicações foram realizadas depois deste ano de 2009, no Brasil. 

Somente um artigo discutiu esta abordagem a partir dos conceitos de Pierre Bourdieu: 

PACHECO (2014). 

Assim, para constatar o que estava sendo produzido no Brasil e em outros países e 

analisar a produção bibliográfica sobre o cuidado a população em situação de rua, foi realizada,  

nos dois primeiros anos de doutorado (2016 e 2017) uma Revisão Integrativa de Literatura 

(RIL), publicada pela Revista Brasileira de Enfermagem (REBEN) em 2019: Koopmans et al. 

(2019).  

Por meio dessa busca bibliográfica sobre cuidados à população em situação de rua, que 

foi realizada em bases de dados e bibliotecas virtuais como LILACS, PUBMED e Web of 

Science. O corpus de análise ficou caracterizado em 22 artigos científicos que discorrem sobre 

práticas de cuidado referentes à População em Situação de Rua: Doze (12) provenientes da 

LILACS, oito (08) do PubMed Central e dois (02) da Web of Science. O Fluxograma (FIGURA 

1) apresenta o processo de seleção dos estudos: 
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FIGURA 1: Fluxograma de seleção de artigos sobre cuidados em saúde com População em 

Situação de Rua, Rio de Janeiro, Brasil, 2016: 

 

FONTE: Koopmans et al. (2019) 

Os apontamentos dos elementos essenciais das práticas de cuidado à População em 

Situação de Rua na Atenção Primária à Saúde foram apresentados por meio do agrupamento 

dos artigos em três categorias temáticas: Compreensão do Outro, Rede de Apoio e Cuidado 

Emancipador. Estas categorias foram produzidas a partir da síntese de cada estudo incluído na 

revisão integrativa e comparando os achados em diferenças e semelhanças. Estas categorias 

temáticas são apresentadas posteriormente em um dos capítulos da Tese: Revisão Integrativa 

de Literatura. 

Analisando os artigos, percebeu-se com esta análise uma diferença nos estudos 

realizados sobre a temática no Brasil e no cenário internacional. Apesar dos estudos nacionais 

serem, em sua grande parte, relatos de experiência realizados há alguns anos, os artigos 
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internacionais são produtos de pesquisas da área, principalmente no Canadá e nos EUA. 

Entretanto, os artigos nacionais como os estudos de: Londero, Ceccim e Bilibio (2014), 

Macerata (2013), Carneiro Junior, Jesus e Crevelim (2010), Canônico et al.  (2007), Carneiro 

Junior et al. (2006) e Carneiro Júnior e Silveira (2016) devem ser considerados relevantes, 

principalmente pela riqueza de detalhes sobre o cuidado que é realizado “no fazer prático” e, 

posteriormente, discutido na teoria.  

Pode-se determinar que ficou sinalizada a necessidade de novos investimentos em 

pesquisas no Brasil, mas que elas adotem maior rigor metodológico no que se refere às 

avaliações das práticas diretamente realizadas pelos profissionais que atuam com população em 

situação de rua.  

Na literatura internacional, observou-se estudos que demonstram uma sistematização 

metodológica, trazendo elementos importantes para a prática de cuidado, como apresentados 

em pesquisas dos EUA e Canadá, como os estudos de: Kertesz et al. (2013), Kertesz et al. 

(2014), Steward et al. (2016) e O’Connell et al. (2010), dos EUA e estudos de Campbell et al. 

(2013; 2015) e de Hwang e Burns (2014), do Canadá. Estes países realizam práticas de cuidado 

a este grupo populacional desde a década de 1980, com consolidação de políticas e no formato 

de “projetos”.  

Estes estudos internacionais apresentam práticas de cuidado a população de rua com 

sistematização e com elementos reais. O´Connell et al. (2010), por exemplo, defendem a 

formulação de políticas participativas e em planos intersetoriais e  Kerstez (2014) por exemplo, 

traz,  a construção de um instrumento de avaliação das práticas de cuidado para população em 

situação de rua: “Primary Care Quality Homeless” (PCQ-H).  Este documento foi desenvolvido 

junto com os moradores de rua e os profissionais com experiência no cuidado a PSR, trazendo 

questões que devem ser colocadas e ao mesmo tempo, levadas em conta na realização do 

cuidado, como acessibilidade (“itinerário do cuidado”), relacionamento entre o profissional e o 

paciente (respeito, confiança e percepção de competência), integração com outros serviços, 

satisfação do cuidado prestado e continuidade do cuidado. 

Buscando também a Bases de Teses e Dissertações, em 2016 a 2018, constatei poucas 

teses e dissertações produzidas no Brasil, dois trabalhos me chamaram a atenção, 

principalmente porque foram produzidos sobre os Consultórios na Rua, presentes no município 

do Rio de Janeiro, que foram os trabalhos de Louzada (2015) e Silva (2015). Posteriormente, 
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em 2018, tive o contato com uma tese de doutorado, trabalho realizado por Borysow (2018), 

que utilizei na discussão dos meus dados, pois trabalhou com cuidado a população de rua e 

utilizou Bourdieu.    

Louzada (2015), em sua dissertação de mestrado sobre as primeiras equipes de CnaR, 

no município do Rio de Janeiro, traz reflexões importantes para a incorporação de novas 

práticas, destacando a compreensão do território na vida destas pessoas. Traz, ainda, que os 

profissionais inseridos neste contexto adquirem certo “manejo” com situações mais complexas, 

sendo o conhecimento construído na prática, com reflexão e reelaboração dela mesma. 

Outra pesquisa que culminou com dissertação de mestrado, foi realizada por Silva 

(2015), também no Rio de Janeiro, na qual se acredita no potencial das equipes de CnaR como 

um dispositivo de saúde capaz para contribuir com mudanças importantes no modelo de atenção 

a esta população, quando rompem com as práticas médico-centradas e constroem práticas 

usuário-centradas. Ambas trouxeram a importância de mais estudos sobre a temática. 

 

4. Relevância do Estudo 

A relevância científica perpassa na possibilidade de investigar e analisar as práticas 

desenvolvidas com população em situação de rua e como elas se potencializam, desta forma, 

possibilita a criação de políticas para o desenvolvimento do cuidado a esta população, assim 

como aumentar a produção científica sobre a temática.  

A relevância acadêmica ancora-se na perspectiva de poder propor mudanças na oferta 

de conteúdos referentes ao cuidado a população de rua, hoje ainda pouco presente nas 

disciplinas dos cursos da área da saúde. 

A relevância social ancora-se na possibilidade de discussão das práticas das equipes de 

Consultório na Rua, levantando aspectos ligados à atuação mais efetiva tomando como base as 

necessidades de saúde, e possibilitando melhorias no acesso e na qualidade das ações de saúde.  

O estudo se insere dentro das prioridades de pesquisa do Ministério da Saúde do Brasil. 

A Agenda de Prioridades de Pesquisa em Saúde ancora-se, para legitimação das prioridades em 

saúde, nos princípios do SUS como instrumento chave na Política Nacional de Ciência, 
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Tecnologia e Inovação. Busca-se, desta forma, a produção de conhecimento nas áreas 

prioritárias do desenvolvimento das políticas sociais (BRASIL, 2011c). 

Articulando minha proposta temática “práticas de cuidado de equipes de Consultório na 

Rua” com a Agenda Nacional de Prioridades de Pesquisa em Saúde (ANPPS) (BRASIL, 

2011c), percebe-se que pode se construir um paralelo com a Agenda de Promoção de Saúde, 

nos seguintes eixos ligados a “Magnitude Estudos sobre Saúde e Qualidade de Vida”, no item 

Exclusão social, ambiental e vulnerabilidades; e, também, no eixo de “ Organização e Avaliação 

de Políticas, Programas e Serviços”, no item Avaliação das práticas de promoção de saúde e 

prevenção de riscos em programas de saúde. 

Este paralelo pode ocorrer com a proposta de investigação do projeto no que tange a 

análise das práticas das equipes de Atenção Básica e com o enfoque mais específico para o 

cuidado com a população em situação de rua, que é considerada população que faz parte dos 

grupos de exclusão social e de grande vulnerabilidade nas políticas de saúde atuais como a 

Política Nacional a População em Situação de Rua (BRASIL, 2012a).  

 

5. Questões de Pesquisa 

Com base nas proposições apresentadas, traçou-se como questões de pesquisa: 

-  Como os profissionais das eCnaR constroem e estabelecem suas práticas de cuidado com a 

população em situação de rua? 

- Que elementos ligados ao habitus dos profissionais das eCnaR estão envolvidos nas suas 

práticas de cuidado no campo da rua? 

- Como o campo de cuidado a população em situação de rua é construído e reconstruído? 

 

6. Objetivos 

Com base no exposto estabeleço como objetivos: 
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    Geral 

Analisar as práticas de cuidado de duas equipes de Consultório na Rua (eCnaR) à 

população em situação de rua, do município do Rio de Janeiro. 

Específicos 

1 - Identificar elementos essenciais na operacionalização de práticas de cuidado de duas equipes 

de Consultório na Rua, localizadas no município do Rio de Janeiro. 

2 - Narrar como profissionais de duas equipes de Consultório na Rua constroem e articulam 

suas práticas de cuidado com a população em situação de rua.  

3 - Discutir as concepções de cuidado de profissionais de eCnaR do município do Rio de 

Janeiro, a partir do conceito de campo e habitus de Pierre Bourdieu.  

 

7. Proposta de Tese:  

O entrelaçamento do campo da rua e o habitus dos profissionais das equipes de 

consultório na rua moldam práticas singulares de cuidado a população de rua. 
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CAPÍTULO I - FUNDAMENTAÇÃO CONCEITUAL 

 

 

“Precisamos voltar a ter um olhar mais humano” 

Maria Lúcia dos Santos Pereira, líder do 
Movimento Nacional de Pessoas em Situação de 

Rua, faleceu em 2018. Foi convidada para 
representar o Brasil na Reunião do Conselho dos 
Direitos Humanos das Organizações das Nações 

Unidas (ONU), em Genebra (Suíça), em março de 
2016. (Radis, 2016) 

 

 
 

 

1.1 Afinal, quem é a pessoa que mora na rua? 

 O conceito utilizado pelo decreto que instituiu a Política Nacional para a População em 

Situação de Rua constitui-se como um grupo populacional, heterogêneo, que possuem em 

comum meios de sobrevivência em atividades produtivas, desenvolvidas na rua, com vínculos 

familiares rompidos ou fragilizados, sem referência de moradia regular (BRASIL, 2009). Trino, 

Machado e Rodrigues (2015) relatam que inicialmente, o conceito utilizado pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) como “população em situação de rua” como: desabrigados ou 

“shelterless”, como indivíduos que vivem na rua devido a tragédias naturais, guerras ou 

desemprego; ou  “homeless”, como aqueles que não se enquadram como desabrigados. 

 A definição de população em situação de rua permeia a multiplicidade de condições 

pessoais, a diversidade de soluções dadas à subsistência e a moradia, constituindo em milhares 

de pessoas, de famílias, que vivem na e da rua. Muitas vezes preferem a denominação de 

“pessoas em situação de rua”, caracterizando a transitoriedade deste processo de exclusão 

social. São sujeitos que não existem para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), que por não possuírem moradia, não participam dos censos geográficos (ROSA, 

CAVICCHIOLI, BRÊTAS, 2013). 

Entretanto o conceito de população em situação de rua é algo complexo, que deve ser 

contextualizado sempre com a realidade de cada território, para a implantação das ações e 

implementação das políticas. Deve haver um esforço para observar as referências que emanam 

da rua, fundamental para caracterizar e definir esta população (TRINO, MACHADO, 

RODRIGUES, 2015).  
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O cuidado a população de rua, deve antes de tudo, conhecer este segmento populacional 

tão singular, tanto no âmbito pessoal quanto no social: causas de morar na rua, estratégias de 

sobrevivência, formatos de vínculos socializados e construídos. A saúde da população em 

situação de rua é um fenômeno multidimensional e complexo também, pois é composta por 

todas as faixas etárias, diversos perfis, com inúmeras demandas para atendimento a saúde. São 

pessoas mais vulneráveis a problemas de saúde, à violência, ao clima, com incertezas 

relacionadas ao alimento diário, e muitas vezes, com relações sexuais desprotegidas, com 

dificuldade de acesso a higiene pessoal e necessidades fisiológicas e também abrigo para 

descanso e para dormir (TRINO, MACHADO, RODRIGUES, 2015).  

Em estudo recente, e realizado no Rio de Janeiro, o Censo de População de Rua 

realizado em 2013, no Rio de Janeiro, pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 

10.353 pessoas foram abordadas em 2012 e 5.719 no primeiro semestre de 2013, sendo que o 

município possuía nesta data 1.616 vagas em abrigos, totalizando 31 unidades de abrigos 

públicos. A caracterização destes sujeitos deu-se como homens (81,8%), adultos jovens 

(69,6%), ensino fundamental (75,11%), apresentando como queixa de saúde mais grave a 

tuberculose (6,47%), seguida de hipertensão (5,75%), asma (4,77%) e dengue (4,67%). 

Apresentaram também que o tempo de situação de rua equivale a mais de um ano (64,80%), 

dormindo de 21 a 30 dias nas ruas (75,81%), muitos provenientes da própria cidade do Rio de 

Janeiro (64,42%), vindos principalmente de Bangu (14,60%) e do Centro (12%) (RIO DE 

JANEIRO, 2013). 

Portanto, faz necessário, compreender como ocorre este percurso de estar na rua, ir para 

a rua e todo o processo de exclusão. Por algum motivo os laços anteriores foram rompidos, 

estes sujeitos passam a vivenciar processos de exclusão, de repressão, de referências, rótulos. 

O olhar preconceituoso das demais pessoas, nojo ou até o “não olhar”, aliado ao sentimento de 

invisibilidade que perpassa por esta população junta-se ao processo de viver na rua  (TRINO, 

MACHADO, RODRIGUES, 2015).  

Entretanto estes sujeitos se criam mecanismos de resiliência, de adaptabilidade à rua, 

criam códigos, condutas, novas formas de viver, de integrar a uma nova conduta de viver da 

rua, com dinâmicas que eram, muitas vezes, vivenciadas anteriormente em suas famílias 

“primárias” (TRINO, MACHADO, RODRIGUES, 2015). 
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1.2 Políticas públicas de relacionadas a população em situação de rua: 

A Política Nacional a População em Situação de Rua e o relatório do Comitê 

Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento foram criados em 2009, trazendo para o 

foco das políticas e ações de saúde, as condições de vulnerabilidade vivenciadas pela PSR, além 

das questões psicossociais geradoras de sofrimentos físicos e emocionais (BRASIL, 2009). 

As equipes de Consultório de Rua criadas no final de 1990, no âmbito da Saúde Mental, 

foram realinhadas às diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde (PNAB), 

reeditada em 2012 (BRASIL, 2012b), quando reconhece à necessidade de uma maior 

remodelagem das equipes voltadas a população em situação de rua. Criam-se, então, as equipes 

de Consultório na Rua (CnaR) como modelo de Atenção Primária flexível e adaptável à 

realidade das pessoas em situação de rua (TEIXEIRA e FONSECA, 2015).  

Paralelamente, os Consultórios na Rua vieram também de experiências dirigidas a 

população de rua nas cidades de Belo Horizonte, Porto Alegre, São Paulo e Rio de Janeiro. Da 

junção das duas experiências que nasce o Consultório na Rua (TRINO, MACHADO, 

RODRIGUES, 2015).  

Os CnaR visam garantir os direitos as pessoas em situação de vulnerabilidade social, 

que sofrem as desigualdades socioeconômicas, influenciando de forma aguda e/ou crônica a 

qualidade de vida e o processo saúde-doença. Desta forma procura ampliar o acesso a população 

de rua e assim ofertar integralidade, por meio de serviços e ações, utilizando como principal 

metodologia a abordagem do sujeito no local onde se encontra, levando em consideração suas 

condições de vida (RANGEL, 2015). 

Os CnaR “nascem” como um serviço componente da Atenção Básica, contando sempre 

com uma equipe multiprofissional, composta a partir de demandas e realidades locais, 

vinculados a uma ou mais Unidades de Saúde, propiciando o acesso ao SUS.  

A qualificação das equipes e a articulação entre outros setores constitui em objeto 

primordial para o trabalho no CnaR. São propostas três modalidades de Consultório na Rua:  

✓ Modalidade 1, composta de dois profissionais de nível superior e dois de nível 

médio;  

✓ Modalidade 2, composta por três de nível superior e três de nível médio;  
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✓  Modalidade 3, composta de três profissionais de nível superior, três de nível 

médio e um profissional médico (BRASIL, 2012a). 

Os profissionais que podem compor as eCnaR são: enfermeiros, psicólogos, assistente 

social, terapeuta ocupacional, médico, agente social - considerado nível médio-, técnico de 

enfermagem e técnico de saúde bucal (BRASIL, 2012b). 

A figura do profissional como agente social vem para o desenvolvimento de atividades 

que garantam a atenção, defesa e proteção às pessoas em situação de rua e funcionar com 

aproximação às equipes. As eCnaR deverão atender de 80 a 1000 pessoas em situação de rua 

com carga horária semanal de 30 horas (BRASIL, 2012b).  

Deste modo, as equipes de CnaR configuram-se como a principal porta de entrada desta 

população na rede de serviços de saúde, assim como em outras redes de serviços. As equipes 

funcionam como um dispositivo de desenvolvimento de práticas e ações que compreendam o 

empoderamento, a participação social, a equidade, informação qualificada, com comunicação 

e educação em saúde, de forma que haja a ampliação do cuidado e a efetividade de suas práticas 

(ENGSTROM e TEIXEIRA, 2016). 

Trino, Machado e Rodrigues (2015) ressaltam ser preciso investir na formação das 

equipes das Unidades Básicas de Saúde e oferecer suporte para as equipes de CnaR, 

compartilhando este cuidado com serviços locais, fortalecendo assim as redes intersetoriais.  

Teixeira et al. (2015) trazem que a construção das redes é também uma tarefa complexa, 

exigindo a implementação de ações que inter-relacionem os serviços, as especialidades e os 

saberes, garantindo a ampliação da cobertura em saúde, acompanhada de melhora na 

comunicação entre serviços, tornando-os mais eficientes e eficazes para os usuários. 

Deve haver uma permanente cartografia do território, ou seja, conhecê-lo e aproximá-

lo de forma dinâmica, processual, viva, capaz de acompanhar o comportamento das pessoas 

que vivem nas ruas. Deve ser preciso ter ferramentas capazes de subsidiar os profissionais que 

atuam nesse contexto. Geralmente as pessoas que vivem nas ruas procuram os serviços de saúde 

que estão em graves situações, trazendo para os profissionais uma atuação mais sensível, ser 

capazes de ir além da demanda objetiva (TRINO, MACHADO, RODRIGUES, 2015).   
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Ergstrom e Teixeira (2016) apontam que o acolher e promover a inclusão das pessoas 

morando na rua à cidadania e aos serviços de saúde, torna-se um atributo muito importante, 

considerando a extrema vulnerabilidade deste grupo. O acolhimento traz uma combinação de 

duas dimensões, a escuta qualificada e a própria organização do processo de trabalho, desta 

forma as equipes de CnaR precisam desenvolver a habilidade de ouvir sem julgamentos e 

preconceitos analisando as possibilidades de cuidado. 

Trino, Machado e Rodrigues (2015) trazem ainda que deve haver um investimento 

pesado no cuidado compartilhado em pessoas, serviços e equipamento, respeitando a 

singularidade de cada sujeito que vive na rua. 
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CAPÍTULO II - FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

“[...] habitus, espécie de sentido do jogo que não tem 

necessidade de raciocinar para se orientar e se situar de 

maneira racional num espaço.” (Bourdieu, 1989: 62) 

 

 

 

Aproprio-me para a compreensão das práticas de cuidado realizadas a PSR, do 

referencial teórico de Pierre Bourdieu, de modo mais específico dos conceitos de habitus e 

campo. 

Pierre Bourdieu (1930 – 2002) foi um teórico francês, produtor de diversos estudos 

ligados aos campos da sociologia e da antropologia, perpassando por diversas áreas como 

filosofia, educação, cultura e política. Foi professor na Ècole de Sociologie du Collége de 

France, trazendo para seus trabalhos a questão da Sociologia Reflexiva, que analisam o “status” 

subjetivo dos indivíduos na estrutura social e no discurso (JOHANNESSON, POPKEWITZ; 

2011). 

Pierre Bourdieu traz conceitos e pensamentos já analisados por Bachelard, Durkheim, 

Marx, Mauss e Weber (JOHANNESSON, POPKEWITZ, 2011; MONTAGNER, 2006), 

tendo aproximações de Bernstein, quando discute as relações dos grupos sociais, diferenças de 

conhecimento e diferenças sociais, e Foucault, quando traz que conhecimento é um fato social 

que deveria passar pela investigação social e histórica (JOHANNESSON, POPKEWITZ; 

2011). 

 

2.1 Os constructos teóricos de Pierre Bourdieu para a compreensão das práticas dos 

agentes 

 A partir da década de 1990, Bourdieu assumiu uma presença no debate público dos 

movimentos contra o neoliberalismo e os efeitos sociais da globalização, com obras como La 
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misere du monde (MARTINS, 2002) e outras obras que favorecem as análises sobre os sujeitos 

e práticas como  Razões Práticas: sobre a Teoria da Ação e O poder simbólico.  

 Bourdieu procurou desrespeitar, no conjunto de suas obras, as fronteiras disciplinares e 

as divisões de áreas de conhecimento, contribuindo com influências em diversas disciplinas, 

como na sociologia, antropologia e educação  e tratando também de uma enorme diversidade 

de temas como ciência, classe social, a partir de diferentes procedimentos de pesquisa, da 

descrição etnográfica a argumentos teóricos e filosóficos mais abstratos, modelos estatísticos 

como de entrevistas em profundidade (MARTINS, 2002). 

 Traz em seus estudos a análise das articulações com os grupos sociais instituídos (grupos 

profissionais ou classes), usando o capital cultural como estratégia social para manter ou ganhar 

status e respeito na sociedade. A teoria consiste em uma estrutura conceitual ampla. O capital 

(cultural, social, econômico e simbólico), legitimando princípios como campo social, habitus 

e estratégias sociais estão entre os conceitos mais usados (JOHANNESSON, POPKEWITZ; 

2011). 

 

FIGURA 2: Mapa de Conceitos utilizados por Pierre Bourdieu: 

 

 

  

 

 

 

 

Fonte: Produzido pela autora 

 

Bourdieu buscou-se sempre compreender a complexa relação entre os diferentes 

espaços sociais em que se manifestam os fenômenos e os atores envolvidos na sua produção, 

considerando as condições e as produções das práticas entre os envolvidos - agentes sociais 

(atores sociais)  (MARTINS, 2002). Também chamados de indivíduos epistêmicos, que estão 

no campo social, constituídos de características epistemológicas, detendo princípios legítimos 

histórica e socialmente construídos (JOHANNESSON, POPKEWITZ; 2011). 
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 A compreensão das lógicas das práticas “engendradas” pelos atores sociais traz grandes 

contribuições para estudos que analisam as práticas. Bourdieu foca no projeto de pensar a 

prática a partir das mediações entre o agente social e a sociedade, concentrando na análise do 

próprio ato de constituição e realização das práticas. Descreve as práticas dos agentes como 

estratégias formuladas pelos sujeitos por meio da elaboração de um livre projeto (MARTINS, 

2002), perpassando pelo mecanismo de inclusão e exclusão produzidos num campo relacional 

tanto como fato sociológico quanto histórico (JOHANNESSON, POPKEWITZ; 2011). 

 Bourdieu traz que a “teoria da prática” é produzida como uma proposta de superação 

de impasses decorrentes de dualidades presentes nas teorias sociais clássicas. Deve-se entender 

a “vida social” enquanto produto de condições materiais e culturais, como práticas e 

experiências coletivas e individuais. Ressalta ainda que estas experiências seriam realidades 

autônomas, dotadas de eficácia social e capazes de agir e pressionar a própria prática 

(CASANOVA, 1995).  

 Para Bourdieu, a teoria na prática seria o quadro referencial formado pelo conceito 

habitus e seus componentes e circunscrito pelo campo social e suas determinações. O objetivo 

de qualquer investigação seria conhecer as estruturas, como elas determinam as relações 

internas a um segmento social e como são estruturantes em um campo e como este é 

determinado pelas relações (THIRY-CHERQUES, 2006). Traz para esta questão a 

reflexividade epistêmica, constituído numa estratégia para refletir uma prática baseada nas 

crenças históricas e socialmente adotadas. 

 Bourdieu ressaltou em diversas obras a noção do habitus, para designar nas ações dos 

indivíduos uma qualidade estável, difícil de ser removida. Adquirido mediante execuções 

repetidas de determinados atos, que são construídos de aprendizado anterior, em que os agentes 

sociais “convivem” com diversas estruturas sociais (MARTINS, 2002), funcionando como 

princípio gerador e estruturante das práticas (CASANOVA, 1995).  

 O habitus seria “construído” a partir das condições materiais de determinada classe 

social e sua relação no contexto familiar. A partir daí, constituiria uma matriz de recepção, de 

apreciação e de ação que se realiza sobre diversas e determinadas condições sociais e espaços 

sociais (MARTINS, 2002).   
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 Ao assegurar no indivíduo a presença das experiências passadas, sob formas de 

pensamentos, percepção e ação, o habitus contribui para garantir conformidade das suas 

práticas ao longo do tempo. “Por meio do “habitus” o passado do indivíduo atualiza-se nas 

práticas realizadas no presente e tende a subsistir nas ações futuras dos atores sociais” 

(MARTINS, 2002: 174).  

 A relação sobre o habitus para as práticas sociais advém de que o habitus contribui para 

que os agentes participem das realidades objetivas das instituições, pois impõe revisões e 

transformações, promovendo a reativação de algumas normas. Ao compartilhar um conjunto 

de ações semelhantes, os membros do grupo passam por um processo de homogeneização, 

conferindo certa regularidade e objetividade, ajustando suas ações, independente das normas 

estabelecidas (MARTINS, 2002). Funcionando como um princípio de ação, constituindo como 

estruturas – disposições interiorizadas duráveis- e estruturantes – geradores de práticas e 

representações (THIRY-CHERQUES, 2006). 

Outros elementos da teoria da prática são apresentados como relevantes articulados ao 

habitus, como capital econômico, capital social, capital social e capital simbólico 

(CASANOVA ,1995; BOURDIEU, 1996). 

QUADRO 1: Conceitos de capital, proposto por Pierre Bourdieu: 

Conceitos de 

capital 

Definições 

Capital Econômico Acumulado a partir de operações de investimento, podendo ser 

transmitido por heranças, compreende a riqueza material, o 

dinheiro, as ações como patrimônios. 

Capital Cultural Compreende o conhecimento, as habilidades, as informações, o 

conjunto de qualificações intelectuais produzidas e transmitidas 

pela família e pelas instituições escolares.  

Capital Social Corresponde ao conjunto de acessos sociais, que compreende o 

relacionamento e a rede de contatos. 

Capital Simbólico Constitui em uma síntese de todos os demais – econômico, 

cultural, social e simbólico; correspondendo ao conjunto de 

rituais de reconhecimento social, compreendendo o prestígio e a 

honra. 

Fonte: Thiry-Cherques (2006) 

 

O capital seria o trabalho acumulado pelos agentes sociais e/ou grupo de agentes sociais 

quando apropriado em determinado campo, constituindo na forma do “trabalho vivo”. Esta 

noção é atribuída como um recurso rico, em uma concepção de multiformidades, determinadas 

pelo capital econômico- em seus vários gêneros, capital cultural – baseado na informação 
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adquirida, capital social – nos relacionamentos e associações entre os grupos de atores  e 

capital simbólico – que é a forma destes diferentes tipos de capital se manifestam no indivíduo, 

na sua percepção e incorporação (CASANOVA, 1995). 

O capital social constitui-se no conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão 

ligados à uma rede de relações duráveis de interconhecimento e de inter-reconhecimento, 

vinculado a um grupo social através de ligações permanentes e úteis. O volume de capital social 

que um agente possui depende da extensão da rede de relações que ele mobiliza e do volume 

de capital que cada agente possui e está interligado (BOURDIEU, 2015). 

As diferentes formas de capital são transmutáveis e conversíveis entre si, existindo em 

diferentes estados incorporado no ator social e institucionalizado, podendo o capital econômico 

ser convertido em capital simbólico (Casanova, 1995; Thiry-Cherques, 2006) Esta 

multidimensionalidade dos capitais e a diversidade do campo fazem parte deste jogo, proposto 

por Bourdieu (CASANOVA, 1995).  

Campo, para Bourdieu, constitui como categoria central para esquema interpretativo da 

prática, constitui-se como um produto de uma relação dialética entre o habitus e uma situação 

(Martins, 2002). O habitus contribui para constituir o campo como significante, com sentidos 

e valores (CASANOVA, 1995). 

O social seria constituído por campos, microcosmos ou espaços de relações, possuidor 

de uma lógica própria. Este campo torna um “campo de forças” e “campo de lutas”, em que os 

agentes atuam conforme suas posições (THIRY-CHERQUES, 2006). 

As diferentes estratégias dos atores sociais desenvolvidas em determinado campo 

dependerão sempre das posições que eles ocupam, “monopolizando” o capital específico de 

determinado campo. Bourdieu determina que deva se levar em conta as representações 

subjetivas dos atores envolvidos em suas práticas na atualização e reatualização deste 

microcosmo social (MARTINS, 2002).  

As estratégias que os atores desenvolvem nos diferentes campos perpassa a relação 

recíproca entre um habitus e um campo. Os interesses em determinado campo constituem de 

construções históricas implicando no desencadeamento de ações (MARTINS, 2002).   
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Thomson (2018) traz que Bourdieu desenvolveu a noção de campo social como uma 

parte integrante para investigar a atividade humana. A ideia de campo sozinho não tem um 

poder explicativo suficiente, defendendo uma metodologia que juntaria o trio interdependente 

composto por campo, capital e habitus, no qual nenhum deles é dominante e nem casual. 

Para Bourdieu, as estratégias sociais explicam a maneira como os indivíduos se 

engajam na luta por capital simbólico. Seriam as escolhas conscientes, racionais que fazemos 

para concretizar nossas crenças e o uso de nossas crenças. Para os atores sociais, o fazer teria 

mais sentido do que o pensar (JOHANNESSON, POPKEWITZ; 2011).  

 

2.2 O campo e o habitus e sua importância nas e para as práticas sociais  

A origem da palavra habitus vem da noção filosófica do pensamento de Aristóteles e 

na Escolástica Medieval, e depois recuperado pelo sociólogo Pierre Bourdieu, trazendo a 

capacidade inventiva dos agentes, sem retroceder ao intelectualismo cartesiano. Pela noção 

aristotélica, o habitus vem significando um estado adquirido e firmemente estabelecido do 

caráter moral, orientando sentimento, desejos e condutas (WACQUANT, [199-]). 

Pierre Bourdieu traz o habitus como uma noção mediadora que ajuda a romper a 

dualidade de senso comum entre o indivíduo e a sociedade ao captar “a interiorização da 

exterioridade e a exteriorização da interioridade” (WACQUANT, [199-]). 

O habitus não se constitui um fenômeno acabado, ele se evolui se ajustando as 

experiências, podendo surgir um descompasso ao que já foi acumulado ao longo do tempo com 

a situação do presente (MARTINS, 2002).   Não é estático, constitui em algo estruturante, que 

está continuamente corporificado. As trajetórias sociais levam a mudanças nos indivíduos, 

mudanças em relação ao que conta como “capital” num determinado “campo social” 

(JOHANNESSON, POPKEWITZ; 2011). 

 Setton (2002) concebe o habitus, de Bourdieu, como um instrumento conceitual para 

auxiliar a pensar a relação, a mediação entre os condicionantes sociais exteriores e subjetivos 

dos sujeitos, constituindo um sistema em constante reformulação. Auxiliando a pensar as 

características de uma identidade social, de uma experiência biográfica, constituindo as 

identidades sociais no mundo contemporâneo. No entender de o habitus constituir numa matriz 
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de percepções, apreciações e ações adquiridos em uma prática anterior (WACQUANT, [199-

]). 

O habitus constitui-se como o princípio gerador de práticas objetivamente classificáveis 

e ao mesmo tempo, o sistema de classificação de tais práticas (BOURDIEU, 2015). O habitus 

funciona como princípio gerador de práticas distintas e distintivas, são diferenciados, mas 

também diferenciadores (BOURDIEU, 1996). 

As necessidades incorporadas, convertidas em disposições geradoras de práticas e 

percepções fornecem sentido ao habitus, enquanto disposição geral e transponível. A estrutura 

estruturante que organiza as práticas e a percepção das práticas, torna o habitus também uma 

estrutura estruturada, por meios sociais passados.  Enquanto produtos estruturados (opus 

operatum) que a mesma estrutura estruturante (modus operandi) produz todas as práticas e obras 

do mesmo agente, com ações e representações presentes. Os esquemas geradores do habitus 

aplicam-se por simples transferência, aos mais diferentes domínios da prática (BOURDIEU, 

2015). 

QUADRO 2: Esquema realizado a partir de Bourdieu (2015), em A Distinção, sobre os 

condicionamentos do habitus e o sistema gerador de práticas e percepções: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado de “A Distinção”, de Bourdieu (2015). 

 

O habitus é um conhecimento adquirido e também um haver, um capital. O habitus, a 

hexis, indica a disposição incorporada, quase postural de um agente em ação (BOURDIEU, 

1989). 

Condições 

de existência 

Habitus    

(Como 

estrutura 

estruturada e 

estruturante) 

Sistema 

gerador de 

práticas ou de 

obras 

Sistema de 

esquemas de 

percepção e de 

apreciação 

Práticas classificadas e 

que determinam a 

classe  

Condicionante 



40 

 

Montagner (2006) traz o habitus como um conceito elástico, quase um axioma a partir 

do que é possível construir trabalhos. É um conceito que vai do espaço social em um contínuo, 

do individual ao coletivo, do hexis corporal a illusio (FIGURA 3). 

FIGURA 3: Diagrama explicativo do habitus – de hexis a illusio: 

 

Fonte: Montagner (2006) 

 

O habitus coloca a questão da centralidade do corpo como o “locus” privilegiado de 

análise do sujeito social. Primeiro ocorre a incorporação na pele, no corpo, constituindo das 

regras familiares e de classe, as limitações coletivas, tornando-se a identidade pessoal 

(MONTAGNER, 2006). 

Montagner (2006) traz ainda uma classificação de habitus, funcionando no limite de três 

lógicas distintas, como a lógica da retenção, a lógica de mediação e a lógica da classificação.  

A lógica da Retenção perpassa a absorção de formas corporais e de posturas, que em 

longo prazo torna-se um sistema operatório de conhecimento e reconhecimento, trazendo 

implicitamente a história, constituindo a trajetória individual (MONTAGNER, 2006). 

A lógica da Mediação seria estritamente ligada a categorias mediadoras. A passagem 

entre o individual e o coletivo, perpassando pelo subjetivo ao objetivo. É o vivido 
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continuamente, passando a ser um repositório coletivo de construções sociais (MONTAGNER, 

2006). 

A lógica de Classificação, que indica um caráter ativo, de projeção e de julgamentos de 

valor. Constituindo a incorporação prévia de critérios, espaço de estratégias, iniciativas, 

criatividade e livre arbítrio. Esta lógica vem estruturada do passado e perpassa pelas escolhas 

do indivíduo no momento presente (MONTAGNER, 2006). 

As três lógicas interpenetram-se e possuem a virtude heurística de permitir uma 

coerência interna nas análises do mundo social (MONTAGNER, 2006). O habitus perpassa o 

empreendimento coletivo pelo qual o mundo social é produzido e reproduzido como 

empreendimento dinâmico, no qual o ser humano participa de acordo com o capital de que 

dispõe (JOHANNESSON, POPKEWITZ; 2011). 

A posição dos agentes que ocupam este espaço social, as visões que constroem, as 

formas, pode-se compreender a lógica de suas práticas, associadas as disposições produzidas e 

utilizadas por determinado grupo. Esta visão de espaço superpõe a noção de campo, que ao lado 

do conceito de habitus, constitui em outra categoria utilizada nas análises das práticas 

(MARTINS, 2002). 

Para Maton (2018), Bourdieu traz que o habitus não age sozinho e as práticas seriam 

resultado de uma equação: “[(habitus) (capital)] + campo = prática”. Isto se traduz na nossa 

prática, que seria resultado das relações das nossas disposições incluídas no habitus, na nossa 

posição no campo que constitui nosso capital, dentro de uma arena social que seria o campo.  

“Portanto, as práticas não são simplesmente o resultado do nosso habitus, e sim 

de relações entre nosso habitus e nossas circunstâncias atuais” (MATON, 2018: 76). 
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CAPÍTULO III - REVISÃO INTEGRATIVA DE LITERATURA SOBRE O CUIDADO 

A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA 

 

 

“[...] o desafio é hipervisibilizar as linhas de 

cuidado para situações impostas pela vida na rua 

e a construção de vínculo terapêutico 

desconstrutor da prática estigmatizante.” 

(Hallais e Barros, 2015: 1497). 

 

 

Com o intuito de realizar uma revisão sobre cuidado a população de rua  e identificar  

elementos essenciais  nestas práticas no contexto da Atenção Primária à Saúde, realizou-se uma 

Revisão Integrativa de Literatura (RIL) nacional e internacional, podendo identificar elementos 

essenciais neste cuidado e identificar evidências e força de recomendação para tomada de 

decisão em saúde no campo do cuidado a população em situação de rua. 

3.1 Busca e Seleção dos estudos: 

A Revisão Integrativa de Literatura ocorreu em literatura nacional e internacional, com 

estratégia de busca e estruturada com os descritores “pessoas em situação de rua”; “atenção 

primária à saúde” e “cuidado”, nas bibliotecas virtuais SciELO e BVS Brasil e nas bases de 

dados PubMed Central e Web of Science, ocorrida durante o 1º semestre de 2016, com seleção 

de 22 artigos científicos (QUADRO 3). 

QUADRO 3: Dados relativos ao ano, autoria, título, periódico, local do estudo e delineamento 

dos estudos selecionados (continuação): 

Nº Ano de 

Publicação 

e Periódico 

Autores Título Delineament

o 

Cidade e 

País 

E1 2016 

Ciência & 

Saúde 
Coletiva 

Engstrom 

EM, 

Teixeira 
MB 

Equipe “Consultório na 

Rua” de Manguinhos, 

Rio de Janeiro, Brasil: 
práticas de cuidado e 

promoção de saúde em 

um território vulnerável 

Pesquisa 

qualitativa, 

com 
sistematizaçã

o de uma 

experiência 

Rio de 

Janeiro 

(Brasil) 

E2 2016 

Escola Anna 

Nery 

Kami 

MTM, 

Trabalho no consultório 

na rua: uso do software 

Pesquisa 

qualitativa, 

uso de 

Curitiba 

(Brasil) 
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Larocca 

LM, 

Chaves 
MMN, 

Lowen 

IMV, 
Souza 

VMP, 

Goto DYN 

IRAMUTEQ no apoio à 

pesquisa qualitativa 

entrevistas, 

uso de 

software 
IRAMUTEQ 

E3 2016 
Patient 

Preference 

and 
Adherence 

Steward J, 
Holt CL, 

Pollio ED, 

Austin EL, 
Johnson N, 

Gordon AJ, 

Kertesz SG 

Priorities in the primary 
care of persons 

experiencing 

homelessness: 
convergence and 

divergence in the views 

of patients and provider 

experts 

Pesquisa 
qualitativa, 

com uso de 

entrevistas 

Marrow, 
Maryland, 

Pittsburgh, 

Alabama 
(EUA) 

E4 2015 

BMC Family 

Practice 

Campbell 

DJT, 

O`Neill 
BGO, 

Gibson K, 

Thurston 

WE 

Primary healthcare 

needs and barriers to 

care among Calgary´s 
homeless populations 

Pesquisa 

qualitativa, 

com uso de 
entrevistas e 

grupo focal 

Calgary 

(Canadá) 

E5 2015 

Cadernos de 

Saúde 
Pública 

Hallais 

JAS, Barros 

NF 

Consultório na Rua: 

visibilidades, 

invisibilidades e 
hipervisibilidade 

Pesquisa 

qualitativa, 

com uso de 
observação 

participante 

Campinas 

(Brasil) 

E6 

 

2015 

Saúde 
Debate 

Silva CC, 

Cruz MM, 
Vargas EP 

Práticas de cuidado e 

população em situação 
de rua: o caso do 

Consultório na Rua 

Pesquisa 

qualitativa, 
Estudo de 

Caso 

Rio de 

Janeiro 
(Brasil) 

E7 2014 

MedCare 

Kertesz SG, 

Pollio DE, 
Jones RN, 

Steward J, 

Stringfello
w EJ, 

Gordon AJ, 

Johnson 
NK, Kim 

TA, 

Granstaff 

U, Austin 
EL, Toung 

AS, Golden 

J, Davis LL, 
Roth DL, 

Holt CL 

Development of the 

primary care quality-
homeless (PCQ-H) 

instrument: A practical 

survey of 
patients´experiences in 

primary care 

Pesquisa 

quanti 
qualitativa, 

uso de 

entrevistas 

Alabama 

(EUA) 

E8 2014 

Lancet 

Hwang SW, 

Burns T 

Health interventions for 

people who are 
homeless 

Revisão 

sistemática 

Toronto 

(Canadá) 
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E9 2014 

Rev 

Interface: 
Com Saúde 

e Educação 

Londero 

MFP, 

Ceccim RB, 
Bilibio LF 

Consultório de/na rua: 

desafio para um cuidado 

em verso na saúde 

Relato de 

experiência a 

partir de 
diários de 

campo 

Porto 

Alegre 

(Brasil) 

E10 2014 
Rev 

Interface: 

Com Saúde 

e Educação 

Macerata I, 
Soares 

JGN, 

Ramos JFC 

Apoio como cuidado de 
territórios existenciais: 

Atenção Básica e rua 

Relato de 
experiência 

Niterói 
(Brasil) 

E11 2014 

Fractal 

Revista de 
Psicologia 

Pacheco 

MEAG 

Políticas Públicas e 

capital social: O projeto 

consultório de rua 

Artigo de 

Discussão/ 

Reflexão 

Fortaleza 

(Brasil) 

E12 2013 

BMC Health 

Services 
Reserch 

Campbell 

JTD, 

Gibson K, 
O´Neill BG, 

Thurston W  

The role of a student-run 

clinic in providing 

primary care for 
Calgary´s homeless 

populations: a 

qualitative study 

Pesquisa 

qualitativa, 

uso de 
entrevistas e 

análise de 

categorias 
 

Calgary 

(Canadá) 

E13 2013 

America 

Journal of 
Public 

Health 

Kertesz SG, 

Holt CL, 

Steward JL, 
Jones RN, 

 Roth DL, 

Stringfello
w E, 

Gordon AJ, 

Kim TW, 

Austin EL, 
Henry SR, 

Johnson 

NK, 
Granstaff 

US, 

O´Connell 

JJ, Golden 
JF, Young 

AS, Davis 

LL,  
Pollio DE 

Comparing homeless 

persons´care 

experiences in tailored 
versus nontailored 

primary care programs 

Inquérito 

comparativo 

Pensilvânia

, Alabama, 

California, 
Massachus

etts 

(EUA) 

E14 2013 

Rev Polis e 

Psique 

Macerata 

IM 

Experiência POP RUA: 

Implementação do 

“Saúde em Movimento 
nas Ruas” no Rio de 

Janeiro, um Dispositivo 

Clínico/Político na Rede 
de Saúde do Rio de 

Janeiro 

Relato de 

experiência 

Niterói 

(Brasil) 

E15 2013 

Jornal 
American 

Board Fam 

Weinstein 

LC, 
LaNoue 

MD, Plumb 

JD, King H, 

A primary care-public 

health partnership 
addressing 

homelessness, serious 

Relato de 

experiência 

Filadélfia 

(EUA) 
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Med 

(JABFM) 

Stein B, 

Tsemberis 

S 

mental illness, and 

health disparities 

E16 2012 

Jornal 

American 
Board Fam 

Med 

(JABFM) 

Price-

Stevens L, 

Goode JVR 

Shared Care Model in a 

federally qualified 

health care center for the 
homeless 

Relato de 

experiência 

 

Virgínia 

(EUA) 

E17 2010 

Revista 

Saúde e 

Sociedade 

Carneiro 
Junior N, 

Jesus CH, 

Crevelim M 

A Estratégia Saúde da 
Família para a equidade 

de acesso dirigida à 

população em situação 
de rua em grandes 

centros urbanos 

Relato da 
experiência 

 

São Paulo 
(Brasil) 

E18 2010 

American 

Journal of 

Public 
Health 

O’ Connell 

JJ, 

Oppenheim

er SC, 
Judge CM, 

Taube RL, 

Blanchfield 
BB, Swain 

SE, 

Koh HK  

The Boston Health Care 

for the homeless 

program: A public 

health framework 

Estudo de 

revisão 

documental 

Boston, 

(EUA) 

E19 2007 
Revista da 

Escola de 

Enfermagem 
da USP 

Canônico 
RP, Tanaka 

ACDA, 

Mazza 
MMPR, 

Souza MF, 

Bernat MC, 
Junqueira 

LX 

Atendimento à 
população de rua em um 

Centro de Saúde Escola 

na cidade de São Paulo 

Relato de 
experiência 

São Paulo 
(Brasil) 

E20 2006 

Revista 
Saúde e 

Sociedade 

Carneiro 

Junior N, 
Andrade 

MC, Luppi 

CG, 
Silveira C 

Organização de Práticas 

de Saúde equânimes em 
Atenção Primária em 

região metropolitana no 

contexto dos processos 
de inclusão e exclusão 

social 

Relato de 

experiência 

São Paulo 

(Brasil) 

E21 2003 

Cadernos de 
Saúde 

Pública 

Junior NC, 

Silveira C 

Organização das 

práticas de atenção 
primária em saúde no 

contexto dos processos 

de exclusão/ inclusão 
social 

Relato de 

experiência 

São Paulo 

(Brasil) 

E22 2003 

British 

Journal of 
General 

Practice 

Riley AJ, 

Harding G, 

Underwood 
MR, 

Carter YH 

Homelessness: a 

problem for primary 

care? 

Artigo de 

Discussão/ 

Reflexão 

Londres 

(Inglaterra) 

Fonte: Produzido pela autora 
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Sintetizando o conhecimento produzido quanto ao nível de evidência dos estudos 

analisados: 64% apresentam nível de evidência muito baixo, e 36% nível de evidência 

moderado. A maioria dos estudos que apresentam nível de evidência muito baixo são estudos 

nacionais, e a maior prevalência de estudos observacionais delineados encontram-se na 

literatura estrangeira. Comprovou-se, assim, carência de estudos nacionais com outros níveis 

de evidência (moderado e alto), que são tipos de ensaios clínicos e/ou observacionais bem 

delineados.  

Analisando a força de recomendação dos estudos, também pelo Sistema GRADE (2013) 

- que relaciona os estudos a fatores que podem elevar ou diminuir a qualidade de evidência, 

expressando a ênfase para que seja adotada ou rejeitada uma determinada conduta, 

considerando o balanço entre as vantagens e desvantagens - os estudos apresentam fatores que 

elevam a qualidade da evidência. Estes fatores são a elevada magnitude de efeito com benefício 

para a PSR, podendo considerar como vantagem, os efeitos benéficos para a melhoria da 

qualidade de vida, sem apresentar nos estudos riscos de efeitos adversos, a carga psicológica 

para os pacientes e o custo para a sociedade. Além disso, analisando as implicações dos graus 

de recomendação em relação ao público-alvo (gestores, pacientes e profissionais de saúde), os 

estudos apresentam recomendações para as políticas de saúde, intervenções positivas para os 

pacientes e condutas profissionais favoráveis ao público estudado.  Desta forma, estabelecendo 

um balanço na relação entre vantagens e desvantagens, os estudos demonstram benefícios para 

o cuidado a população em situação de rua, podendo então, ter uma força de recomendação forte.  

A partir da leitura do corpus dos artigos e análise de seus resultados e discussões, ficou 

evidenciado que a construção do vínculo como instrumento de cuidado junto a PSR ser bastante 

importante. 

Para favorecer a determinação de elementos essenciais relacionados à prática do cuidado 

a população em situação de rua, buscou-se agrupar as discussões semelhantes que geraram três 

categorias temáticas: Compreensão do Outro, Rede de Apoio e Cuidado Emancipador. 

 

 

3.2 Compreensão do Outro 

Os estudos agrupados na categoria Compreensão do Outro valorizaram, antes de 

qualquer ação prática de cuidado, o vínculo e a escuta do outro por meio do acolhimento para 

a compreensão deste outro (HWANG E BURNS, 2014; PACHECO, 2014; KERTESZ et 
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al.,2013; MACERATA, 2013; CANÔNICO et al., 2007; CARNEIRO JUNIOR e SILVEIRA, 

2003). 

Nesta categoria, os estudos apontaram elementos essenciais para o cuidado a população 

em situação de rua. O cuidado perpassa pela construção de vínculo, através de uma escuta 

qualificada pelo acolhimento (HALLAIS e BARROS, 2015; SILVA, CRUZ e VARGAS, 2015; 

MACERATA, 2013), com rompimento do cuidado prescritivo (SILVA, CRUZ e VARGAS, 

2015) e pontual, servindo de instrumento de resgate do valor da vida e da saúde, da cidadania, 

da dignidade e do afetivo-intelectual do indivíduo e partindo da necessidade de cada indivíduo 

(KERTESZ et al., 2013; CAMPBELL, 2015; PRICE-STEVENS e GOODE, 2012). Práticas de 

cuidado pautadas na análise dos diferentes habitus destes indivíduos (PACHECO, 2014) 

favorecem o relacionamento interpessoal entre a população em situação de rua e os 

profissionais de saúde (HWANG e BURNS, 2014). 

Os estudos destacaram a Atenção Primária à Saúde como o local essencial para a 

ocorrência destas práticas de cuidado com enfoque no acolhimento à população em situação de 

rua (HWANG E BURNS, 2014; KERTESZ et al., 2013). Para compreensão do outro deve-se 

levar em consideração a heterogeneidade dos modos de consumo, as razões, as crenças, os 

valores, os ritos e as visões de mundo de cada um (PACHECO, 2014). Esta relação deve-se 

respeitar os processos e expressões de vida, produzindo o cuidado a partir da troca e da escuta, 

com a construção de laços através das diferenças e necessidades encontradas  (KERTESZ et 

al.,2013; MACERATA, 2013; CANÔNICO et al, 2007; CARNEIRO JUNIOR e SILVEIRA, 

2003). 

Entretanto ainda se verifica este desafio de compreender este outro, não somente como 

morador de rua. Apesar do acolhimento ser visto como dispositivo capaz de contribuir para a 

reorganização do processo de trabalho e reconstrução de práticas, ainda há dificuldades de 

incorporar nas práticas em saúde os conceitos de longitudinalidade e coordenação do cuidado. 

Perpetua-se, no cotidiano das práticas de saúde, uma peregrinação de usuários em busca do 

cuidado (SILVA e ROMANO, 2015). 

 

 

3.3 Apoio em rede 

Outro apontamento importante presente no conjunto dos artigos analisados é o apoio em 

rede. Apoio este que se materializa de forma ampla no trabalho das redes presentes do território 
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onde esta população está inserida. Apesar de todos os artigos também destacarem a importância 

de compreender o outro para a realização de qualquer cuidado, os artigos inseridos na categoria 

Redes de Apoio destacam o cuidado a partir da valorização das articulações possíveis. O apoio 

é visto de forma ampla, no trabalho das redes institucionais no território e como no apoio do 

processo de trabalho dos profissionais. A partir do conhecimento das singularidades da pessoa 

que vive na rua, o apoio perpassa em diversas formas de concebê-lo no cuidado, através de 

vínculos entre as equipes e os sujeitos, vínculos intersetoriais e até mesmo intersecretarias, para 

juntos potencializarem a capacidade de articulação e conexão entre os diversos elementos, 

produzindo cuidado em saúde de forma compartilhada (MACERATA, SOARES e RAMOS, 

2014; CAMPBELL et al., 2013; WEINSTEIN et al., 2013; RILEY, 2003).  

Os estudos agrupados na categoria Rede de Apoio trazem a articulação como elemento 

essencial para promover o cuidado com população em situação de rua. A articulação da rede de 

saúde e intersetorial como norte referencial para a promoção do cuidado: articulação com todos 

os serviços de saúde e outros setores (ENGSTROM e TEIXEIRA, 2016; MACERATA, 

SOARES e RAMOS, 2014; WEINSTEIN et al., 2013; CARNEIRO JUNIOR, JESUS e 

CREVELIM, 2010; RILEY, 2003; CARNEIRO JUNIOR et al., 2006), como abrigos (“Housing 

First”) (WEINSTEIN et al., 2013; RILLEY, 2003) e até a articulação com outras secretarias 

(CARNEIRO JUNIOR, JESUS e CREVELIM, 2010). A articulação deve perpassar o processo 

de trabalho, com a criação de a criação de um catálogo de serviços: por meio de levantamentos 

de dispositivos e estabelecimento de conexões entre os serviços respeitando os processos de 

referência e articulação entre projetos terapêuticos (ENGSTROM e TEIXEIRA, 2016). Este 

método de apoio funcionaria como um norte metodológico para as ações conjuntas nos 

territórios, como uma metodologia de aproximação, habitação, composição e cuidado 

(MACERATA, SOARES e RAMOS, 2014).  

A articulação vem da aproximação e da contaminação do território, trabalhando na 

perspectiva do cuidado ampliado de saúde, que contrapõe as práticas de recolhimento 

obrigatório dos usuários das ruas em abrigos ou internação compulsória, sendo ainda uma 

prática presente pelos serviços de assistência social (ENGSTROM e TEIXEIRA, 2016). A 

articulação como proposta de trabalho é apresentada também como uma parceria entre serviços 

públicos de saúde, escolas de saúde e “abrigos”, tornando-se essencial para a evolução dos 

propósitos de integração aos centros de moradia e outros setores públicos (WEINSTEIN et al., 
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2013), assim como a importância do trabalho em equipe para uma atenção articulada de 

diferentes saberes e práticas (KAMI et al., 2016). 

A construção da rede de apoio não é tarefa fácil, representando um grande desafio na 

APS. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) compõe-se pelo conjunto de serviços e equipamentos 

de saúde que existem num determinado território geográfico. Entretanto como determina 

Teixeira e outros autores (2015) o trabalho com o morador de rua não deve ficar restrito a uma 

região, na medida em que muitas pessoas se afastam de sua moradia, deixando vínculos 

familiares em outros locais (outros bairros, cidades e até estados). Quando se reintegram as 

famílias ou escolhem outros locais de moradia precisam da APS para trabalhar na reinserção 

em um novo território. Esta interação implica em levar em consideração como os serviços se 

comunicam e quais modelos de saúde ele produz, tornando a construção de redes uma tarefa 

complexa, exigindo a implementação de ações qualificadas de encontros entre diferentes 

serviços, especialidades e saberes. 

Estudo realizado na cidade do Rio de Janeiro apontou a frágil intersetorialidade entre as 

políticas e a integração entre os serviços, inviabilizando um atendimento satisfatório e a 

concretização de direitos sociais. Sugerem que os abrigos integrem de forma mais abrangente 

ações de apoio psicológico e profissional, promovendo uma interação entre as pessoas acolhidas 

(SERAFINO e LUZ, 2015). 

 

3.4 Cuidado Emancipador 

O Cuidado Emancipador expressa, nesta categoria, o movimento de defesa dos autores 

no cuidado político, emancipador, que perpassa o sujeito, tornando-o cidadão, que possibilita 

trazer o cidadão que vive na rua e da rua para articulação e formulação de seu próprio cuidado. 

Desta forma, os profissionais reconfiguram o cuidado prescritivo, “re-criam” sua forma de 

produzir cuidado a partir de sua experimentação com o outro.   

O termo cuidado emancipador para esta categoria baseou-se no trabalho de Hallais e 

Barros (2015) que em seu estudo utilizou este termo. Apesar de ser neste trabalho dada a maior 

ênfase a este termo, os demais estudos também discutem elementos de cuidado muito próximos 

a esta proposta, ou seja, defendem todos um cuidado que visa a emancipação dos sujeitos 

(HALLAIS e BARROS, 2015; O’ CONNELL et al., 2010). O desafio do cuidado emancipador 

estaria no rompimento da “invisibilidade” da população em situação de rua para que seja dada 

condições reais de sua participação da e na sociedade, refletindo por exemplo sobre os vários 
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processos que estão inerentes ao seu movimento de estar na rua (HALLAIS e BARROS, 2015; 

KERTESZ et al., 2014; O’ CONNELL et al., 2010).  

Para romper com várias questões que dificultam e limitam o acesso ao cuidado, deve-

se, antes, utilizar a escuta como instrumento político, reconhecendo e valorizando a autonomia, 

os saberes e as narrativas dos sujeitos, para favorecer, assim, o cuidado emancipador com 

valorização das necessidades apresentadas. Desconstruir o olhar estigmatizante e “colonizador” 

dos profissionais e serviços de saúde, rompendo, assim, com o “biopoder” (HALLAIS e 

BARROS, 2015), absorvendo o inesperado, o não programado e o não prescritivo (LONDERO, 

CECCIM e BILIBIO, 2014; KERTESZ et al., 2014; O’ CONNELL et al., 2010). Todavia, para 

isto, outro estudo (LONDERO, CECCIM e BILIBIO, 2014) traz a importância dos momentos 

de pausa entre as intervenções dos profissionais que cuidam desta população, para a própria 

reflexão do cuidado, chamando de cuidado em composição. Nos instantes de desaceleração, o 

sensível emerge sob o que é constituído, os cuidadores colocam-se ao lado do que estar a cuidar, 

numa “composição” de cuidados. 

Um elemento essencial no próprio cuidado a população de rua perpassando a 

emancipação estaria no desenvolvimento de novas pesquisas, novos achados e soluções 

inovadoras para os problemas de saúde específicos, contribuindo para desenvolvimento de 

políticas participativas para esta área (O’CONNELL et al., 2010; KERTESZ et al., 2014; 

STEWARD et al., 2016). 

O cuidado, neste sentido, não vem somente do escutar o outro e da articulação em rede, 

vem de tornar o outro cidadão e protagonista de sua própria vida com responsabilização do 

Estado, na determinação de novas políticas participativas e novas propostas de cuidado em 

saúde com a população em situação de rua (HALLAIS e BARROS, 2015; KERTESZ et al., 

2014; LONDERO, CECCIM e BILIBIO, 2014; O’ CONNELL et al., 2010).  

Cuidado emancipador estaria fundamentado no reconhecimento da diversidade e da 

autonomia dos sujeitos, transformando-o em agente participativo do seu processo saúde- 

doença-cuidado. É o cuidado na sua forma política, significando a passar de técnico a agente 

público de mudança, formulador e indutor delas, passando de paciente a cidadão. O cuidado 

emancipador produz autonomia, autocuidado e autoconhecimento (PIRES, 2005). 
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CAPÍTULO IV - CONSTRUÇÃO METODOLÓGICA  

 

 

 

“Agora somos todos nativos...” 

Clifford Geertz 

 

 

 

4.1 Tipo de pesquisa: 

Esta pesquisa é de natureza qualitativa, com utilização do método etnográfico para 

discutir  as concepções sobre cuidado e problematiza as práticas de cuidado operacionalizadas 

à população em situação de rua, por meio de uma etnografia, desenvolvida com duas equipes 

de Consultório na Rua (CnaR), que atuam na Zona Oeste, do município do Rio de Janeiro. O 

estudo etnográfico possibilitou a compreensão das práticas de profissionais e a obtenção dos 

elementos ligados ao cuidado, tornado factível pela imersão e observação direta em campo de 

práticas dos profissionais. 

O método qualitativo é o que se aplica ao estudo da história, das relações, das 

representações, das crenças, das opiniões, produtos das interpretações que fazem a respeito de 

como as pessoas vivem, constroem seus artefatos, sentem e pensam, propiciando a criação de 

novos conceitos e categorias durante a investigação (MINAYO, 2010).  

O fazer etnográfico aqui se aplica muito bem pois o mesmo, segundo Geertz (2008), 

pressupõe uma descrição da interpretação de cada indivíduo, trazendo à cena as coisas, os 

acontecimentos, os fatos, os fenômenos, todos permeados pela cultura. Na descrição 

etnográfica, o que se interpreta é o fluxo do discurso social e a interpretação envolvida. 

Entende-se por etnografia, a prática teórica que preconiza a observação e a investigação 

detalhada dos fatos, no local de ocorrência, a fim de produzir uma descrição minuciosa e densa 

dos sujeitos, suas relações e sua cultura (MINAYO, ASSIS E SOUZA, 2014). A escolha deste 

desenho deu-se pelo próprio questionamento do estudo, pois para verificar as práticas dos 

profissionais e os elementos ligados ao habitus precisou-se de uma imersão e observação das 

práticas dos sujeitos do estudo. 
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No que se refere ao habitus, Bourdieu (2015), defende que o mesmo se constrói pelas 

afinidades entre os comportamentos dos sujeitos, suas estruturas e seus condicionantes. 

Constituem, assim, disposições incorporadas pelos sujeitos sociais ao longo do seu processo de 

socialização, integrando experiências passadas, percepções, apreciações e as ações realizadas. 

Para Polit, Beck e Hungler (2004), cada grupo humano desenvolve uma cultura, que 

orienta a visão do mundo de seus membros e a forma como se estruturam as suas experiências, 

que perpassam pelo comportamento cultural (o que fazem), pelos artefatos da cultura (o que 

fazem e o que usam) e pela fala cultural (o que dizem). Isto faz com que o pesquisador dependa 

de várias fontes de dados, incluindo as observações, as entrevistas em profundidade, os 

registros, os gráficos e outros tipos de evidências como fotografias, cartas.  

Os “produtos” gerados por meio da pesquisa etnográfica são descrições ricas e holísticas 

da cultura sob estudo, descrevendo seus padrões normativos, comportamentais e sociais 

(MINAYO, 2010). 

 

4.2 Campo da Pesquisa – Cenário e sujeitos da pesquisa  

O cenário eleito para o estudo é o município do Rio de Janeiro, priorizando as Unidades 

de Atenção Básica (UBS) que atuam com população em situação de rua e que tenham equipes 

de consultório na rua (eCnaR).  

Para fins de planejamento em saúde, o município do Rio de Janeiro que está inserido na 

Região Metropolitana de Saúde I, do Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria Municipal de Saúde 

trabalha, desde 1993, com a divisão da Cidade em 10 Áreas de Planejamento (AP) – FIGURA 

4.  
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FIGURA 4: Áreas Programática do Município do Rio de Janeiro, desde 1993, Rio de Janeiro, 

Brasil. 

 

Fonte: SUBPAV (SMSDC/RJ, novembro de 2019) 

O município do Rio de Janeiro possui sete equipes ligadas a ABS que trabalham 

diretamente com população em situação de rua, constituindo as equipes de Consultório na Rua 

(ANEXO 1 e QUADRO 4). Desse número foram escolhidas duas eCnaR para realização da 

pesquisa, localizadas em duas áreas programáticas (AP): AP 5.1 e AP 5.3. 
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QUADRO 4: Equipes de Consultórios na Rua - Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro - modalidade e local de atuação: 

Equipes de 

Consultórios na 

Rua 

Profissionais 

(nº) 

Modalidade AP Local de Atuação 

(Unidade de Saúde) 

Equipe Centro 08 eCR MI AP 1.0 SMS CMS Oswaldo Cruz 

Equipe Centro 09 eCR M II AP 1.0 SMS CMS Oswaldo Cruz 

Equipe Jacarezinho 08 eCR MIII AP 3.1 SMS CF Jacarezinho 

Equipe 

Manguinhos 

10 eCR MIII AP 3.1 SMS CF Victor Valla  

Equipe Acari 10 eCR MIII AP 3.2 SMS CF Anthidio Dias da 

Silveira 

Equipe Realengo 08 eCR MIII AP 5.1 SMS CF Faim Pedro 

Equipe Antares 09 eCR MIII AP 5.3 SMS CMS Savio Antunes 

Fonte: SUBPAV (SMSDC/RJ, março de 2016) 

A pesquisa ocorreu com as equipes que atuam nos bairros de Realengo e Santa Cruz: 

Equipe Realengo, localizada na Clínica da Família (CF) Faim Pedro na Área Programática 5.1 

(AP 5.1) e Equipe Antares, localizada no Centro Municipal de Saúde (CMS) Sávio Antunes,  

localizado na Área Programática 5.3 (AP 5.3). A escolha destas equipes ocorreu pelo 

conhecimento prévio da pesquisadora com os profissionais apoiadores das eCnaR das 

respectivas AP 5.1 e AP 5.3, que, assim, autorizaram a realização da pesquisa. 

Os sujeitos da pesquisa foram profissionais das eCnaR e profissionais que apoiam as 

equipes no desenvolvimento de suas práticas. Os critérios de inclusão foram:  profissionais 

que faziam parte das equipes no momento do trabalho de campo e que atuavam com população 

em situação de rua, no período de pelo menos 06 meses, atuando ou não em uma mesma UBS. 

E os critérios de exclusão: profissionais que estavam afastados de suas práticas com população 

em situação de rua, por motivo de por férias ou licença médica.  

Foi constituído, assim, um grupo de 17 participantes de várias categorias da área da 

saúde: médicos, enfermeiros, psicólogos, dentista, assistentes sociais, técnicos de enfermagem, 

técnico de higiene bucal, terapeuta ocupacional e agentes de rua. Entretanto a amostra final 

foram 20 profissionais, que além da equipe tradicional citada no site da prefeitura do Município 

do Rio de Janeiro, participaram também os “apoiadores” das duas equipes.  
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Ambas equipes de Consultório na Rua são constituídas por profissionais que atendem 

as características predeterminadas na Portaria do Ministério da Saúde (BRASIL, 2011a), que 

também define diretrizes de organização e funcionamento para o cuidado a população de rua1.  

Os apoiadores foram escolhidos por participarem de várias decisões nas práticas de 

cuidado e estratégias para as equipes. Os apoiadores são profissionais eleitos pela Coordenação 

das Áreas Programáticas (CAP) para apoiar logisticamente e operacionalmente as equipes no 

desenvolvimento das suas práticas 

O fato de não possuir vínculo profissional com o espaço da pesquisa e, desta forma, não 

ter qualquer interação como os profissionais de saúde das eCnaR, foi determinante para o 

necessário afastamento defendido pelos estudos etnográficos. 

 A aproximação com os sujeitos da pesquisa se deu primeiramente através do contato 

com as gerências das equipes de ABS das duas AP (AP5.1 e AP 5.3) do município do Rio de 

Janeiro, que posteriormente me apresentaram as equipes de Consultório na Rua. Meu primeiro 

contato se deu com minha apresentação como enfermeira de família há 16 anos e doutoranda 

na EEAAC, da UFF. Logo após, houve a explanação da pesquisa, o objetivo, como e quando 

ficaria com eles. Nas duas abordagens iniciais, tentei me colocar empaticamente a atuação deles 

e de que eles que me diriam quando eu poderia participar com eles nas ruas e nos consultórios 

e quando realizaria as entrevistas. Desta forma, percebi que meu primeiro contato não ficou 

distante deles, podendo colocar suas dúvidas e aceites ou não para a participação. Todos 

aceitaram participar da pesquisa. 

O critério norteador para saturação dos dados qualitativas não foi numérico conforme 

determina MINAYO (2010): propõe que os colaboradores componham um conjunto 

diversificado, detenham atributos que se pretendem investigar e que permitam a saturação das 

informações, não tendo um número específico de sujeito (MINAYO, 2010).  

 

 
1 As eCnaR podem ser compostas por profissionais de saúde como psicólogos, enfermeiros, assistentes sociais, 
terapeuta ocupacional, médico, agente social, técnico ou auxiliar de enfermagem e técnico de saúde bucal 
(BRASIL, 2011). 
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4.3 Etapas da Pesquisa e Técnica de coleta de dados 

A pesquisa foi realizada por meio de observação etnográfica e de entrevistas com 

aplicação de um questionário sobre as interações dos profissionais de saúde com a população 

em situação de rua. O trabalho de campo teve duração de 8 a 9 meses em cada uma das equipes 

(totalizando em torno de um pouco mais de um ano e meio), ou seja, em uma desenvolvi o 

trabalho de campo de agosto de 2016 a abril de 2017, e na segunda equipe de outubro de 2017 

a julho de 2018.  

A inserção no campo de pesquisa ocorreu nas “Rondas” e “Abordagens”, ou seja, nas 

atuações na rua, nas práticas realizadas nos Consultórios nas Unidades de Saúde e nas reuniões 

com as equipes. 

A pesquisa ocorreu em etapas, que se mesclaram de acordo com o desenho de trabalho 

e disponibilidade dos sujeitos para extração dos dados. Percebi que a flexibilidade metodológica 

facilitou minha aproximação, enquanto pesquisadora com os sujeitos da pesquisa. A única 

determinação da pesquisadora foi atuar, primeiramente, com uma equipe de consultório na rua 

e depois começar a pesquisa com a segunda equipe.  Com isto, comecei primeiro pela eCnaR 

de Santa Cruz – agosto de 2016 a abril de 2017, e posteriormente fui para a eCnaR de 

Realengo – outubro de 2017 a julho de 2018. Permitindo, assim, apreender e analisar a 

construção das práticas de cuidado e os elementos ligados ao habitus profissional daqueles que 

atuam com população em situação de rua e poder perceber os elementos-chave ligados a 

trajetória, postura, crenças, percepção, estratégias, iniciativas e ações dos sujeitos que 

desenvolvem estas atividades.  

A produção dos dados ocorreu por meio da realização das entrevistas semiestruturada 

e observação etnográfica.  

A entrevista foi desenvolvida com aplicação de dois instrumentos: um roteiro 

semiestruturado, com perguntas abertas (APÊNDICE 1), e com uso de gravador; o outro foi 

a aplicação de questionário (APÊNDICE 2), preenchido pelo próprio sujeito da pesquisa 

(autopreenchido), com questões fechadas e abertas. As entrevistas ocorreram concomitante 

com a observação etnográfica, aleatoriamente entre os profissionais, conforme a 

disponibilidade deles para estarem com a pesquisadora. durante as entrevistas, os depoimentos 
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ocorreram por meio de perguntas abertas, “deixando” livremente o convidado a expor seu 

pensamento sobre o tema. 

O questionário (auto preenchido) foi preenchido na presença do pesquisador ou não e 

continha: uma folha de rosto, com identificação do entrevistado, apresentação da pesquisa 

indicando a natureza e os questionamentos.  

Antes da realização das entrevistas e da aplicação do questionário foi explicado 

individualmente o objetivo da pesquisa e o entrevistador leu Termo de Consentimento Livre 

Esclarecido (TCLE) – APÊNDICE 3.  

No caso de pesquisa qualitativa etnográfica, o uso de questionário tem lugar de 

complementaridade em relação às técnicas de aprofundamento qualitativo (MINAYO, 2010).  

A técnica de observação etnográfica foi realizada no momento de imersão no cenário 

do estudo, com o acompanhamento da eCnaR, por todo momento. No processo de observação 

foi utilizado um roteiro guia construído pela pesquisadora contendo os elementos a serem 

observados e anotados no diário de campo.   

A observação é importante por possibilitar contar, descrever, situar os fatos únicos e os 

cotidianos, construindo cadeias de significação (CARDOSO, 1988). O material etnográfico é 

arranjado como um “corpus”, um conjunto sistematizado que possa ser transposto pela escrita, 

privilegiando atos, enunciados, gestos, que possam ser sistematizados, construindo um sistema 

de signos decifrados (ZALUAR, 1988). 

Para Minayo (2010), toda observação deverá ser registrada em um instrumento que se 

convencionou chamar de Diário de Campo, lugar para anotação de todas as informações que 

não sejam os registros das entrevistas formais. Deve-se estar atento a todo o processo de 

organização das práticas, as incongruências entre o que foi dito e o que é realmente feito, como 

se processam as relações, os símbolos e significados emitidos no momento da observação. 

A associação dos três instrumentos (observação participante, entrevistas e questionário) 

para coleta dos dados foi importante para responder as questões de pesquisa: Que elementos 

ligados ao habitus dos profissionais das eCnaR estão envolvidos nas suas práticas de cuidado?, 

Como os profissionais das eCnaR constroem e estabelecem suas práticas de cuidado com a 
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população em situação de rua? E Como o campo de cuidado a população em situação de rua 

é reconstruído? 

 

4.4 Instrumentos do estudo 

A validação e consistência do questionário são aspectos importantes na realização da 

pesquisa, e para isto, foram realizados pré-testes para aprimoramento dos instrumentos a serem 

realizados nas entrevistas e no questionário. Estes pré-testes foram realizados com profissionais 

da Atenção Básica, que não trabalham diretamente com população em situação de rua. Esta 

escolha foi baseada em profissionais da área da Atenção Básica, com a mesma característica 

dos sujeitos da pesquisa, mas não necessariamente que trabalhassem com população em 

situação de rua. 

As escolhas das questões do roteiro de entrevista e do questionário foram previamente 

delimitadas a partir do quadro teórico-conceitual criado tomando como base a concepção de 

habitus de Pierre Bourdieu (QUADRO 5).  

QUADRO 5: Elementos a serem investigadas, segundo seus instrumentos e técnicas adotadas: 

Técnicas 

utilizadas 

Instrumentos Elementos a serem investigadas 

Observação 

Participante 

Diário de Campo com 

Roteiro  
 

Ações realizadas 

Abordagem com a PSR 
Articulações com outros setores 

Ações que viabilizam o seu cuidado 

Elementos importantes no desenvolvimento de 
seu trabalho 

Entrevistas Questionário Perfil sócio demográfico e escolar 

Origem familiar 

Cotidiano 
Trajetória familiar 

Trajetória profissional  

Rotina profissional 
Relação com o trabalho/satisfação 

 

Roteiro Semi-Estruturado 

 

Transição para o trabalho com PSR 

Tempo de trabalho com PSR 

Como estrutura seu trabalho 
Iniciativas/estratégias 

O que considera importante no desenvolvimento 

de seu trabalho 

Fonte: Construído pela pesquisadora 
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4.4.1 Definições operacionais para obtenção dos elementos a serem 

investigados no estudo 

Para a obtenção dos elementos a serem investigados nos instrumentos da pesquisa, 

baseou-se nas lógicas que constroem o habitus de um indivíduo.  

Para Bourdieu (2015), a construção do habitus perpassa três lógicas: lógica de retenção, 

lógica de mediação e lógica da classificação. A lógica da retenção constitui na absorção de 

formas corporais e posturas, traz implícita a história, envolvido com a trajetória e a postura do 

ser humano. A lógica da mediação está envolvida com as categorias mediadoras, sua percepção 

do mundo, que individualiza o vivido cotidianamente. A lógica da classificação pressupõe uma 

incorporação prévia dos critérios, se apresenta como um espaço de estratégias, de iniciativas, 

de livre-arbítrio, constituindo na atuação individual e criativa. 

 A partir disto, foram propostos elementos a serem investigados nos instrumentos de 

coleta de dados (QUADRO 6): 

QUADRO 6: Elementos a serem investigados nos instrumentos de pesquisa construídos 

a partir do constructo habitus: 

Três lógicas 

do habitus 

Elementos 

ligados as 

lógicas do 

habitus 

Elementos a serem coletadas Meio de 

obtenção 

 

Lógica da 

Retenção 

 

Trajetória 

Postura 

 Perfil sócio demográfico e escolar 

Origem familiar 

Cotidiano 

Trajetória familiar 

Trajetória profissional  

Rotina profissional 
 

Questionário 

 

Tempo de trabalho com PSR 

Transição para o trabalho com PSR 

Entrevista 

 

Lógica da 

Mediação 

 

Percepção 

Auto percepção 

 

 

Relação com o trabalho/satisfação:  Questionário 

 

Percepções de como se percebe no 

trabalho 

Características do trabalho 

Elementos do próprio cuidado 

 

Entrevista 
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Lógica da 

Classificação 

Estratégias  

Iniciativas 

Ações 

Como estrutura seu trabalho 

Iniciativas/estratégias 

Ações que viabilizam o seu cuidado 

O que considera importante no 

desenvolvimento de seu trabalho 

 

Entrevista 

 

Fonte: Produzido pela pesquisadora a partir de leituras de Montagner (2006) e Bourdieu (2015). 

 

4.5 Tratamento, Análise Etnográfica e Discussão dos Dados 

Após a finalização da apreensão dos dados iniciei o processo de análise por meio da 

transcrição dos depoimentos e da transcrição do diário de campo. Também passei a digitação 

dos dados dos questionários, para posterior análise.  

No primeiro momento, que corresponde a análise inicial do material, foi realizada a 

organização do mesmo para a posterior interpretação qualitativa. Todo este material foi 

transcrito, por um profissional específico, e “limpo”, conjuntamente com o pesquisador. Para 

conseguir uma análise destes dados, as transcrições foram realizadas com algumas 

observações: cada entrevistado recebeu um código E de entrevistado da equipe de Antares 

(Santa Cruz) e ER para a equipe de Realengo, seguidas por um número. Para garantir o 

anonimato, todas os depoimentos foram transcritos na íntegra e os nomes mencionados 

receberam as iniciais para, assim, garantir o anonimato. A análise dos dados seguiu a proposta 

da análise etnográfica. 

Para Geertz (2008), a análise etnográfica é considerada interpretativa faz parte da teoria 

interpretativa da cultura, considerando que a descrição etnográfica é interpretativa e o que se 

interpreta é o fluxo do discurso social e a interpretação envolvida. O fazer etnográfico 

pressupõe uma descrição da interpretação de cada indivíduo faz das coisas, dos 

acontecimentos, dos fatos, dos fenômenos, todos permeados pela cultura. 

Para investigar e descrever a conduta cultural, os artefatos culturais, o contexto e o 

conhecimento cultural, identificando e analisando os padrões existentes, Spradley (1980), 

sugere que estudos etnográficos utilizem a análise etnográfica de domínio. A análise 

etnográfica busca através de suas notas de campo identificar padrões culturais com o uso de 

análise de domínio. Os domínios culturais são categorias de significado que incluem outras 

categorias menores (SPRADLEY, 1980).  
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Esses domínios foram apresentados no capítulo que compõem o resultado da pesquisa, 

com uma análise destes dados sendo discutidos a partir do conceito de habitus e campo de 

Pierre Bourdieu. Para adotar uma perspectiva de organização final destes dados, foi realizado 

a construção da análise dos resultados em três níveis, como proposto por Bourdieu. Em 

Grenfell (2018), Bourdieu apresenta como poderia utilizar essa abordagem metodológica, 

descreveu-a em três níveis distintos, que representam os vários estratos de interação entre 

habitus e campo:  

Nível 1: Analisar a posição do campo em relação ao campo do poder. 

Nível 2: Mapear a estrutura objetiva das relações, entre as posições 

ocupadas por agentes que competem pelas formas legítimas de 

autoridade específica das quais o campo é um local. 

Nível 3: Analisar o habitus dos agentes, os sistemas de disposições que 

eles adquiriram ao internalizar um tipo determinado de condição social 

e econômica (GRENFELL, 2018: 286-287). 

 

Grenfell (2018) ainda traz que a coleta dos dados possivelmente pressupõe a reunião 

inicial das descrições pessoais (Nível 3) – habitus – como um modo de construir uma etnografia 

dos sujeitos do campo. Traz ainda que somente os dados biográficos não são suficientes e que 

precisam ser analisados em relação as posições do campo, estruturas e sua lógica da prática, 

levando em conta o relacionamento entre campo e habitus (Nível 2). Essa análise entre campo 

e suas interações com os habitus individuais precisam de uma análise posterior das relações 

entre o campo e suas posições nas estruturas gerias dos campos do poder (Nível 1). 

Desta forma, minha proposta de apresentação dos resultados e análise de dados vai ao 

encontro da proposta de Bourdieu, conforme apresento no quadro abaixo: 
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QUADRO 7: Proposta de apresentação dos dados da Tese, em níveis, domínios, proposta de 

análise e instrumentos utilizados: 

Fonte: Autora 

  

Níveis Domínio Proposta de 

análise 

Instrumentos 

Utilizados 

Nível 

1 

“O campo do cuidado a população em situação 

de rua: luta por instituição de um habitus” 

• A instituição e a manutenção de um 

específico campo de ação: o pensar e o fazer 

moldam o espaço 

• A fala oficial sobre o cuidado a população 

de rua: Historicização das normas e da 
legislação 

• Documentos oficiais referentes ao Cuidado 

a População de Rua 

Discussão do 

campo da rua 

em relação aos 

outros campos 
de poder, 

particularment

e o campo de 
poder da saúde 

Documentos 

oficiais 

Nível 

2 

“A narrativa sobre o fazer na rua:  práticas dos 

profissionais que atuam com a população em 

situação de rua” 

 

• O início do percurso: construção de uma 

narrativa a partir das reflexões do campo 

• Entre estranhamentos e aproximações: as 
unidades de saúde como espaços de 

cuidados a população de rua 

• Categoria 1: Cuidado frente aos invisíveis: 

“ronda” e “abordagem” com afeto 

• Categoria 2 - Promover acesso aos 
invisíveis: articulação com a rede de 

cuidado 

Relato 

etnográfico de 
como as 

eCnaR 

constroem seu 

habitus e como 
ela é 

influenciado 

pela rua, 
constituindo 

no campo de 

cuidado da rua 

Diário de campo 

e entrevistas 

Nível 

3 

“Sobre a construção do habitus dos 

profissionais das equipes de Consultório na 

Rua” 

• Configuração do habitus da equipe de 

Consultório na Rua (eCnaR) – Santa Cruz, 
Rio de Janeiro 

• Configuração do habitus da equipe de 

Consultório na Rua (eCnaR) – Realengo, 

Rio de Janeiro 

Apresenta 

elementos 

importantes ao 
habitus destes 

sujeitos para a 

propostas de 
suas práticas 

de saúde 

Questionários e 

Entrevistas 
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O Nível 1, que constitui o primeiro domínio apresentado “O campo do cuidado a 

população em situação de rua: luta por instituição de um habitus” trouxe como proposta a 

discussão deste campo da rua em relação aos outros campos de poder, particularmente o campo 

de poder da saúde, presente nos documentos oficiais.  

O Nível 2, com o correspondente domínio “A narrativa sobre o fazer na rua:  práticas 

dos profissionais que atuam com a população em situação de rua”, trouxe um relato 

etnográfico  de como as eCnaR constroem o habitus e como ele se reestrutura na rua, 

constituindo no campo de cuidado da rua, identificado no decorrer da observação etnográfica 

e complementado com relatos obtidos nas entrevistas 

No nível 1 é necessário ver um campo em relação a outros campos de poder 

reconhecidos. Em última instância, esse é o poder político e o governo, ainda que existam várias 

instituições e campos mediadores. No nível 2, analisa-se a topografia estrutural do próprio 

campo: todos dentro deles e as posições que mantém neste campo (GRENFELL, 2018). 

Da mesma forma que Bourdieu diz que pode começar trazendo uma análise dos habitus 

dos indivíduos, o Nível 3, correspondendo ao domínio “Sobre a construção do habitus dos 

profissionais das equipes de Consultório na Rua” traz na análise dados constituintes dos 

questionários e das entrevistas, buscando apresentar elementos constituintes do habitus destes 

sujeitos e como ele configura as práticas de saúde.  

Analisou-se o agente individual real dentre do campo; na sua formação, trajetória e 

posicionamento, constituindo de traços individuais das características dos indivíduos. Para a 

pesquisa, isto significa trabalhar aspectos como biografia, trajetória (pessoal e profissional) e a 

prática local em relação à lógica de prática dos campos em que elas ocorrem (GRENFELL, 

2018). 

 

4.6 Considerações Éticas  

A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) e a Comissão Nacional 

de Ética de Pesquisa (CONEP), pela Plataforma Brasil, atendendo as Resoluções 466/2012 e a 

510/2016, que regem as pesquisas com seres humanos e a Norma Operacional 001/2013. 
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O projeto foi aprovado pelo Comité de Ética em Pesquisa com Seres Humanos, do 

Hospital Universitário Antônio Pedro, da UFF e pela Secretaria Municipal de Saúde do Rio de 

Janeiro, pelo nº 2.308.442 (ANEXO 2). Foi garantido o anonimato dos participantes, por meio 

da utilização da letra “E”, seguida do nº da entrevista, com números sequenciais que 

começavam em E1 para a equipe de CnaR de Santa Cruz (AP5.3) e E1R para a equipe de 

Realengo (AP5.1). 

  No primeiro contato foi explicitado aos sujeitos o objetivo da pesquisa e apresentado 

o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE).  O TCLE foi assinado pelos sujeitos, 

depois que entendida a proposta da pesquisa. Uma via do TCLE ficou com o entrevistado e a 

outra com o entrevistador (APÊNDICE 3).  

Todos tiveram privacidade durante a realização das entrevistas, a fim de manter a 

integridade dos sujeitos e a preservação dos dados.  Os sujeitos escolheram o melhor local para 

participarem da pesquisa, que aconteceu em consultórios/salas disponíveis nas Unidades. 

 

 

4.7 Riscos envolvidos na execução da pesquisa: 

Conforme as premissas que determinam a organização e o funcionamento do 

CEP\CONEP sobre as pesquisas envolvendo seres humanos (BRASIL, 2012; BRASIL, 2016), 

os sujeitos da pesquisa não foram submetidos a nenhum dano físico, desconforto ou estresse 

psicológico. Caso ocorresse qualquer risco ou dano, os sujeitos poderiam desistir da pesquisa e 

poderiam informar aos pesquisadores para assegurar os necessários cuidados.  

 

 

4.8 Garantia de retorno da pesquisa:  

Posteriormente a realização da pesquisa, a pesquisadora apresentou uma análise prévia 

dos dados coletados nas duas equipes de Consultório na Rua. Isso foi muito produtivo pois 

relatar como os dados estão sendo apresentados e ter o feedback dos sujeitos para esta análise 

prévia, deu maior segurança para o caminho que se travava.  

Todos os benefícios resultantes do projeto retornarão também aos sujeitos da pesquisa 

através do acesso aos produtos em formato de artigo produzido ao final da pesquisa. 
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CAPÍTULO V: RESULTADO E ANÁLISE 

 

 

 

 

“Minha mãe ficou feliz porque meu pai dizia que 
psiquiatra não serve pra nada, que não pode 
recomendar pros amigos e tal né. Ele já faleceu, 
mas ela fica toda feliz porque agora eu não sou só 
médico, eu tenho uma missão, segundo ela.”  

Fala do médico da eCnaR de Santa Cruz 

 

Em consonância com a metodologia adotada para esta Tese, os dados são apresentados 

de acordo com a proposta de “Níveis Distintos de Análise” sugeridos por Bourdieu. Os três 

níveis de análise que Bourdieu propõe como forma metodológica representam os vários estratos 

de interação entre campo e habitus (GRENFELL, 2018), por isso a adoção deste formato de 

apresentação dos dados da Tese: 

Nível 1 - Domínio: “O campo do cuidado a população em situação de rua: luta por 

instituição de um habitus”  

Nível 2 - Domínio: “A narrativa sobre o fazer na rua:  práticas dos profissionais que 

atuam com a população em situação de rua”  

Nível 3 - Domínio: “Sobre a construção do habitus dos profissionais das equipes de 

Consultório na Rua”  
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5.1. Nível 1 - O campo do cuidado a população em situação de rua: luta por instituição 

de um habitus 

 

Não tem como discutir o campo e o habitus estruturador das práticas de cuidado a 

população de rua se não discutir as normas e leis técnicas específicas para a ocorrência e 

legitimação deste cuidado. Para isto, a proposta é trazer a discussão do Campo, pela visão de 

Bourdieu, incluindo toda a legislação existente que favoreceu e normatizou o cuidado a 

população que se encontra na rua.  

Para composição dessa perspectiva etnográfica de documentos a fim de historicizar o 

Campo de Cuidado a População de Rua, realizou-se uma narrativa de documentos (normativas, 

artigos científicos e tese), encontrados no site do Ministério da Saúde, no site da SUBPAV 

(documentos da Secretaria Municipal de saúde do Rio de Janeiro), na base de dados SciELO e 

Google Acadêmico. A sequência temporal da criação dos documentos possibilitou perceber os 

marcos históricos e ações promovidas para instituir de forma protocolar o cuidado a população 

em situação de rua. 

Trabalhar na perspectiva antropológica e utilizar também o arsenal teórico das Ciências 

sociais é o que me proponho a fazer desnaturalizando leis e normas que regem o cuidado no 

contexto da rua. Procuro, pois, promover o encontro entre as observações etnográficas com o 

que foi conquistado para este campo de cuidado a população de rua. A legitimação dos 

documentos oficiais se refere à uma dimensão simbólica do poder, conquistada através de muita 

luta em um campo de força entre diversos agentes, ao longo do tempo, envolvidos no 

favorecimento do acesso a saúde para a população de rua.  

 

5.1.1. A instituição e a manutenção de um específico campo de ação: o pensar e o fazer 

moldam o espaço 

 

 Para Bourdieu (2008), o social é constituído por campos, microcosmos ou espaços de 

relações que possuem uma lógica específica. Este campo tanto pode ser considerado um “campo 

de forças”, uma estrutura que constrange os agentes nele envolvidos, quanto um “campo de 

lutas”, em que os agentes atuam conforme suas posições relativas ao campo de forças, 

mantendo ou transformando sua estrutura.  
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Estas estruturas não são fixas, constituem-se de produtos históricos de suas posições 

constitutivas e das disposições que elas privilegiam (BOURDIEU, 2001). O que determina a 

existência de um campo e demarca seus limites são os interesses específicos, os investimentos 

econômicos e psicológicos que ele solicita a agentes dotados de um habitus e as instituições 

inseridas (BOURDIEU, 2008).  

A categoria campo é formada pelas propriedades:  habitus específico, doxa e nomos. A 

doxa está compreendido no senso comum dos agentes, crenças, “ideologias” já construídas. O 

nomos constitui as leis que regem e regulam a luta pela dominação do campo, derivado do uso, 

do costume, tem validade espaço-temporal, sustentadas por quem dela se beneficia, os agentes 

e as instituições dominantes (FIGURA 5). Desta forma, a categoria campo é caracterizada pelas 

relações de força resultante de lutas internas e pelas estratégias em uso, resultado de 

interpenetração e interrelações entre os agentes e as instituições (BOURDIEU, 2008; 

BOURDIEU, 2001). 

Cada campo cria seu próprio objeto e seu próprio princípio de compreensão, 

constituindo de espaços estruturados de posições em um determinado momento, analisados a 

partir das características de seus ocupantes, como estrutura objetiva. São microcosmos sociais, 

com valores e interesses específicos, da incorporação das estruturas preexistentes. Desta forma, 

todo campo se caracteriza por agentes dotados de um mesmo habitus. O campo estrutura o 

habitus e o habitus constitui o campo (BOURDIEU, 2008; BOURDIEU, 1987).  
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FIGURA 5: Esquemas que determinam a constituição da categoria Campo, proposta por 

Bourdieu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: construído pela autora a partir das leituras de campo por Bourdieu (1987, 2001, 2008). 

 O Campo de Cuidado a População de Rua faz parte de um campo macro que é o Campo 

de Cuidado em Saúde, composto por “microcosmos sociais”, que podem ser considerados 

espaços socias de cuidado, que se estrutura através de momentos e períodos históricos, com 

características específicas dos profissionais do CnaR, constituídos de valores e capitais sociais 

e simbólicos. Ao mesmo tempo que estes fatores determinam o “Campo”, este mesmo campo 

é constituído pelo habitus específico destes agentes, que neste caso, são os profissionais das 

equipes de CnaR, da doxa e do nomos, que se constituem de conquistas através do tempo.  

Esse campo de cuidado a população de rua é constituído por um grupo de profissionais 

com características específicas, que foram construídas no tempo, através de relações que se 

efetivaram no próprio campo. A construção do habitus destes profissionais depende do campo, 

que eles próprios constroem. Eles fazem o campo e o campo os reconstroem.  

Com isto, não se consegue discutir o habitus dos profissionais que cuidam da população 

que se encontra na rua, sem discutir o campo no qual estes profissionais estão inseridos. Não 
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trago o campo do espaço da rua em si, trago um campo mais amplo: o “Campo de cuidado 

a população de rua”, um campo construído ao longo do tempo por lutas normas, práticas e 

legislações que vem promovendo o cuidado a população da rua. 

 

5.1.2. A fala oficial sobre o cuidado a população de rua: Historicização das normas e da 

legislação 

 

As publicações oficiais referentes ao cuidado a população em situação de rua no Brasil 

foram produzidas a partir da luta de experiências de serviços e profissionais de saúde, 

discutindo ações de cuidado e trazendo questionamentos sobre sua prática. Toda a construção 

deste campo é marcada por lutas e experiências de agentes que construíam seus habitus no 

decorrer destas lutas e de suas práticas com o cuidado a esta população. 

A Constituição de 1988 traz a saúde como um direito de cidadania no Brasil, trazendo 

como princípios a universalidade do acesso, a integralidade da atenção à saúde e a equidade 

(BRASIL, 1998). A própria constituição favorece o cuidado à saúde para as pessoas que 

“moram” na rua. O acesso a saúde é para todos os cidadãos, incluindo as pessoas em situação 

de rua. Mesmo assim, durante muito tempo a população que morava na rua manteve-se com a 

atuação de instituições filantrópicas privadas, muitas ligadas a caridade religiosa, 

principalmente pela Igreja Católica, com ações específicas de distribuição de alimentos 

(VIEIRA et al., 2004). O campo de cuidado a população de rua foi formado inicialmente pelo 

cuidado ofertado por instituições religiosas. 

O início da conformação do espaço social de cuidado a população de rua foi fortemente 

dominado por grupos vinculados à Igreja Católica, em articulação com grupo de médicos 

(BORYSOW, 2018). 

O campo de cuidado a população de rua hoje é marcado pela criação do dispositivo 

Consultório na Rua (CnaR). Mas a iniciativa do CnaR veio de um projeto anterior chamado 

Consultório de Rua.  Esse dispositivo de cuidado foi criado por Antônio Nery, em Salvador, 

com ênfase em ofertar cuidado as pessoas que faziam uso abusivo de drogas e que se 

encontravam em situação de rua (NERY FILHO et al., 2012). Dessa forma, o “campo de 

cuidado a população de rua” teve início no Campo da Saúde Mental, voltado para redução de 

danos, a partir dos anos de 1980.  
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Em 2003, durante o governo Lula, foram desenvolvidas propostas relevantes para o 

cuidado a pessoas que faziam uso de drogas e foi neste mesmo ano que a população de rua foi 

citada em um documento do Ministério da Saúde (BORYSOW, 2018).  

Para apresentar as normativas conquistadas do “Campo de cuidado a população de 

rua”, apresenta-se como período mais intenso para estas normativas, os anos de 2009 a 2015. 

Os anos anteriores a 2007, ficou marcado por um período de experiências de projetos de cuidado 

a população de rua.  

Em 2007, a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB 2007) se apresenta como um 

marco para o conjunto de cuidados a serem realizados em cenários de Atenção Básica à Saúde 

(ABS) e neste mesmo documento busca legitimar, também, o cuidado a população de rua, 

vinculando-o à ABS, já que essa própria normativa (PNAB 2007) de certa forma legitima 

também o campo da Atenção Básica no Brasil (BRASIL, 2007).  

 A legislação específica para o cuidado a população de rua deve ser pensada como 

“ganho” na medida que representa o resultado de uma luta anterior de movimentos sociais de 

rua e profissionais e gestores, com experiências de cuidado a este grupo social. Muitos foram 

os movimentos reivindicatórios, como: “Natal com o Presidente”, o “Grito dos Excluídos”, o 

Programa Saúde da Família sem domicílio, o Projeto “A gente na rua”, entre outros.  

Após a PNAB 2007, são realizadas ações tomando por base os documentos oficiais, o 

que aponta por um movimento de busca por legitimação do campo de cuidado a população de 

rua. Os anos de 2011 e 2012 podem ser considerados o momento de estabelecimento de 

portarias ligadas ao cuidado a população de rua, sendo fruto de disputas para formação de uma 

nova política de Atenção Básica: PNAB 2012 (BRASIL, 2012b).  

As instituições mais envolvidas para a produção desta legislação foram o Ministério da 

Saúde, por meio do Departamento de Atenção Básica (DAB), a Coordenação Nacional de 

Saúde Mental (CNSM) e da Secretaria de Gestão Estratégica e o Movimento Nacional de 

População de Rua (MNPR), agentes vinculados a programas municipais de Atenção Básica em 

São Paulo e Belo Horizonte e agentes de redução de danos em Salvador (BORYSOW, 2018). 

As normativas específicas para o cuidado a população de rua foram:  
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1- Decreto 7053/2009 – Política de Cuidado a População de Rua (BRASIL, 2009); 

2- Portaria 2488/2011 - Portaria que legitima o Consultório na Rua pertencente ao 

campo da Atenção Básica (BRASIL, 2011); 

3- Manual de Cuidado a População de Rua (BRASIL, 2012a). 

 Estas três normativas podem ser entendidas como ganhos essenciais para a legitimação 

do Campo de Cuidado a População de Rua, possibilitando a construção de outras normativas, 

conforme pode ser observado na figura abaixo (FIGURA 6). 
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FIGURA 6: Linha do tempo com marcos sobre o cuidado a população de rua, Rio de Janeiro, Brasil, 2019 

 

Fonte: a autora



No Brasil, o histórico do cuidado à população em situação de rua (PSR) data da 

época de 70 e 80, com a Pastoral do Povo da Rua, da igreja católica, onde iniciam um 

movimento de organização de PSR, nos municípios de São Paulo e Belo Horizonte, essas 

iniciativas foram as responsáveis por implantar casas de assistência a população de rua 

(BASTOS, 2003). 

Com a mobilização social por meio popular, os gestores públicos dos municípios 

de grande porte começam a definir estratégias de identificação e abordagem junto às 

demandas desse grupo social (BRASIL, 2012a). Começando com um fomento no 

município de Belo Horizonte, onde a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social 

assumiu a agenda política das ações voltadas a população em 1993, através do Programa 

da População em Situação de Rua, integrando assim diversos segmentos sociais com o 

intuito de discutir e elaborar políticas públicas (BRASIL, 2012a).  

Entretanto, as primeiras escritas sobre estas abordagens foram desenvolvidas em 

São Paulo (SP), a partir do Projeto “A Gente na Rua” (FIGURA 6), desenvolvido pela 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e algumas unidades de ABS com população 

em situação de rua (CARNEIRO JUNIOR e SILVEIRA, 2003; CARNEIRO JUNIOR et 

al., 2006). 

Em 2003, o Projeto “A Gente na rua” se apresentava como um projeto de união 

da Atenção Básica com o Consultório de Rua, que ocorreu no Centro de Saúde Escola 

Barra Funda Dr. Alexandre Vranjac (CSEBF-AV), localizado no centro de São Paulo, 

que privilegiava o acesso aos moradores de rua, trabalhadoras do sexo e população que 

habita em “favelas”. Mas estas ações já traziam para o debate alguns questionamentos 

(CARNEIRO JUNIOR e SILVEIRA, 2003): “Como deveriam ocorrer as práticas de 

saúde voltadas para o sentido da cidadania? Como promover saúde para uma população 

doente e sem recursos? Quais os instrumentos práticos que fornecem respostas para as 

necessidades de saúde?  

Esses projetos foram essenciais para a legitimação mais tarde de políticas 

específicas do cuidado a população de rua. A partir do Projeto “A Gente na Rua”, 

implantado em São Paulo, o serviço contratou agentes comunitários de rua, 

preferencialmente ex-moradores de rua. Este atendimento trouxe vários debates para o 
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serviço, principalmente para as noções de equidade em saúde e de como operacionalizá-

la (CARNEIRO JUNIOR et al., 2006).  

Esse programa ampliou sua atuação, sendo sua dinâmica replicada em outros 

serviços como relatam os trabalhos de Carneiro Junior, Jesus e Crevelim (2010) e 

Canônico et al. (2007), mais tarde outros municípios como Rio de Janeiro, Porto Alegre 

e Curitiba implantaram suas primeiras equipes de Saúde da Família para a população em 

situação de rua.  

O Programa “A Gente na Rua” foi concebido, a partir de uma reinvindicação das 

pessoas em situação de rua. Em 23 de julho de 2003, moradores de rua participaram do 

“Grito dos Excluídos”, que foi um movimento social da PSR reivindicou questões sobre 

direitos sociais, segurança, moradia, trabalho e saúde. Em relação a saúde, o 

questionamento era relacionado ao preconceito e resistência dos serviços e profissionais 

em atendê-las. A partir daí, a Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo junto ao Centro 

Social Nossa Senhora do Bom Parto, organização social sem finas lucrativos, implantou 

o Programa “A Gente na Rua”. Este programa atuou em três regiões de maior 

concentração de PSR no centro de SP: Sé, Mooca e Lapa/Pinheiros, desenvolvido por três 

equipes do PACS (CANÔNICO et al., 2007). 

A tese de Igor Borysow apresenta atores sociais importantes que favoreceram a  

legitimação do Consultório na Rua, diretamente como indiretamente, tais como: Antônio 

Nery Filho (militante do tema drogas e redução de danos e formulador do Projeto 

Consultório de Rua); Maria Lucia Santos Pereira e Anderson Miranda (já estiveram em 

situação de rua e fundaram o Movimento Nacional de População de Rua);  e Alexandre 

Trino (apoiador institucional do DAB entre 2011 e 2013), todos com participação direta 

na formulação das legislações específicas a população de rua. Traz também dois outros 

agentes importantes, como o Padre Júlio Lancelot, que lidera a Pastoral do Povo da Rua, 

em São Paulo; e Maria Angélica Crevelim, enfermeira que trabalhou na gestão do 

Secretaria Municipal de Saúde de São Paulo e integrou a criação do Programa “A gente 

na Rua” (BORYSOW, 2018). 

Borysow (2018) traz em seu estudo que estes atores sociais foram militantes do 

cuidado a População de Rua com capital cultural ligado à experiência no cuidado à PSR, 
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com trajetórias de vida marcada por vinculação religiosa e participação em ações 

caritativas. Demonstrando assim, como o habitus e o campo estão interligados e um 

potencializa uma ação no outro. 

A partir de 2010, também começam as documentações sobre as experiências com 

população de rua no Rio de Janeiro. Macerata (2013) traz a experiência na gerência do 

Projeto “Saúde em Movimento nas Ruas” (ESF POP Rua), implantado em 2010, no 

município do Rio de Janeiro, se configurando como um dos primeiros serviços de ABS 

nesta cidade a atuar com população de rua. O projeto teve dois mecanismos de encontro: 

as aproximações na rua e através da porta de entrado no serviço, trazendo também para o 

questionamento para este campo: “Como apoiar/cuidar territórios singulares com 

ofertas de contemplem estas singularidades?  (MACERATA, 2013; MACERATA, 

SOARES e RAMOS, 2014). 

A metodologia de atuação no Projeto POP RUA apostou no respeito e no 

acolhimento, promovendo saúde como modo de produzir cidadania, como uma 

intervenção não somente clínica, mas política ao mesmo tempo. Demostrava a exigência 

que esta ação provoca, pois exigia da rede de saúde a construção de outros fluxos. O 

serviço, em pouco tempo, tornou-se referência para o morador de rua, tanto pela falta de 

serviço, mas também pela forma de atuação das equipes, que entendia o cuidado como 

uma relação de troca, atenção e escuta (MACERATA, 2013). 

Em 2009, com a consolidação da Política Nacional para a População em Situação 

de Rua (BRASIL, 2009), trazendo os princípios de igualdade, equidade, respeito e 

dignidade para a população de rua, representando assim um desafio para a efetivação de 

políticas de saúde que contemplem esta complexidade. Como já foi relatado 

anteriormente, com a Política Nacional de Atenção Básica, foi instaurada os Consultórios 

na Rua e sua equipe multiprofissional, para lidar com diferentes problemas e necessidades 

de saúde da população em situação de rua, desenvolvendo assim ações compartilhadas e 

integradas e com equipes de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), serviços de 

Urgência e Emergência, formando, assim, uma rede. 

Posteriormente a construção das normas e leis mais específicas ao cuidado a 

população de rua, em 2015, outros estudos apresentam discussões através de experiência 
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no Consultório na Rua (HALLAIS e BARROS, 2015; LONDERO, CECCIM e BILIO 

(2014), refletindo sobre os cuidados destinados a população em situação de rua. 

5.1.3. Documentos oficiais referentes ao Cuidado a População de Rua: 

Para melhor apresentação da construção deste campo de cuidado a população de 

rua é apresentado um quadro com os principais documentos, a partir de um levantamento 

com base nas políticas públicas voltadas para as pessoas em situação de rua. Verificou-se 

um achado de 17 documentos que expressam as principais diretrizes para ações frente a 

população em situação de rua, normatizando as práticas e que se encontram em vigência. 

Dentre as quais constam-se de normas técnicas, portarias, decretos, manuais e a própria 

Política Nacional de Atenção Básica: PNAB 2007 e 2011, que favoreceram a legitimação 

do cuidado a pessoa em situação de rua pelo campo mais amplo, que é o campo da 

Atenção Básica à Saúde (FIGURA 6 e QUADRO 8). 

 

QUADRO 8: Conjunto de documentos oficiais referentes ao cuidado em saúde a 

população em situação de rua, em ordem cronológica, Rio de Janeiro, Brasil, 2019 

(Continuação): 

8DOC Documento Título Local/Ano Órgãos/ 

Instituições 

Doc 1 Decreto nº 

7.053/2009 

(BRASIL, 2009) 

Política Nacional para a 

População em Situação de 

Rua  

Brasília/2009  Presidência da 

República, 

Casa Civil.  

Doc 2 Portaria nº 

2488/2011 

(BRASIL, 2011a) 

Política Nacional de 

Atenção Básica 

Brasília/2011 Ministério da 

Saúde 

Doc 3 Portaria nº 122/ 

2012  

(BRASIL, 2012b) 

Diretrizes de organização 

e funcionamento das 

Equipes de Consultório na 

Rua. 

Brasília/ 

2012 

Ministério da 

Saúde 

Doc 4 Portaria nº 

123/2012 

(BRASIL, 2012c) 

Critérios de cálculo do 

número máximo de 

equipes de Consultório na 

Rua (eCR) por Município. 

Brasília/ 

2012  

Ministério da 

Saúde 

Doc 5 Nota técnica 2012 

BRASIL, 2012d)  

Implantação e de recursos 

financeiros dos programas 

estratégicos do 

Departamento de Atenção 

Básica (DAB/SAS). 

Brasília/ 2012 

 

Ministério da 

Saúde 
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Doc 6 Política Nacional 

de Atenção 

Básica – PNAB 

(BRASIL, 2012e) 

Manual da PNAB 2011 Brasília/ 

2012 

 

Ministério da 

Saúde  

Doc 7 Manual sobre o 

cuidado à saúde 

junto a população 

em situação de 

rua 

(BRASIL, 2012a) 

Manual técnico que 

define o acesso a pessoas 

em situação de rua 

convergindo com as 

diretrizes da Atenção 

Básica, com as eCnaR 

Brasília/ 

2012 

Ministério da 

Saúde 

Doc 8 Plano Operativo 

(BRASIL, 2012c) 

I Plano Operativo para 

implantação de ações em 

saúde da PSR 

Brasília/2012 Ministério da 

Saúde 

Doc 9 Circular 

nº12/2013 

(RIO DE 

JANEIRO, 2013) 

Composição das equipes 

de Consultório no Rio de 

Janeiro 

Rio de 

Janeiro/ 2013 

 

SMS/RJ 

Doc 10 Portaria 

1.922/2013 

(BRASIL, 2013a) 

Alteração dos dispositivos 

da Portaria nº 

122/GM/MS, de 25 de 

janeiro de 2012 

(organização e 

financiamento 

das equipes dos 

Consultórios na Rua. 

Brasília/ 

2013 

 

Ministério da 

Saúde 

Doc 11 Resolução 

nº2/2013 

(BRASIL, 2013b) 

Diretrizes e estratégias de 

orientação e processo de 

enfrentamento das 

iniquidades e 

desigualdades em saúde 

Brasília/2013 Ministério da 

Saúde 

Doc 12 Portaria 

1029/2014 

(BRASIL, 2014a) 

Categorias profissionais 

das 

as Equipes de Consultório 

na Rua  

 

Brasília/ 

2014 

 

Ministério da 

Saúde 

Doc 13 Portaria nº 1.238/ 

2014 

(BRASIL, 2014b) 

Incentivo de custeio às 

Equipes de Consultório na 

Rua, nas diferentes 

modalidades. 

Brasília/ 

2014 

 

Ministério da 

Saúde 

Doc 14 Ofício SUBPAV 

nº20/ 2014 

(RIO DE 

JANEIRO, 2014) 

Ofício sobre realização de 

exames laboratoriais e 

dispensação de 

medicamentos aos 

usuários sem CPF 

Rio de 

Janeiro/ 2014 

 

SMS/RJ 

Doc 15 Ofício SUBPAV 

nº18/ 2015 

(RIO DE 

JANEIRO, 2015) 

Ofício sobre os insumos e 

materiais para o trabalho 

das equipes de CnaR 

Rio de 

Janeiro/ 2015 

 

SMS/RJ 
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Doc 16 Resolução nº 

31/2017 

(BRASIL, 2017) 

II Plano Operativo (2017-

2019) das ações de saúde 

previstas na Política 

Nacional para PSR  

Brasília/2017 Ministério da 

Saúde 

Doc 17 Manual CnaR Rio 

de Janeiro 

(RIO DE 

JANEIRO, 2017) 

Manual sobre as diretrizes 

das eCnaR do município 

do Rio de Janeiro 

Rio de 

Janeiro/ 2017 

 

SMS/RJ 

Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora.  

 

Passamos a uma breve narrativa referente aos documentos: 

O DOC 1, que é o Decreto nº 7.053, de 2009 (BRASIL, 2009), que institui a 

Política Nacional para a população em situação de Rua determina o marco para o cuidado 

a saúde a este grupo específico. Esse conceitua população em situação de rua, traz o 

arcabouço do cuidado em saúde para a População em Situação de Rua, os princípios e 

diretrizes da Política Nacional da Atenção Básica em Saúde  

O DOC 2, que constitui-se na Portaria nº 2488, de 2011 (BRASIL, 2011a), que 

aprova a PNAB 2012 e o documento 6, que constitui-se na própria PNAB 2012 (BRASIL, 

2012e) como um manual de cuidado para a Atenção Básica, estabelecem a revisão de 

diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia de Saúde da 

Família (ESF) e o Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e trazem a 

definição das equipes dos Consultórios na Rua (CnaR). A portaria que vem para ampliar 

o Campo da Atenção Básica, ao mesmo tempo legitima o cuidado a população de rua para 

a Atenção Básica, não ficando mais exclusivo para o campo da Saúde Mental, com os 

consultórios de rua (CdeR). 

 Os dois documentos trazem o cumprimento da carga horária mínima semanal de 

30 horas, definindo o horário de funcionamento de acordo com as demandas das pessoas 

em situação de rua, e principalmente o vínculo das equipes dos Consultórios na Rua com 

os Núcleos de Apoio à Saúde da Família. Definindo ainda que no território que não tiver 

CnaR, a responsabilidade do acolhimento das pessoas em situação de rua se daria pelas 

equipes de Atenção Básica e ao NASF do território. 

O DOC 2 definiu também o cálculo do teto das equipes dos CnaR, de cada 

Município e os valores do incentivo financeiro, tendo como base a modalidade e o número 



80 

 

de equipes cadastradas no sistema de cadastro e o repasse mensal conforme a modalidade 

e a necessidade de custeio para transporte da equipe de CnaR (BRASIL, 2011a). 

Os três documentos legitimam o campo do cuidado a população de rua e são de 

certa forma, reforçados pelo DOC 3, que é a Portaria nº 122, de 2012b (BRASIL, 2012b), 

que define as diretrizes de organização e funcionamento das Equipes de Consultório na 

Rua (eCnaR). O documento traz que as eCnaR são integradas a Atenção Básica da Rede 

de Atenção psicossocial e desenvolvem ações de Atenção Básica, seguindo ações 

definidas na PNAB. Traz ainda que as atividades deverão ser realizadas de forma 

itinerante, com ações nas ruas, instalações específicas, unidade móvel e também nas 

Unidades Básicas de Saúde do território onde está atuando, articuladas e desenvolvendo 

ações em parceria.  Desta forma, como deve ser o cuidado a população de rua já começa 

a ser discutido e legitimado na lei. Esta portaria (DOC 3) se reforça com o Manual para 

o cuidado junto a população de rua, que no quadro acima, é referente ao DOC 7 (BRASIL, 

2012a), convergindo com as diretrizes da ABS e a implantação do CnaR., para promover 

o acesso a saúde a população que se encontra na rua. 

As outras portarias e notas técnicas construídas nos anos de 2012 e 2013 (DOC 4, 

DOC 5, DOC 8, DOC 10, DOC 11) vieram para legitimar mais ainda o Campo de 

Cuidado a População de Rua, apresentando questões importantes para as práticas de 

saúde como também para o funcionamento o CnaR (BRASIL, 2012c; 2012d; 2012c, 

2013a; 2013b) .  A Portaria nº 123, de 2012 (BRASIL, 2012b) – DOC 4, trouxe os 

critérios de cálculo do número máximo de equipes de Consultório na Rua (eCnaR) por 

Município.  

A Nota Técnica, de 2012 – DOC 5 (BRASIL, 2012d) traz a legitimação do 

Consultório na Rua. Até então ligada à coordenação Nacional de Saúde Mental, a 

proposta Consultório de Rua passa a ser denominada de Consultório na Rua, sendo agora 

uma modalidade de equipe de Atenção Básica. Firma o interesse de que essas equipes 

abordem os diferentes tipos de demandas e necessidades de saúde da população em 

situação de rua, e delimita a quantidade de profissionais para as modalidades I, II e III de 

CnaR. A Portaria 1.922, de 2013 – DOC 10 (BRASIL, 2013a) altera alguns dispositivos 

da Portaria nº 122 (BRASIL, 2012b) e delimita que as eCnaR após terem alcançado um 

ano de funcionamento, poderão ser cadastradas e receber incentivo de que trata a Portaria.  
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 O DOC 8 (BRASIL, 2012c) é o 1º Plano Operativo para implantação das ações 

em saúde para PSR e o DOC 11 que é a Resolução nº2 (BRASIL, 2013b). Ambos dispõem 

de ações e estratégias que orientassem a intervenção do SUS no processo de 

enfrentamento das iniquidades e desigualdades em saúde com foco na população em 

situação de rua.  

 Em 2014,  vieram outras normas do Ministério da Saúde também para consolidar 

mais ainda o campo de cuidado a PSR: Brasil (2014a) – DOC 12, trazendo ampliação dos 

profissionais que atuam no CnaR; e Brasil (2014b) – DOC 13, para fixar o incentivo e 

custeio dos profissionais do CnaR por equipe. 

 Na legitimação do Campo de Cuidado para a População de Rua no município do 

Rio de Janeiro. Cabe destacar que foi o campo de atuação da pesquisadora. Quatro 

documentos chamam a atenção: DOC 9 (RIO DE JANEIRO, 2013), DOC 14 (RIO DE 

JANEIRO, 2014), DOC 15 (RIO DE JANEIRO, 2015).  

O DOC 9 é a Circular nº12, de 2013, que padroniza a composição das eCnaR no 

Município do Rio de Janeiro, traz a regularização do cadastro no SCNES e de 

credenciamento das equipes do Consultório na Rua junto ao Ministério da Saúde, traz 

também as especificidades do trabalho das equipes de CnaR, sua carga horária e o horário 

de funcionamento das eCnaR, que deve ser definido de acordo com a dinâmica de vida 

da população em situação de rua do território (RIO DE JANEIRO, 2013). 

O DOC 14 (RIO DE JANEIRO, 2014) dispõe sobre os exames laboratoriais e 

dispensação de medicamentos aos usuários que ainda não possuem CPF, sendo uma 

conquista desta população que sempre relata a falta de acesso por não possuir documento. 

O DOC 15 (RIO DE JANEIRO, 2015) traz a questão sobre insumos e materiais para as 

equipes de CnaR do município do Rio de Janeiro.  

O DOC 15 (RIO DE JANEIRO, 2017) constitui no manual de cuidado a população 

de rua, do município do Rio de Janeiro, com diretrizes norteadoras para as equipes de 

CnaR. Esse manual foi construído pela gerência de Consultório da Rua, estabelecendo 

condutas e critérios mínimos para consolidação e implantação das ações. Ele traz as leis 

e normas do Ministério da Saúde, mas com algumas questões específicas do município, 

como a adoção da Modalidade II de eCnaR como preferencial e determinando que as 
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equipes que realizam o trabalho com PSR fiquem lotadas nas Clínicas de Família e 

Centros Municipais de Saúde, com o trabalho acontecendo prioritariamente na rua, 

ficando a unidade de saúde como base de apoio. Traz também as atribuições específicas 

de cada profissional envolvido neste cuidado, como o Gestor da Área Técnica dos CnaR 

e o Apoiador do CnaR, que foi um dos sujeitos da pesquisa. Traz também os serviços 

oferecidos para esta população e como deve ser o processo de trabalho, baseado na 

abordagem, no acolhimento, no cadastro, no registro eletrônico, na produção 

ambulatorial, na agenda padrão, reuniões de equipe e no processo terapêutico singular 

(PTS). O manejo de cuidado, desta forma, fica nas mãos dos profissionais que precisam 

de sensibilidade para abranger um cuidado singularizado para esta população. 

Em 2017, o Ministério da Saúde (BRASIL, 2017a), traz outro documento (DOC 

16) que dispõe sobre o II Plano Operativo, abrangendo o período de 2017 a 2019, com 

ações específicas a população de rua, com ênfase a facilitação no acesso a esta população, 

inclusão do tema “saúde integral a população em situação de rua” nos processos de 

educação permanente para profissionais de saúde da ABS e das eCnaR.  

Entretanto neste mesmo ano, o Ministério da Saúde cria outra portaria (BRASIL, 

2017b), Portaria de consolidação nº 3, que consolida as redes temáticas de atenção a 

saúde, no SUS, as redes de serviços de saúde e redes de pesquisa em saúde, mas não 

incluem uma Rede específica para a população em situação de rua, apresentando uma 

limitação para este Campo. 

Desta forma pode-se perceber que a criação de uma legislação específica para 

Cuidado a População de Rua veio permeada por uma luta, promovida por atores sociais 

do próprio Campo de cuidado da população de rua. Esse espaço construído por sujeitos, 

através de lutas, diálogos e efetivações de normas fazem com que se incorpore cada vez 

mais o Campo de Cuidado.  

Borysow (2018), em sua tese afirma que o Consultório na Rua foi produto da 

interrelação entre os campos político, burocrático e médico, com espaço social voltado 

para o cuidado a população de rua. O CnaR surge dentro de um campo burocrático do MS 

e dos subespaços da saúde mental da ABS. Traz também que a entrada de um presidente 
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e um grupo político e burocrático ligado às demandas da PSR favoreceu a criação de 

diálogos entre governo e militantes.  
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5.2. Nível 2 - A narrativa sobre o fazer na rua:  práticas dos profissionais que 

atuam com a população em situação de rua 

 

Durante o trabalho de campo, foi possível demarcar diferentes concepções de 

cuidado a população de rua, com elementos que emergiram através dos dados. Esses 

elementos apresentaram-se bastante significativos e singulares, que nesta etnografia serão 

apresentados como por duas categorias, concretizando a centralidade do pensamento dos 

profissionais do CnaR:  

Categoria 1: Cuidado profissional frente aos chamados invisíveis da rua: a Ronda e a 

Abordagem efetivadas com afeto e amorosidade 

Categoria 2: Promover acesso aos invisíveis da rua: articulação com a rede de cuidado 

em saúde 

Nesse momento da etnografia, trago os dois cenários de atuação da pesquisa: 

Santa Cruz (AP 5.3) e Realengo (AP 5.1), regiões onde estão inseridas as duas equipes 

de CnaR do município do Rio de Janeiro. Cabe ressaltar que o município do Rio de 

Janeiro possui sete equipes de CnaR e em algumas áreas programáticas não têm equipes 

específicas. Nestas localidades sem equipes de CnaR, o cuidado ao morador de rua 

acontece com as equipes tradicionais da Atenção Básica à Saúde (ABS).  

“Nas regiões onde não há equipe de Consultório na Rua, o cuidado deverá ser 

ofertado pelas equipes de Atenção Primária e por todos os dispositivos de atenção à 

saúde” (RIO DE JANEIRO, 2017: 12).   

Ao longo da narrativa tentei articular como estes profissionais constroem o 

habitus específico de cuidado à população de rua. Percebendo que para isto o estar na rua 

e como planejam e pensam suas práticas são essenciais para esta construção.  

Apropriando-me de Bourdieu, lembro que o habitus específico é uma 

interiorização da objetividade social que produz uma exteriorização da interioridade, 

representando com o indivíduo se situa no universo social (BOURDIEU, 1996). Os 

profissionais do Consultório na Rua além de carregarem suas bases intrínsecas, formadas 

a partir de suas percepções baseadas em trajetórias profissionais, educacionais e  pessoais, 
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no próprio campo de prática de cuidado, exteriorizam práticas de cuidado que se 

transformam e se reconstroem neste campo. As categorias habitus e campo conformam 

um entrelaçamento. 

 Primeiramente, narrarei sobre os espaços da pesquisa gerados pelas minhas 

observações para, em seguida, analisar os dados gerados por meio das entrevistas, dados 

estes agrupados em categorias. 

 

5.2.1. O início do percurso: construção de uma narrativa a partir das observações 

e reflexões no campo 

 

Esta narrativa aconteceu durante minha inserção nestas equipes e toda trajetória 

da pesquisa começou com o percurso para a Zona Oeste, primeiro em Santa Cruz e depois 

em Realengo. Como resido na Zona Norte do Rio de Janeiro, a melhor forma de chegar 

aos cenários da pesquisa foi de trem, cruzando parte da cidade.  

Um caminho longo apresenta vários pontos. Cada viagem que percorria de trem 

exigiu-me maior programação para estar nos locais, principalmente para a etnografia, que 

exige imersão. Desta forma, cedo partia e a apreensão de dados já iniciava na estação de 

trem.  O tempo logo de trajetória possibilitava também pensamentos na temática. Tanto 

na ida ao campo da pesquisa quanto na volta. Os pensamentos ficavam na cabeça e a volta 

do trem fazia-me escrever e colocar cada vez mais dados no diário de campo.  

Nos momentos de estada no campo, a população com a qual me relacionava era 

sobretudo de “estrangeiros” a mim, mas depois com o passar do tempo de imersão, fui 

percebendo e, de certa forma, me vendo nestas práticas, os sentimentos são tão misturados 

que só me restava me misturar as equipes. Isso ficou tão evidente, que em Santa Cruz a 

equipe usa jaleco nas visitas na rua, com isto, levava meu jaleco também, possibilitando 

a perguntas como: “Você é nova na equipe?” Já em Realengo, participei de um “Café da 

Manhã Julino”, e lá estava eu pintada a caráter e com um chapéu de palha, a moda de 

Festa Junina.  

A aproximação vai ficando intensa, que você se percebe como membro efetivo da 

equipe. O fato de eu estar em um ambiente que foi se tornando familiar, como a Atenção 
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Básica, foi importante para a construção do meu olhar. Minha experiência como 

enfermeira de família durante 18 anos e minhas cotidianas incursões em locais de 

vulnerabilidade, permitiram-me ampliar o olhar sobre este trabalho da mesma forma que 

me trazia um sentimento de pertencimento daquela prática de saúde. 

Durante as observações, eu me esforçava a manter-me neutra, anotando no meu 

diário de campo, que se tornou um grande “aliado”. Era ele que me acompanhava a todo 

momento. Mas minha identidade não me fazia ser totalmente neutra. Meu olhar permitia 

trazer e fazer questionamentos as equipes e com isto de certa forma, traziam 

estranhamentos e possibilitavam aproximações. Estas aproximações faziam-me pertencer 

ainda mais, e nos estranhamentos faziam-me ampliar o “olhar”. Estava encantada com o 

quê via e ouvia, a pesquisa seria não somente de algo para gerar dados para o crescimento 

profissional, mas para crescimento pessoal. Estar com pessoas sensíveis que construíam 

suas práticas de cuidado com cuidado ao outro foi sensacional. 

 

5.2.2. Entre estranhamentos e aproximações: as unidades de saúde como espaços de 

cuidados a população de rua  

Começarei escrevendo a Unidade de Saúde de Santa Cruz, localizada em área de 

“risco” do bairro2, que era apresentada como um Centro Municipal de Saúde, unidade 

mista como classificada pela prefeitura do Rio de Janeiro. Posteriormente, trarei algumas 

notas sobre a Unidade de Saúde de Realengo, que era uma Clínica da Família, Unidade 

de Atenção Primária, pela classificação. Ambas localizadas próximas as linhas de trem, 

que de certa forma facilitou minha inserção, mas também foi percebido que ficam 

próximas as áreas que detém muitas pessoas nas ruas.  

O local na Unidade de Saúde que a eCnaR atendiam tinham salas independentes 

umas das outras, sendo três consultórios, e duas grandes salas que serviam para realização 

de acolhimento/triagem e a outra como de reunião. O que me chamou atenção era um 

 
2 A citação sobre como uma área de risco entende-se como uma área de grande vulnerabilidade, com 

confrontos entre policiais e bandidos, que podiam acontecer a qualquer hora. Durante a incursão, foi 

possível visualizar a venda de drogas perto da estação de trem. 
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grande quadro branco que servia de planejamento mensal, dividido por dia. Percebi 

também que o planejamento era mutável, de acordo com as reuniões, conversas entre 

equipes e demandas apresentadas diariamente. Seus atendimentos ocorriam todos os dias, 

sendo que as visitas nas ruas ocorriam duas vezes na semana.  

A equipe era composta por três agentes de saúde, um agente de rua, 1 médico, 1 

enfermeiro, 1 psicólogo e 1 assistente social. Minha primeira inserção na equipe foi a 

participação em uma reunião de equipe, na qual foi apresentada a proposta da pesquisa 

da tese. As falas nesse encontro eram sobre redivisão de território, demandas dos usuários 

e planejamento das rondas. A redefinição do território, segundo a enfermeira, ocorre pela 

própria equipe, através de demandas apontadas a partir do trabalho, a fim de não 

sobrecarregar nenhum agente de saúde. A área do BRT (Bus Rapid Transit) de Santa Cruz 

era a que mais detinha moradores na rua e a área próxima a Unidade de saúde detém um 

maior número de usuários de drogas. O CnaR de Antares, como é chamado, está 

localizado em Antares, perto da linha do trem, dentro do CMS Sávio Antunes. 

Para seguir as recomendações do Plano Diretor da cidade do Rio de Janeiro e 

“mirando na candidatura aos Jogos Olímpicos, quatro linhas de Bus Rapid Transit 

(BRT) foram concebidas para preencher importantes lacunas da rede de transporte, tanto 

em termos de capacidade quanto de extensão” (ITDP, 2015: 09). O BRT de Santa Cruz 

faz parte de uma destas linhas. 

Em Santa Cruz, a equipe realiza RONDA, que é a nomenclatura para as visitas 

realizadas nas ruas. Posteriormente, descobri que esta nomenclatura ou denominação é 

própria de cada equipe. Em Realengo, a eCnaR realiza ABORDAGEM, também 

expressando as visitas realizadas na rua. Esta que será posteriormente analisada.  

Outra especificidade da eCnaR de Santa Cruz eram as ações realizadas com o 

Abrigo existente neste cenário e denominado “Rio Acolhedor”, localizado junto à 

Unidade de Saúde. As demandas de saúde da população do Abrigo eram atendidas e 

acompanhadas pela equipe.  

Esse Abrigo faz parte da região de Santa Cruz e constitui em uma Unidade 

Municipal de Reinserção Social, criada em 2010, como um equipamento social 
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especializado no atendimento de adultos em situação de vulnerabilidade, para atender 

demandas de pessoas que se encontram nas ruas (PAULA et al., 2018).  

Este Abrigo é dividido em dois prédios, contendo uma área verde, estacionamento, 

campo de futebol, duas piscinas, sala de leitura, auditório e sala de convivência. A 

população que mora na rua tem o direito de utilizar para estadia ou pernoite. Por ser muito 

próximo, faz com que o CnaR seja ponto de referência de atendimento à saúde.  

A enfermeira do Abrigo fica na triagem e repassa as demandas para a eCnaR, que 

de certa forma, conhece praticamente todos que ficam no Abrigo. Durante as incursões 

etnográficas, vários relatos eram sobre a população do Abrigo, que uma grande diferença 

da população que era encontrada na rua, era que estes não queriam voltar para a rua e os 

da rua, muitos não queriam ir para os Abrigos. A lógica do Abrigo era diferente, as 

pessoas não podiam ficar mais de nove meses, tentavam buscar moradia, documentos, 

emprego e familiares. Mas, claro, que há exceções. Os usuários mais antigos de cuidado 

são os de atendimento na rua. Com toda a dinâmica da rua, os grupos são conhecidos 

entre si mesmos e pela eCnaR. 

Nas observações sobre as consultas dos profissionais de saúde, os atendimentos 

ocorriam em salas particulares com vidro, mas sem escutar nada do lado de fora, criando 

um ambiente com privacidade. Aliás, havia no ar um clima de acolhimento e grande 

interação entre a equipe e os usuários. Percebe-se que a maioria das demandas eram 

ligadas a teste de HIV, tuberculose e retirada de documentos. Logo cedo, eles (moradores 

do Abrigo) procuravam atendimento. Depois entendi que era por causa do horário do 

almoço do Abrigo.  

Em uma das incursões na Unidade, uma pessoa do serviço de limpeza interage 

com a equipe, perguntando sobre um morador de rua, pois soube que ele tinha falecido. 

A equipe confirma e sentem muito por não terem feito contato antes com a família e ele 

ter sido enterrado como indigente. Disseram que muitos que procuram o serviço não dão 

o nome real, por não se lembrarem e até mesmo por envolvimento com a justiça.  

Outra questão que saltou a percepção foi o atendimento à territórios adscritos: esta 

mesma equipe atua em todo o território de Sepetiba, Santa Cruz e Antares, e divide o 
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tempo de cuidado com cuidados na rua e atendimento ao Abrigo. Pode-se observar, a 

partir dos relatos, que os profissionais não faziam diferenciação do cuidado. 

Ambas as Unidades analisadas faziam visitas nas ruas, mas em Santa Cruz 

ocorriam duas vezes na semana e em Realengo podiam ocorrer todos os dias. Isto só 

acontecia pelo fato da Unidade de Realengo ter à sua disposição um carro para a 

realização das práticas de cuidado na rua.  

Um dos relatos traz essa questão do transporte de Santa Cruz como um problema 

político e financeiro que interfere na coordenação do cuidado: 

“Acho que por questão política, financeira, não tem 

estruturação pra rua, nós não temos um transporte, o 

transporte que nos é emprestado não é um transporte 

sanitário, é um transporte de passeio, emprestado que vem 

quando é possível, então a gente não consegue planejar um 

ação, hoje era um exemplo que teoricamente teria um 

transporte, mas se eu já tivesse planejado alguma coisa, 

uma ação com alguém na rua não conseguiria executar, se 

tivesse prometido a algum usuário, olha retorno hoje, vou 

fazer um curativo contigo, vou levar uma medicação, hoje 

ele ficaria sem. Então, a gente acaba até na rua não 

coordenando cuidado nenhum, porque a gente sabe que 

tem essa interferência, tem dia que tem transporte, tem dia 

que não tem, e mesmo assim são só dois dias da semana, 

não é o transporte do consultório na rua, é um transporte 

emprestado da coordenação, acho que a questão é política 

mesmo”(E3). 

 

Outro estranhamento está relacionado às equipes. A equipe de CnaR de Santa 

Cruz era menor número de profissionais e tinham mais características técnicas de 

profissionais que atuam na Atenção Básica. A equipe de CnaR de Realengo era uma 

equipe de maior quantitativo e durante a incursão, percebia que tinha mais profissionais 

ligados a Saúde Mental (psicólogo, terapeuta ocupacional, apoiador psicólogo) que Santa 

Cruz (uma psicóloga), mas ambos tinham médicos que eram psiquiatras, ou que já 

trabalharam na psiquiatria.  

A eCnaR de Realengo era composta por três agentes de saúde, um técnico de saúde 

bucal, um técnico de enfermagem, um médico, um enfermeiro, um psicólogo, um 

terapeuta ocupacional, uma assistente social e um apoiador que era da área da Saúde 
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Mental.  Eles ficavam localizados numa Clínica da Família, perto da estação de trem de 

Realengo. A Unidade está perto de uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento). A 

Clínica apresentava sempre movimento regular de diversos usuários, observando não 

somente moradores de rua, mas um quantitativo grande de usuários cadastrados pela 

equipe tradicional. 

  Em relação a estrutura, a equipe ficava numa sala pequena, que serve de 

consultório e de articulação entre as equipes. Há também uma sala de reunião espaçosa 

para atividades e reuniões de equipe. Nas observações etnográficas, pude participar de 

três encontros das equipes, todos com a presença do apoiador e com a maioria dos 

profissionais. Esses momentos foram essenciais para perceber uma fala “parecida” entre 

eles, por mais que fossem de diferentes especificidades e formações. A sensibilidade e o 

comprometimento em oferecer um cuidado efetivo foi constatado logo numa das minhas 

primeiras incursões no campo. A todo momento falavam que não tinham distinção no 

cuidado, vendo o “outro” como ele realmente é, e não na condição em que ele se encontra: 

“Eu acho que o que foi melhor nessas nossas estratégias 

foi essa questão mesmo do cuidado, da gente olhar pro 

outro sem olhar somente o usuário de droga, né? Porque é 

o grande público que a gente tem trabalhado hoje em dia. 

Se a gente não olhasse isso, desde o início [...], eu acho que 

isso seria uma barreira muito grande. É aquilo que eu te 

falei, a gente começou a ver o outro, não só a condição 

que ele estava ali, né?” (E3 R) 

No primeiro dia, quando estava me apresentando para um grupo de profissionais 

e de certa forma apresentando a pesquisa  e como a mesma ocorreria, chegaram três deles 

relatando a dificuldade que tiveram em articular com os profissionais de uma Unidade de 

Saúde, em aceitar atender uma gestante em trabalho de parto e usuária de crack. A 

indignação estava clara na fala e nos gestos destes profissionais. Há um velado 

preconceito entre os profissionais com aqueles que moram nas ruas, usuários de drogas 

ou não. Isto é percebido nos entraves criados para atender o morador de rua, nas falas e 

faces dos profissionais. 

Alguns estudos trazem implícito a questão sobre o preconceito com o morador de 

rua, principalmente quando falam das barreiras ligadas ao acesso a medicações e serviços 
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de saúde (CAMPBELL et al., 2015; OLIVEIRA et al., 2018; BORYSOW, CONILL E 

FURTADO, 2018). Comprovando assim minha observação.  

Essa equipe também se divide em três áreas de atuação, com um agente de saúde 

para cada área e os outros profissionais circulam por todas as áreas, de acordo com os 

dias, as articulações previas e as demandas.  

Neste primeiro dia, tive a oportunidade de não somente observar a articulação da 

equipe, como também conversar e ver a articulação da equipe com o apoiador e com a 

gerente da Unidade. Assim como a eCnaR de Santa Cruz, a gerente desta equipe também 

era gerente da equipe tradicional. Ambos os apoiadores detinham um tempo de atuação 

na Estratégia da Saúde da Família e na atuação com a população de rua.  

Quando realizei as entrevistas com o apoiador e a gerente da Unidade de Saúde, 

foi dito que a Gerência de Cuidado a população de rua do município do Rio de Janeiro 

queria a implantação do CnaR naquele território e conforme relataram, havia uma 

preocupação grande no momento da seleção dos profissionais. Relataram que a seleção 

ocorreu por processo interno, buscando profissionais com interesse e perfil, e neste perfil 

buscavam o que tinham uma escuta mais “qualificada” e principalmente se tinham atuado 

em território com vulnerabilidade. Traziam em suas falas que o território era “híbrido” e 

precisavam de uma escuta acolhedora.  

Território híbrido é trazido como uma categoria de Milton Santos para território 

como instrumento analítico e ao mesmo tempo político, muito utilizado na Atenção 

Básica nas análises sobre territorialidade. O território híbrido seria a ideia de forma-

conteúdo que “une o processo e o resultado, a função e a forma, o passado e o futuro, o 

objeto e o sujeito, o natural e o social. Essa ideia também supõe o tratamento analítico 

do espaço como um conjunto inseparável de sistemas de objetos e sistemas de ações” 

(SANTOS, 2006: 65). 

O fazer em saúde é permeado pela rua, como eles dizem, a “rua é dada”. Desta 

forma, agruparam profissionais diferentes na sua especificação profissional, mas muito 

parecidos na forma de atuação: 
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“Com a população em situação de rua já é diferente porque 

a rua já é dada para ela... então você tem que trabalhar 

agora com uma proposta em saúde cuidando do sujeito, por 

mais que você veja... tenha uma visão holística do espaço 

onde ele está, do cuidado que ele possa ter na rua, [...]você 

vai ter uma escuta qualificada, e aí, dependendo da escuta 

qualificada, você vai trabalhar com a redução de danos, e 

a redução de danos não é somente para álcool e drogas, é 

para outras questões, questões de sexo, alimentação, 

quando tem alimentação. Então essa proposta diferencia 

um pouco, porém é o mesmo carro chefe.” (E5 R) 

 

Vargas e Macerata (2018) trazem em seu estudo sobre práticas de cuidado a 

população de rua que o Consultório na Rua figura como um serviço analisador das 

práticas de saúde pois trabalha a partir das demandas da rua. 

 Toda gestão do processo de trabalho se realiza, “radicalmente, a partir das 

demandas construídas na relação entre dinâmicas da equipe e do território [...] através 

de uma lógica territorial: no, através e com o território, sendo efetivamente um 

equipamento de ampliação de acesso” (VARGAS E MACERATA, 2018: 4-5).  

Essa forma de gestão de cuidado demonstra o processo de construção do habitus 

específico destes profissionais, a “escuta qualificada” e a fala deles sobre a rua: “a rua 

é dada”. Estes fatos podem demonstrar que para trabalhar com a população de rua precisa 

entender as minúcias do território da rua, que para nossa análise faz parte do campo, como 

diz Bourdieu. E além de tudo, precisa ter uma escuta qualificada. 

Se o habitus se constitui num sistema de disposições, modos de perceber e sentir, 

de fazer, de pensar, que nos levam a agir diante de determinada forma em uma 

circunstância (BOURDIEU, 1996), esse fazer e pensar sobre como é a rua e como 

construir uma prática na rua faz parte do habitus destes profissionais. 

Assim como em Santa Cruz, as consultas ocorriam também na Unidade e sempre 

foi percebido articulação da equipe e acolhimento com os usuários. Todos eram 

conhecidos entre eles, eram chamados por seus nomes. 
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As práticas de cuidado à população em situação de rua se cruzam com as diretrizes 

e portarias sobre o fazer profissional da equipe. Pode-se descrever práticas de saúde da 

eCnaR de Santa Cruz como atendimento ao usuário do Abrigo Rio Acolhedor e a pessoa 

que se encontra na rua. Em ambas eCnaR, percebe-se acolhimento ao usuário por livre 

demanda, avaliação em saúde mental, cadastro dos moradores na rua, a busca ativa e 

atividade de promoção à saúde e prevenção de doenças através de orientações e palestras, 

mapeamento de território e principalmente a facilitação ao acesso a outros serviços, com 

equidade. As atividades são construídas com a equipe, pela equipe e com os usuários. A 

forma que elas são construídas me chamou atenção:   

“Às vezes eles não tem nada, nada da parte da saúde, mas 

você conversa com eles, saem dali feliz, te agradece. Acho 

isso muito legal, a escuta, a escuta que a gente tem que ter 

com o paciente, você fica ali 15 minutos, 20 minutos com 

eles, você vê que ele fica feliz de você tá ali escutando.” 

(E4). 

O acolhimento constitui como estratégia de inserção do usuário no SUS, uma vez 

que muitos que chegam ainda não possuem cadastros. Neste caso, o agente preenche uma 

ficha, com dados pessoais, e mesmo sem documentação passa a ter um acesso. Essa 

observação quanto a esta estratégia de atuação, foi um facilitador também nas ruas, 

quando encontramos usuários que precisam de atendimento à saúde e não procuram por 

não ter um documento, ou por relatarem também que não conseguiram por não ter o 

documento também. A equipe de CnaR, de certa forma, se apresenta como um facilitador 

do acesso ao cuidado (que posteriormente será analisado em outra categoria sobre a 

facilitação do acesso pelas eCnaR). 

Bourdieu (1996) traz que as disposições que fazem parte da construção do habitus 

são plásticas e flexíveis, adquiridas pela interiorização das estruturas sociais, 

internalizadas através de rotinas corporais e mentais inconscientes, permitindo agir sem 

pensar. Dessa forma, pode-se explicar um pouco esse agir singular do profissional com a 

população de rua. A postura do profissional com comprometimento, sensibilidade, escuta 

e afeto modelam as práticas, e estas se corporificam como habitus.  
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5.2.3. Categoria 1: Cuidado frente aos invisíveis: Ronda e Abordagem com afeto 

 

A Ronda e a Abordagem são termos utilizados pelas eCnaR para as práticas de 

saúde desenvolvidas no território da rua. Conforme mencionado, apesar desta 

nomenclatura ser diferente entre as equipes, elas são similares na prática. Para cada 

equipe, observa-se que os dias e horários que realizam também são diferentes. Em Santa 

Cruz, havia uma limitação para as saídas na rua ligada ao transporte oferecido, 

diferenciando de Realengo que podiam sair regularmente. 

 

5.2.3.1 Subcategoria 1 – Afeto e amorosidade como elementos constituintes no 

cuidado a população de rua: 

Em ambas as equipes, ficava nítido durante o desenvolvimento de suas práticas 

nas visitas na rua, o afeto e a amorosidade. Apresentavam-se nos detalhes: nos 

momentos de olhar nos olhos, o sentar ao lado da pessoa na rua, saber o porquê de não 

estar tomando a medicação, o porquê de não quer ir para o Abrigo, de saber como se 

encontram, saber o porquê deles estarem na rua, mas sem julgamentos.  

Amorosidade nas práticas de saúde vem como um dos princípios constituintes das 

práticas de saúde orientadas pela perspectiva teórico-metodológica da Educação Popular 

(EP). Cruz, Carvalho e Araújo (2018) traz que amorosidade figura como um dos 

princípios da Política Nacional de Educação Popular em Saúde no Sistema Único de 

Saúde (PNEP-SUS) e existem ainda poucas sistematizações de experiências e 

aprofundamentos teóricos sobre esse princípio, seus caminhos, obstáculos e expressão na 

prática.  

A amorosidade é trazida para a saúde como a constituição de um agir crítico, 

compromissado e humanizador do trabalho em saúde, contribuindo para o fazer 

profissional, particularmente aqueles impostos pelo olhar tecnicista” (CRUZ, 

CARVALHO E ARAÚJO, 2018). Nessa perspectiva trago o conceito amorosidade para 

as práticas em saúde vivenciadas. O fazer técnico das práticas de saúde se tornavam mais 

humanos com a amorosidade. 
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O conceito afeto vem das discussões na área da saúde sobre acolhimento. Trago 

este conceito também como o definido por Scholze, Duarte Júnior e Silva (2009), como 

à empatia do profissional, através do autoconhecimento e da capacidade de identificar 

demandas verbais e não verbais, explicitas ou contraditórias, do sofrimento do outro. 

Quando a equipe chegava a um local, os transeuntes que passam regularmente por 

aquele local e por aquelas pessoas, paravam para olhar aquela cena. Os profissionais são 

logo identificados pelos jalecos brancos que utilizam e sua forma tranquila, chamavam a 

atenção das pessoas. Nas falas dos profissionais está nítida a questão da invisibilidade dos 

moradores de rua e com a atuação do Consultório na Rua, tornam-se “visíveis”: 

“Eu não sei se é a carência deles tá na rua, a gente... 

porque eles são um pouco invisí... eles acham que são 

invisíveis... quando a gente chegou até eles, eles disseram: 

“nossa! Isso nunca aconteceu aqui nessa área. A gente 

achou que... “as pessoas não se preocupavam com a 

gente, né?” (E4 R) 

 A invisibilização social da população em situação de rua também foi outro 

conceito que aparece nesta etnografia, sendo uma constante em vários trabalhos sobre 

população de rua. A invisibilidade adotada em alguns estudos, é defendida por entender 

que na “construção do fenômeno há um jogo de sombra e luz: um sujeito, um grupo, seu 

sofrimento, a violência contra ele e possíveis modos de resistência que só se tornam 

invisíveis à medida que outros elementos são visibilizados” (DELFIN, ALMEIDA e 

IMBRIZI, 2017). 

Para o cuidado ser efetivo ele precisa ser construído a partir da necessidade do 

outro e de certa forma uma das necessidades mais presentes da pessoa que se encontra na 

rua é tornar-se visto. Para ser visto, precisa sentir-se cidadão, e para isto, precisa ter um 

documento. Então de certa forma, uma grande demanda observada também foi a 

solicitação de documentos. Não ter um documento de identidade é não ser visível, 

realmente não ter uma identidade como pessoa.  

O ter um documento é trabalhar com a emancipação do sujeito, torná-lo cidadão. 

Dessa forma, garantimos também a resolutividade, que se dá nesta relação de vínculo e 

confiança entre o sujeito e o profissional: 
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“A entrega do cartão do SUS, acho um ponto muito 

interessante, porque eles ficam no meio da rua, não tem um 

documento não tem nada.” (E4)  

“A busca ativa, de estar ali sempre se fazendo presente, 

tentando de alguma forma, de todas as formas possíveis ne, 

dar aquele resultado positivo pra demanda que a gente 

encontra, a busca ativa acho que é uma das mais 

importantes, apesar da precariedade que a gente tem pra 

fazer essa busca.” (E6) 

Esse tipo de cuidado foi observado em vários momentos. Tanto na vida ou morte 

da pessoa que está na rua, ter um documento é sempre importante. Em uma observação 

na sala de espera dos consultórios de atendimento da equipe de Santa Cruz, o diálogo 

entre uma profissional da limpeza e a agente da saúde já permeava isto. Conversavam 

sobre um morador de rua que conheciam e que veio a falecer na UPA. Sentiam muito por 

não ter conseguido fazer contato com a família e ele ter sido enterrado como indigente.  

Essa era sempre uma vertente que permeava as conversas. Diversas vezes 

acompanhei as duas equipes para solicitação de documentos e discussões em torno de 

procura de algum familiar. Alguns profissionais me contavam que muitos não lembravam 

do seu nome verdadeiro e outros não queriam dar o nome por problemas na justiça. Os 

relatos sobre a busca da família permeavam as conversas com as equipes, impactava os 

profissionais e de certa forma, atuavam como “investigadores” das famílias: 

“O que me chamou mais atenção, em matéria de cuidado 

do paciente ou matéria de escuta? Porque assim, eu fico 

meia assim meio sensibilizada às vezes, quando você para 

pra ouvir uma PSR e ele relata que tem família, aquilo ali 

pra mim foi impactante, porque você fica pensando assim, 

como é que uma pessoa que tem família tá numa situação 

dessa? Como o seu Nivaldo, como outras pessoas que a 

gente tem acompanhado aí na rua. E é muito gratificante 

pra mim também que me deixa muito feliz, que é quando 

você encontra alguém em situação de rua e consegue 

colocar ela de novo dentro da família dela, então é um 

pouco de diferente né, de um trabalho pro outro.”(E5) 

 

Em uma das andanças, comprovei a caminhada da assistente social a locais para 

retirada de documentos para moradores de rua que estavam internados, mas precisavam 

ter o documento, necessário até no caso de morte. A importância de um documento 
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também estava relacionada ao recebimento de algum benefício. Isto era explicado as 

pessoas que se encontravam nas ruas e não tinham documento há anos, mas queriam 

mudar, ter um documento, ter um benefício. Para eles, não ter documento é ser invisível 

para a sociedade. 

A assistente social da equipe de Santa Cruz falava sempre da importância da 

retirada de documento para recebimento de benefício. Ela fazia muitos encaminhamentos 

para a Defensoria Pública e era conhecida entre as pessoas que se encontravam nas ruas, 

assim como os funcionários da Defensoria. Pude ver sua abordagem com Anderson, que 

se encontrava na rua há dois anos, que teve tuberculose, fez o tratamento de seis meses 

com cura e agora queria sair das ruas. Procurou a assistente social para ter um benefício, 

mas para ter o benefício precisava de documento.  

O desafio do cuidado perpassa no rompimento da “invisibilidade” da população 

em situação de rua para que seja dada condições reais de sua participação na sociedade, 

refletindo, por exemplo, sobre os vários processos que estão inerentes ao seu movimento 

de estar na rua (HALLAIS e BARROS, 2015; KERTESZ et al., 2014; O’ CONNELL et 

al., 2010).  O cuidado não vem somente do escutar o outro, mas sim de tornar o outro 

cidadão e protagonista de sua vida, protagonizando o cuidado junto ao profissional, sendo 

inserido no processo de saúde, possibilitando trazê-lo para articulação e formulação de 

seu próprio cuidado. 

 Hallais e Barros (2015) trazem em seu estudo sobre a produção de cuidado 

destinados à população em situação de rua, que ela é historicamente vista como marginal, 

dificilmente consegue acessar os serviços de saúde, tornando se invisível no SUS. Neste 

estudo trazem isto como um grande desafio, pois o acesso à saúde e o cuidado nem sempre 

são garantidos, porque serviços e profissionais de saúde têm pouca experiência para 

acolher pessoas em situação de rua e atender as suas necessidades: 

“O cuidado da população em situação de rua instiga a refletir sobre os 

vários processos que estão inerentes ao movimento de visibilidade, 
invisibilidade e hipervisibilidade. A interculturalidade como ação 

política pode ser associada à estratégia de acolhimento e cuidado, 

podendo contribuir para uma mudança estrutural que vise a superar o 

distanciamento imposto pela discriminação social, que impede, entre 
outras coisas, a acessibilidade da população em situação de rua aos 

serviços do SUS” (HALLAIS E BARROS, 2015: 07). 
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 Isto foi muito presente na observação e nas entrevistas com os profissionais. 

A presença das eCnaR tornaram o sujeito que está na rua mais conhecido dentro 

e fora das Unidades de Saúde: 

“[...] e a gente começou a pegar esses moradores e inserir 

eles dentro das clínicas e ficou muito mais... eles passaram 

a ser mais conhecidos dentro das clínicas, as pessoas 

começaram a atender eles melhor... quando fala: “ah, eu 

sou do mo... eu sou morador, mas eu do consultório na 

rua”, aí as pessoas já tratam eles diferente. Eles sempre 

falam isso pra a gente. Eu achei muito interessante isso, o 

cuidado que eles chegam agora na clínica... às vezes eles 

chegavam gritando: “não, eu sou do consultório na rua”, 

“eu sou cliente do consultório na rua”, “sou paciente”, aí 

eles já vêm diferente... As pessoas ali dentro da clínica ali: 

“oh, tem um paciente de vocês, aqui tá precisando 

aferir...”, não pode atender, a gente cuida dele, depois a 

gente, no outro dia, vai lá perguntar se tá tudo bem, se 

conseguiu resolver o problema.” (E4 R) 

Em uma das “rondas”, com a equipe de Santa Cruz, no centro comercial de um 

bairro, muito movimentado de pessoas, tinha um grupo grande de moradores de rua com 

seus pertences e seus colchões em frente a bancos, lojas de vestiários e eletrônicos, perto 

da estação de ônibus. Nesta visita ao território, com a chegada da equipe, composta por 

dois profissionais, percebeu-se que eles já tinham vínculo com alguns usuários do grupo. 

Assim que se aproximaram, os transeuntes ao redor, paravam para observar. Mas não se 

constituía em uma prática de recolhimento, mas em uma prática de acolhimento, de 

escuta, de estar junto.  

Assim as práticas de saúde eram construídas aos poucos, pelos moradores que se 

encontram mais calmos. Neste dia, tinha um grupo grande de 8 moradores de rua, todos 

em frente ao Banco. Os profissionais conheciam todos, menos um que se encontrava 

coberto. Havia um brilho nos olhos das pessoas quando encontravam a equipe. Outros 

moradores foram se chegando a equipe, queriam conversar, falar de outras pessoas que 

sumiram, não sabiam onde tinham ido. Começaram com um deles. As duas profissionais 

se sentaram no mesmo colchão e apresentaram o Anderson, que se encontrava deitado, 

com semblante triste, olhos marejados, bem emagrecido, negro em torno de 30 anos, fala 

mansa. De todos, ele apresentava-se mais limpo e organizado. Elas falam com ele de 
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forma respeitosa, ficam na mesma linha da altura, de forma a favorecer o olho no olho, 

vendo, sentindo e ouvindo o que Anderson tem a dizer. É percebido muita sensibilidade 

e envolvimento delas. 

Havia um morador todo coberto, deitado em um colchão no chão, junto ao grupo. 

Parecia dormir. Mas naquela tarde fazia calor, dia quente de final de inverno, com uma 

pequena brisa, que de certa forma, aliviava um pouco o calor. A equipe perguntou quem 

era e logo responderam que era novo, que parecia doente. Quem fala dele é a moradora 

de rua Luciana, bem articulada e falante, diz que engordou e que vende balas em frente 

ao Banco. Diz que é casada, mas afirma que não faz sexo, pois não gosta de fazer na rua. 

Então, não aceita a camisinha oferecida pelas profissionais de saúde. Percebe-se um 

grande vínculo dela com a equipe. Ela conhece muito bem o grupo e de certa forma “cuida 

deles”. Diz que tentou levar o “morador novo” para uma Unidade para atendimento, mas 

ele não quis ir. No contato da equipe com ele, perceberam que estava com febre e 

precisava ser atendido em uma Unidade de Saúde. Logo começaram a articular para levá-

lo a Unidade mais próxima. A abordagem termina com a equipe levando este morador 

“novo” para uma Clínica da Família próxima. A articulação ocorre pelo próprio celular 

de uma das profissionais. 

Também ficou constatado que cuidado era construído na horizontalidade, o 

sentar junto deles, no mesmo colchão, olhar nos olhos, chegar perto para entender o que 

falavam, eram momentos de amorosidade. Pelo menos, neste dia, visualizei duas pessoas 

chegando mais perto da equipe e parabenizando pelo trabalho. O afeto era percebido não 

somente pelo pesquisador, mas pelas pessoas que circulavam pelo centro do bairro. 

Estudo de Ferreira et al. (2016) traz a questão do Consultório na Rua como suporte 

social, de afeto e de perspectivas de mudanças, trazendo melhorias das condições de saúde 

e de vida, através do vínculo e do diálogo com a população de rua.  

Esses detalhes explicam e explicitam o habitus profissional. Não é comum um 

profissional “sentar” ao lado de um paciente, muito menos no mesmo colchão que se 

encontra na rua. “Olhar nos olhos” pode ser uma característica específica e essencial 

para o cuidar de quem vive na rua. Por mais que entendemos que todos os profissionais 

de saúde devam “olhar nos olhos” do outro que está sendo cuidado, sabe-se que nem todas 
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as práticas de saúde são desta forma. Estas ações de saúde já estão internalizadas na 

eCnaR. Elas constituem, como diz Bourdieu (1996) de produtos de aprendizagem, de um 

processo que não tem mais consciência e que se expressa de forma natural. É a hexis, que 

constitui a construção do habitus, se apresentando como posturas destes profissionais. 

Lembrando que esta hexis, foi construída de um ethos, que são os valores em estado 

prático destes profissionais.  

Bourdieu (2001) traz que as estruturas sociais adquiridas que interferem na 

prática, são constituídas pelo ethos, hesis e eidos. O ethos vem de forma não consciente, 

dos valores construídos, que rege o cotidiano, como se conhecesse as “regras do jogo”. O 

“hexis” seria os princípios interiorizados pelo corpo, como expressões corporais 

adquiridas, e o “eidos” constitui um modo de pensar específico, como uma apreensão 

intelectual da realidade vivenciada.  

Em Realengo, também podia ser observada esta pratica com amorosidade. A 

equipe de CnaR utilizada a nomenclatura de “abordagem”, mas o fazer era muito parecido 

com a equipe de Santa Cruz. Não somente o fazer, mas as situações que aconteciam. Os 

invisíveis moradores de rua, quando as equipes chegavam, tornavam-se visíveis para as 

pessoas ao redor. A chegada da equipe fazia com que as pessoas ao redor olhassem para 

eles ou para a cena que se apresentava, os invisíveis tornavam-se visíveis.  

As práticas na rua são construídas de acordo com o problema identificado e com 

o morador de rua. Todas as ações são problematizadas e pactuadas longitudinalmente com 

o morador de rua. Com isto, um elemento essencial neste cuidado que apareceu na fala 

de uma das agentes de saúde foi a “escuta”, que por mais ansiedade para que algo 

acontecesse, tem que escutar este outro e estar com eles o tempo todo e além disso, o 

“estar na rua” é fundamental para isto acontecer: 

“Eu acho que é isso: escuta... ver qual a necessidade que 

eles têm... às vezes não é só nossa, às vezes... porque a 

gente fica ansioso... a nossa ansiedade é: tem que tirar da 

rua, ele precisa de muita coisa, mas a gente tem que colocar 

os pés no chão e olhar para o outro e falar: o quê que você 

quer, né? Eu acho que é isso, que a gente fica muito no 

automático dentro de clínica só que na rua é diferente e a 

gente tem que se adaptar a isso, por isso que eu falo: é 

muito leve, não é tão fechadinho, né? Quando você tá 
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dentro de uma clínica. Por isso que eu falo: é isso, o 

trabalho é esse, a gente consegue fazer muita coisa com 

eles. Guarda a ansiedade... porque a população de rua... às 

vezes ele anda um metro e volta dois, mas a gente tem que 

sempre tá junto com eles. É isso aí, tá junto com eles o 

tempo inteiro” (E4 R) 

Percebe-se que o habitus vai sendo introjetado, sendo marcado pela amorosidade, 

afeto e escuta, ou seja, a rua faz parte deste processo. Quando trazem que o estar na rua 

é fundamental para estar junto deles, logo percebe-se a rua como eixo condutor da 

construção desse habitus, ou melhor, espaço de moldagem do habitus. 

Uma situação me chamou muita atenção em uma abordagem da equipe de 

Realengo foi quando percebi uma moradora vir conversar com o enfermeiro sobre o uso 

do anticoncepcional injetável. Ela dizia que já tinha conversado com outras moradoras de 

rua sobre o anticoncepcional e queria estabelecer uma parceria com o enfermeiro para 

atendê-las também. O enfermeiro construiu uma estratégia junto a elas de minimizar as 

gestações não planejadas. Essa estratégia perpassava pela problematização da situação 

com a mulher que estava na rua e a partir do vínculo e dos encontros, determinava se o 

anticoncepcional injetável seria o melhor método, assim como a periodicidade, sendo 

mensal ou trimestral, de acordo com os encontros com aquelas mulheres.  

A criação de estratégias singulares de cuidado em saúde era construída no dia a 

dia, de acordo com o vínculo e com problematização direta demandada dos moradores de 

rua. Mas isto não quer dizer que os resultados eram sempre satisfatórios e não podiam ser 

ações impositivas. Isso foi verificado nas estratégias de TDO (Tratamento Diretamente 

Observado) para tratamento de tuberculose. Quando alguns não queriam o tratamento não 

tinha como forçá-lo. A situação da tuberculose em pessoas que se encontram nas ruas é 

um grande problema mesmo. Ambas as equipes apresentaram demandas de dificuldade 

no tratamento. Em uma das incursões na rua, em Santa Cruz, uma das profissionais 

procurava por um outro morador que fazia tratamento, mas como ela mesma dizia, ele 

estava “fugindo” delas. Elas têm ciência que o tratamento de tuberculose é pesado, mas 

diz não desistir. Tenta localizá-lo, mas nada. 

O vínculo é outro componente integrante do habitus destes profissionais. Para a 

construção destas práticas torna-se necessário ter um vínculo com o morador de rua. Mas 
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ao mesmo tempo de construção desse vínculo, perpassa pelo entendimento de quem é o 

outro e o que ele quer.  

 

5.2.3.2 Subcategoria 2 - Elementos desafiadores do cuidado a população de rua: 

Outro ponto destacado pelos profissionais, quando dizem que um ponto de 

estranhamento de outros profissionais que não trabalham com população de rua, é 

acreditar que o papel do Consultório na Rua seja de remoção compulsória. Pelos relatos 

fica claro que seu papel não é de retirar e nem de convencimento a sair das ruas, acreditam 

e apoiam as decisões das pessoas que moram na rua. Entendem que aquele que está na 

rua, muitos querem permanecer na rua e desta forma, respeitam suas decisões.  

Isto esteve bem presente na fala do médico de Santa Cruz, que traz isso como 

barreira, principalmente pelas outras equipes de saúde e por algumas pessoas: 

“A primeira barreira foi o desconhecimento completo por 

parte das equipes de saúde, do que que é, a gente teve que 

durante um tempo ir fazer apresentação nas Unidades 

sobre o que que era o trabalho, não era tirar as pessoas 

das ruas. Coisa que as pessoas das comunidades também 

acham, nós já fomos atender gente em situação de rua, que 

ai as pessoas chegam: ah vocês vão tirar ela daqui, ah não 

vão não? Mas eu pensei que era isso, foi pra isso que eu 

liguei pro 1746, aquele negócio, se vocês não vão fazer isso 

eu vou tomar uma providência, chegando a ameaçar.” (E1) 

O eixo condutor do trabalho no Consultório na rua, de acordo com as diretrizes de 

trabalho deve ser composta pela atenção integral a saúde, articulação intersetorial 

incluindo a redução de danos e a abordagem biopsicossocial, utilizando-se da 

metodologia de trabalho que é o Projeto Terapêutico Singular (PTS). No PTS, o manejo 

do cuidado deve ser pactuado entre a equipe de saúde e o usuário, abrangendo as 

singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso (RIO DE JANEIRO, 2017).  

Outra questão levantada era a dificuldade de inserir o morador de rua em uma 

Unidade de Saúde. Com isto, tentavam coordenar este cuidado na rua.  

“Aqui, acho que o mais importante é tentar inserir esse 

usuário na rede de saúde em si, porque aqui em Santa 

Cruz, eles já eram muito desassistidos, e aqui fica longe de 
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tudo né? Longe do centro da cidade, longe das opções, 

enquanto cuidado principal eu tento, tendo estimular 

equipe, pra tentar com o que a gente tem, tentar inserir esse 

usuário, aqui é tudo muito difícil”.(E3)  

 

Entretanto o cuidado na rua detém de cuidado também com o profissional 

também, principalmente para saber se a rua está segura para atuar. A “ronda” de Santa 

Cruz ocorria sempre quando o “território” encontrava-se verde. Como o território de 

trabalho era considerado violento, em vários momentos de observação da pesquisa, foi 

percebido a importância de se levar em conta o “Código de entrada no território”3. Todos 

os profissionais são avisados a todo momento. 

Mesmo tendo aparecido como adversidade para as rondas, o “território vermelho” 

quando acontecia, aquele cuidado no território da rua era estabelecido e reafirmado em 

outro momento. O processo de trabalho apresentava-se dinâmico, pois a violência 

apresentava-se como um elemento determinante para a ocorrência ou não da prática de 

cuidado. 

Outra questão recorrente nas falas e muito marcante durante a observação na 

equipe de Santa Cruz foi o fato de não possuírem um automóvel próprio para realizar as 

ações na rua, caracterizado pela eCnaR como “falta de recursos”. A falta da condução 

impedia que fossem realizar atividades no campo, estando assim o CnaR exercendo muito 

a função de ambulatório. Mas apesar do pouco tempo que eles tinham para atuar na rua, 

havia vínculo e uma ótima relação não somente com o morador da rua, mas também com 

com o próprio motorista do carro que os levava para as abordagens e rondas. Em ambas 

as eCnaR, os motoristas faziam parte de certa forma, das equipes, e facilitavam e 

ajudavam nas práticas de saúde, ajudando nas ações com os insumos, vendo um melhor 

local para atuarem, ajudando a levar moradores de rua Unidades de Saúde mais próximas. 

A interação com a eCnaR foi percebida de forma bastante proveitosa para o cuidado a 

saúde, conheciam e eram conhecidos pelos moradores de rua.  

 
3 Este código de entrada no território, que se subdivide em verde, amarelo e vermelho, faz parte de um 
instrumento de conduta das equipes de saúde para saída no território e para visitas domiciliares, não 
somente para as eCnaR, mas também para todas as equipes de Atenção Básica.  
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Durante toda a observação percebi o grande entrosamento da equipe. Há um elo 

entre os profissionais: algo que os une com um objetivo em comum. O processo é 

diferenciado das equipes de Santa Cruz e Realengo, mas o brilho nos olhos e a garra com 

que falam de suas práticas são muito parecidos. A chegada ao território da rua parece a 

chegada de “anjos”, pela percepção que eles passam às pessoas ao redor. O vínculo que 

constroem, a forma de atuação, a amorosidade está presente a todo momento. O olhar do 

morador de rua e a confiança que passam são essenciais para reforçar o vínculo 

construído. Os olhares dos transeuntes eram diversos, muitos olhares de solidariedade, e 

outros de espanto. Até mesmo profissionais de uma agência bancária vieram ver o que 

estava sendo feito ali com os moradores de rua. A abordagem da equipe era muito 

tranquila. Os transeuntes perguntam, olham e conversam quando veem a atuação da 

eCnaR. Aceitam e elogiam a atuação. Os elogios já faziam parte da vida das profissionais. 

Elas agradeciam. 

 

5.2.4 Categoria 2 - Promover acesso aos invisíveis: articulação com a rede de cuidado 

Outro ponto marcante nas incursões etnográficas foi a articulação com as redes 

para promover o cuidado ao morador de rua, como pode ser observado nos relatos abaixo: 

“A questão da articulação com a rede, sem articular com 

a rede o CnaR não existe, a gente ta sempre em contato 

com a rede, é uma coisa minha, mas eu acho que a equipe 

faz também. (E2) 

“As parcerias, esse é o nosso diferencial, porque desde o 

momento que você tem parceiros, o trabalho evolui melhor, 

a gente tem uma resposta bem diferenciada, do que aquela 

rotina do dia a dia.” (E5) 

“[...]Quem não tem esse acesso, ou às vezes é cerceado, eu 

acredito que precisa investir nisso, porque senão o 

trabalho não funciona. Porque mesmo se fazendo esse 

acesso as coisas já são difíceis. Então eu acho que o grande 

investimento é na construção dessa rede ampliada, não de 

serviços, mas ampliada de acessos. Né? Não é se limitar à 

sua rede local de saúde, mas você conseguir ampliar pros 

outros serviços da área e também serviços fora da área, 

né? Todos os locais aonde eu trabalhei fazem parte da 

minha rede até hoje.” (E10 R) 
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As redes aqui levantadas não são somente as oficiais representadas pelos serviços 

de saúde, ou até outros tipos de serviços de assistência social e religiosos. As redes de 

que nos referimos são as redes de apoio que ajudam a promoção do cuidado em saúde, 

incluindo pessoas, o comercio local e seus comerciantes e outros serviços que colaboram 

e provem com algum tipo de cuidado ao morador de rua. Ficou claro durante a atuação 

que essa rede é importante para a sobrevivência //vida na rua. 

A importância da articulação com a rede de saúde está presente em diversos 

estudos sobre cuidado a população de rua, como Paula et al. (2018) e Engstrom e Teixeira 

(2016), uma rede também de apoio encontrada na própria rua como cita Oliveira et al. 

(2018: 2854): “redes tecidas no contexto da rua, ancoradas por relações intersubjetivas 

permeadas por vínculo e afeto”. 

Articular uma rede é fazer fluir o serviço em suas dinâmicas interna 

e externa. A articulação não é reponsabilidade apenas dos gestores, 
mas se caracteriza na função-gestor, ou seja, de todos os 

trabalhadores e inclusive usuários (VARGAS E MACERATA, 2018: 

04). 

As articulações com os outros serviços de saúde são ações específicas do 

Consultório na Rua, percebido durante as incursões etnográficas. Mas nem sempre 

apresentada de forma satisfatória e com boa articulação. A minha percepção foi que, 

muitas vezes, para o morador conseguir acesso a algum serviço de saúde, sendo uma 

Unidade de Atenção Básica tradicional, uma emergência ou outro serviço, a presença de 

um profissional do CnaR fazia realmente acontecer o acesso ao serviço. Quando não havia 

o profissional do CnaR, o acesso aos serviços era dificultado por diversos motivos.  

Isso chamou muito a minha atenção. Nas falas, era percebido um preconceito, um 

juízo de valor, ao morador de rua nos serviços de saúde, trazendo sempre dificuldades no 

seu acesso ao serviço. Percebe-se nas falas que para acontecer a articulação teria que 

haver uma insistência da equipe: 

“Fundamental da equipe a insistência, tentar o máximo 

possível quando a gente vai pra rua, tentar articular com 

os parceiros, porque como a gente sabe que a gente não dá 

conta do trabalho na rua, quando a gente consegue sair 

tentar articular com os parceiros, pra que nos de um 

suporte.” (E3) 
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De acordo com Silva et al. (2015), a proposta das equipes do CnaR consiste em 

promover uma articulação da rede com a principal finalidade de garantir o acesso à 

atenção integral à saúde às pessoas em situação de rua/usuários de álcool e outras drogas.  

Ao serem perguntados sobre iniciativas e estratégias desenvolvidas pelo 

profissional ou pela equipe para o cuidado ao morador de rua, emergiu como ponto 

comum a articulação da rede como fortalecimento para o cuidado. As equipes de Santa 

Cruz e Realengo relataram alguns dispositivos como parceiros, tais como: Centro de 

Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPSAD) e os próprios serviços da Estratégia de Saúde da Família (ESF) 

do território de cada equipe.  

“A gente articula muito com o CREAS, que agora tá 

passando uma situação difícil por causa do governo, mas 

essa articulação com o CREAS que é serviço social, quando 

tinha carro, eles passavam aqui buscavam a gente, a gente 

articula muito com o CAPSAD.” (E3) 

 “As parcerias, esse é o nosso diferencial, porque desde o 

momento que você tem parceiros, o trabalho evolui melhor, 

a gente tem uma resposta bem diferenciada, do que aquela 

rotina do dia a dia.” (E5) 

A rede de atenção à saúde (RAS) é composta pelo conjunto de serviços e 

equipamentos de saúde que existem num determinado território geográfico; mas no caso 

do CnaR não deve ser restrito a uma única região, pois os usuários podem se afastar do 

território, sendo assim, seus usuários são oriundos de diversas localidades, e caso 

escolham novo local de moradia, contam com a ajuda da eCnaR para escolha de nova 

Unidade de Saúde e reinserção (TEIXEIRA et al., 2015). 

Em Santa Cruz e assim como em Realengo, quando os profissionais de saúde estão 

em suas atuações do território da rua e aparecem demandas de saúde que precisam ser 

resolvidas dentro de uma Unidade de Saúde, os profissionais articulam com os serviços 

mais próximos de onde aquele morador de rua se encontra. Em uma das falas isso aparece 

como uma estratégia do cuidado: 

“A estratégia de cuidado que a gente tem é de fazer rede 

né, tá sempre fazendo rede porque sozinho a gente não 

consegue. Como equipe normal de CnaR a gente não 

conseguiria sozinho, imagina com toda problemática da 
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nossa equipe, então a gente sempre está fazendo rede.” 

(E9) 

“[...] Eu tento enquanto enfermeira manter os cuidados 

de saúde primários, tem muitos casos de DST na rua, a 

gente tenta cuidar deles na rua, ou então até, eu gosto de, 

como a gente não tem carro todo dia, se a gente 

identificar e levar pra Unidade de Saúde mais próxima 

de onde ele está, da praça onde ele está, do espaço onde 

ele está, porque eu sei que eu não vou conseguir ir lá 

sempre. Então, quando eu apresento esse usuário a sua 

Unidade de Saúde mais próxima, eu sei que pelo menos 

ali ele consegue ir, porque o bairro é grande aqui, como 

eu não vou estar sempre lá, se ele precisar de um curativo 

todo dia, eu faço no momento, e tento encaixar na 

Unidade de Saúde mais próxima pra ele ir sozinho, é o 

que a gente tenta fazer”. (E3) 

 

Entretanto, em relato anterior sobre a equipe de Santa Cruz, o morador “novo” 

com febre, o cuidado foi finalizado no hospital, pois ele precisou ir à Unidade de Saúde 

da Família, e logo depois precisaram transferi-lo a um hospital. Porém pode se perceber 

que durante todo o processo de cuidado, a equipe de CnaR estava presente. 

No primeiro dia de pesquisa em Realengo presenciei um relato importante do 

psicólogo, do médico e do enfermeiro sobre o itinerário para uma Unidade de Saúde poder 

acolher uma gestante de 42 anos, usuária de drogas e na rua. A Unidade de Saúde mais 

próxima não queria atendê-la. Ela se encontrava em trabalho de parto. Disseram que 

foram obrigados a “forçar a barra” para atendê-la. O acesso ficava limitado a presença da 

eCnaR. 

As articulações de rede são assim delimitadas pela presença dos profissionais, mas 

que precisam realmente ter conhecimento da rede disponível no território, uma rede ampla 

e da disposição do profissional também:  

“Então é... precisa... o assistente social mesmo nosso já 

teve que tirar uma... sei lá... uma certidão de nascimento 

em Minas, e tinha o conhecido do conhecido de um... de 

uma rede oficial que fez acesso. É uma rede ampliada. [...] 

Você não pode ser calouro, você não pode ser com pouca 

experiência, e não é de experiência só profissional, porque 

os protocolos tão aí, você abre pela internet, baixa, lê... a 

qualquer momento você tem. Você tem que ter uma 

experiência de vida em cima da profissão, que é pra poder 
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você não ser engolido pelos problemas, né? E ficar sem ter 

ação, ficar meio... meio congelado frente às necessidades 

que o usuário tem. Então você tem que ter uma maturidade 

enquanto profissional pra compreender que as coisas são 

difíceis, mas não são impossíveis, né? (E10 R) 

 Promover o acesso nas redes de atenção a saúde aos moradores de rua é uma “luta 

de forças” que Bourdieu (1996) explica como necessária para delimitar o campo e de 

certa forma construir o habitus específico destes profissionais. 

Ainda diz Bourdieu que a dinâmica social se dá num campo, regido por lutas em 

que os agentes procuram manter ou alterar as relações de força. Nessas lutas, são levadas 

a estratégias não conscientes, que se fundam no habitus individual e dos grupos em 

conflito (THIERY-CHERQUES, 2006).  

No campo do cuidado em saúde a população de rua, há também a regência de lutas 

de profissionais, que neste caso, observa-se a luta diária destes agentes, que fazem parte 

da equipe de Consultório na Rua, quando buscam por atendimento e acesso a população 

de rua. Quando buscam esse acesso, também se criam estratégias que se fundam e levam 

a construção de um habitus próprio de trabalho.  

Durante os “Cafés” promovidos pela eCnaR de Realengo, a articulação entre os 

profissionais e a população de rua acontecia a todo momento. Pude participar de dois 

“Cafés”: Café Cultural e Café Julhino. Os cafés ocorrem quinzenalmente, em uma área 

do território que detém muitos moradores de rua, muitos usuários de drogas. Essa 

atividade é sempre desenvolvida por toda a equipe, que compram alimentos para o 

“Café”: café, pão, manteiga, suco, achocolatado, biscoito e requeijão. A proposta é fazer 

articulação e vínculo com os moradores de rua.  

“Um café cultural... às vezes a terapeuta ela tem umas 

ideias de a gente tentar levar... é... trazer eles pra clínica, 

fazer cine pipoca, tem roda de conversa. Eu acho que é 

isso... a estratégia toda é essa, porque a gente tem que 

conversar muito com eles, né? E.. tem uma que a gente tá 

tentando... aqueles que... os adictos que a gente diz, né? 

Que sai, eles ficam ansiosas em fazer... “o que que eu faço 

daqui por diante?”, e eles pedem a nossa ajuda: “o que 

fazer?”, só que a gente tem uma limitação... às vezes a 

gente fica muito ansioso por isso... que... o que fazer? 

Tentar conversar com a rede, fechar essa rede, ver 
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negócio de emprego, cursos... e aí a gente, aos poucos, 

estamos chegando lá.” (E4 R)  

Em um destes cafés culturais, estavam presentes neste dia o psicólogo, o 

enfermeiro, dois agentes de saúde, a assistente social, a técnica de saúde bucal e o 

motorista. O local era perto da estação de trem de Padre Miguel e perto de um CIEP 

(Centro Integrado de Educação Pública). O transporte (carro parecido como uma “van”) 

estaciona perto da estação e toda a equipe se articula para a montagem do café. Buscam 

mesa em um bar perto e a montam com alimentos. O enfermeiro começa chamando os 

moradores de rua e a assistente social e o psicólogo saem na rua, perto de um viaduto, 

para chamar outros moradores. Eles dizem que o objetivo do café é saber quem é novo 

no território, quem já conhecem, vincular alguns tratamentos e conhecê-los.  

Os profissionais já são conhecidos pelos moradores de rua, e a “intrusa” ou “não 

familiar’ era eu. Logo perguntaram se eu era nova na equipe.  Quando expliquei que 

estava fazendo uma pesquisa e acompanhando a equipe, alguns faziam uma cara de 

surpresa.  

As conversas vão surgindo conforme eles chegam e comem. Alguns vão embora, 

outros ficam, conversam e comem. Muitos moradores fazem uso de crack e relatam que 

não comem há algum tempo. Assim que eles começam a se chegar, a equipe pergunta 

sobre demandas que os afligem, sobre a família, sobre outros moradores que não 

encontraram mais. Eles chegam geralmente em trio, sozinhos ou em duplas. É nítida a 

fome presente neles.  

Uma mulher chega mais perto do enfermeiro e quer saber se poderia fazer um teste 

rápido de gravidez. No mesmo momento, ele a leva a Unidade de Saúde mais próxima 

para realizar o teste e percebo um vínculo se realizando, pois há conversa entre esta 

mulher e o enfermeiro, há interação olho a olho.  

A equipe de CnaR é conhecida pelo comércio local, eles se aproximam e trocam 

com a equipe sobre moradores que já não veem mais. Discutem sobre um morador que 

veio ao óbito e sentem pela perda. 

No “Café Julhino”, todos estavam a caráter e levavam comidas típicas, como 

cuscuz, canjica, cachorro quente, sopa de ervilha, refrigerante e suco. Estavam presentes 
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um maior número de profissionais do que da última vez, enfermeiro, assistente social, 

terapeuta ocupacional, agentes de saúde, técnica de enfermagem e vieram também para 

integrar o Café duas pessoas do CREA da área e um agente do Bike da Prevenção. O local 

era o mesmo do anterior. 

Antes de continuar com a narrativa, precisa-se descrever a “bike da prevenção”: 

trata-se de um projeto da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, no qual 

usuários de drogas em tratamento, atuam como agentes promotores de saúde, circulando 

de bicicleta em locais de uso de drogas, como cracolândias, bocas de fumo e outros locais, 

com lubrificantes e preservativos (RIO DE JANEIRO, 2019). Entretanto, o vínculo com 

as equipes de profissionais e os usuários de drogas é um dos componentes mais valiosos, 

pois eles conseguem trazer aquele que mora na rua para dentro do serviço de saúde.  

Os profissionais falam o tempo todo das pessoas, são muito próximas e conhecem 

o histórico delas. Queixam-se da falta de apoio para a assistência a alguns usuários. 

Muitos da abordagem anterior, voltam, conversam, mas outros que não estavam também 

participam. As demandas vão surgindo, uma pessoa começa a falar que fazia tratamento 

em outro local, mas diz que gostaria de ser atendido pelo médico da equipe. Neste 

momento, já marcam uma consulta e ele diz que irá na Unidade. Outra demanda estava 

relacionada também a queixas ginecológicas, que o médico e o enfermeiro foram junto a 

mulher a uma Unidade mais próxima atendê-la com maior privacidade. Em uma das 

conversas, na qual me chamou muito a atenção, o médico disse que precisava trazer um 

colírio na próxima abordagem, nesse momento, a técnica perguntou o motivo, olhando 

para uma das pessoas que estava próxima, ele responde que seria para o cachorro. Este 

cachorro sempre está com o grupo de moradores de rua: “Todas as vezes que vejo este 

cachorro, seus olhos estão piores. Vou trazer um colírio para ele”. Internamente, me 

sinto muito feliz em ouvir isto, há sensibilidade com o outro, não somente pessoa, mas 

qualquer ser vivo. 

Voltam a comer, a comida termina muito rápida, tudo em pouco tempo.  

Devido a complexidade das situações, demandas e necessidades desta população, 

torna-se imprescindível o investimento focado no cuidado compartilhado e implicado na 

rede intersetorial. Devendo-se compreender como ocorre o percurso de todos estes 
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indivíduos na sua ida para a rua e todo seu processo de exclusão. Por algum motivo, os 

laços sociais anteriores foram perdidos e agora passam a vivenciar processos de exclusão, 

violência, repressão, perda de vínculo e de referências. Mas ao mesmo tempo, 

desenvolvem mecanismos de resiliência, adaptabilidade à rua, criando formas de viver e 

outros vínculos (TRINO, MACHADO, RODRIGUES, 2015). 

Em uma das andanças por Santa Cruz, a equipe estava em busca do “Zé”. Seu Zé 

evadiu-se do Abrigo e não quer voltar. Acharam seu Zé no centro de Santa Cruz, sentado 

em frente a um bar. Assim que ele é avistado pela equipe, a agente de saúde pega uma 

cadeira e se senta ao lado do seu Zé. Ele reconhece a agente e a psicóloga que está com 

ela. Trocam a cadeira e a psicóloga se senta também. Seu Zé tem asma e a psicóloga 

pergunta se ele quer fazer a medicação na rua. Seu Zé foi acolhido pelo bar perto do BRT 

de Santa Cruz, dão comida e água, um edredom. Ele não quer fazer a medicação e a 

psicóloga responde: “Como podemos te ajudar?” Ele não fala nada, mas demonstra não 

querer voltar para o Abrigo. Sentadas ao lado dele, olho a olho, a psicóloga diz: “Tem 

que comer pelo menos, Zé”. A agente traz café com leite e pão, mas ele não quer. Ele é 

cuidado pelos comerciantes, dorme por ali, perto das pessoas que vão olhando-o conforme 

os dias vão passando. As duas profissionais dizem que retornarão. Algum tempo depois, 

ao retornar para a pesquisa, soube que seu Zé morreu, em frente aos bares que escolheu 

para ficar. Todos sentiam muito. 

Mas ao mesmo tempo que tinham que lidar com a frustação de algo que não 

acontecia como esperado, percebiam que para trabalhar desta forma, teria que ter perfil:   

“Igual ao do Zé, que eu fui no hospital, que eu cheguei lá, 

cuidei dele e dei banho, a gente se sente tão bem em cuidar 

do outro, se for pelo dinheiro você não fica, você tem que 

ficar por amor. Nós precisamos do dinheiro pra se manter, 

mas se você não tiver o perfil pra trabalhar, pra fazer 

aquilo, o dom de cuidar do outro, de chegar, de fazer a 

mudança, de fazer a barba, porque não é só fazer a 

medicação, é chegar assim, melhorar o aspecto físico da 

pessoa.” (E10) 

O cuidado perpassa os muros dos serviços de saúde, a rede é no território da rua.  

Esse conhecimento da rua, de como articular nessa rede, que não é específica de serviços 

de saúde, mas de construções de afetos. São estratégias construídas ao longo das práticas 
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realizadas na própria rua. O perfil que muitos profissionais dizem que tem que ter é o 

habitus que eles construíram na rua, promovendo esse cuidado na rua. 

Em outro momento, em uma saída a rua com um agente de saúde e uma assistente 

social, presenciei outro ato de cuidado compartilhado com uma rede que também não é 

considerada oficial. Uma moradora, usuária de uma Clínica de Família da área, deu 

abrigamento a seu Oswaldo. Seu Oswaldo foi notificado a eCnaR por uma senhora que 

vendia doces perto de um ponto de ônibus. Ele notou que ele tinha uma ferida na perna, 

com larvas (miíase), com muito odor, (um caso bem clássico das feridas encontradas em 

moradores de rua), e ficava parado no ponto de ônibus há dias. Foi em um dos momentos 

de visita ao território da rua, que ela chamou a eCnaR e apresentou seu Oswaldo. Em um 

primeiro momento, ele foi levado a Unidade de Saúde para cuidar de sua ferida e ser 

medicado. A equipe investigou e ficaram sabendo que ele era de Cabo Frio, com família. 

A Clínica conseguiu uma família acolhedora, que ficou responsável pelo abrigamento e 

pelas consultas.  

Neste dia, conheci seu Oswaldo com a família acolhedora a caminho do CAPS. 

Seu Oswaldo apresentava-se bem vestido, arrumado, limpo, feliz. Durante o atendimento 

ao CAPS, a assistente social e o agente social conversavam com a mulher que vendia 

doces, ela investigava também sobre a família de seu Oswaldo. Percebi uma grande 

preocupação e envolvimento de todos no caso do seu Oswaldo. 

Em outro dia, com a equipe de Realengo, saímos para o Calçadão de Bangu. Era 

um dia chuvoso, muito movimentado, perto do comércio, perto do shopping, muitos 

transeuntes. Chegam ao local as 10 horas, havia três grupos de moradores de rua, a 

maioria dormindo. Fui informada que no Calçadão há três grupos, cada grupo com uma 

especificidade, que não se misturam, há uma dinâmica própria na rua. Disseram que cada 

grupo consome um tipo de droga diferente. Eles se dividem fazendo um retângulo de 

cobertores, delimitando um espaço, para 5 a 6 pessoas. 

Um outro grupo, chega e pergunta se podem ver uma senhora que estava com eles. 

Ela tem uma ferida na perna. Neste momento a técnica de enfermagem diz que irá com 

ela na Unidade de Saúde. Eles se queixam de uma Unidade de Saúde. Dizem que já foram 

e o tratamento foi diferente. A senhora diz que não gostaria de ir, mas a agente de saúde 
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reforça que estará com ela. Outras mulheres do grupo dizem que cuidam desta senhora. 

Dizem que ela tem problema de vista, que já caiu. A equipe tenta colocá-la em um Abrigo. 

Outra mulher chega ao grupo e diz que gostaria de fazer um preventivo. Tem uma 

queixa ginecológica. No mesmo momento, o médico, que estava na abordagem, marca 

um preventivo para ela na semana que vem em uma Unidade de Saúde próxima, a mesma 

que levarão a outra senhora.  

Vão para outro local, mais perto de uma Igreja católica. Foi a minha primeira vez 

que vejo um grupo grande de crianças e adolescentes. No momento que chegamos 

consumiam crack. A equipe pergunta sobre o Abrigo ao grupo, mas não respondem. A 

equipe se mantém um pouco mais afastada. Um menino em torno de 10 anos pede para 

falar com a terapeuta ocupacional. Parecia ter maior vínculo com ela. Essa terapeuta disse 

que esse grupo fica próximo durante o dia em um Abrigo perto dali, mas algumas vezes 

saem para consumir drogas na praça. O menino queria um tênis, para poder disputar um 

campeonato de futebol, em um evento próximo. A equipe relata geralmente todas as 

crianças e adolescentes que se encontram na rua, o CREAS faz uma “busca” e eles ficam 

em Abrigos. Os que tem família, a noite retornam para suas famílias. Quem não tem para 

onde ir e dormir, continuam nos Abrigos.  

Durante todas as incursões, percebeu-se que a equipe de CnaR funciona como 

uma promotora do acesso do morador de rua a uma Unidade de Saúde. Através dos 

depoimentos e da observação participante verifica-se a construção diária, com foco de 

atuação na rua e interligada às ações da Atenção Básica.  

O denominado apoio é uma função e uma metodologia ou estratégia. A pessoa 

que realiza o apoio e conhecida como apoiador e a sua função em relação a uma 

instituição, é a de produzir análises e intervenções que visem à transformação dos 

processos de trabalho, mudanças nos modos de gestão, qualificação dos modos de 

produção e produtos dessa instituição. Um apoiador tem por finalidade algumas 

atribuições, como ativação de espaços coletivos, da produção de dispositivos que 

propiciem a interação e a construção conjunta entre os sujeitos; do reconhecimento e 

manejo com os afetos envolvidos, as relações de poder e a multiplicidade de saberes, que 

podem contribuir para a construção de um arranjo coletivo de trabalho (CAMPOS; 2007). 
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“Entre várias ações que eu faço quanto apoiador, eu acho 

que a articulação com outros setores, com as parcerias 

para trabalhar com PSR, juntar as ações intersetoriais com 

outros setores para atuar com PSR, eu acho muito 

importante. A gente tem vários no território, tem o CREAS, 

tem os hospitais locais, tem as clínicas da família.  Tem o 

trabalho com a própria secretaria municipal de saúde, eu 

na verdade sirvo de elo na Secretaria Municipal de Saúde 

com o CnaR. Meu papel também é de elo entre as equipes 

de saúde e esses outros atores, meu papel é de elo entre a 

CnaR e a coordenação de saúde.” (E7) 

  Em uma reunião de equipe de Realengo, isso foi um dos pontos apresentados pela 

equipe e pelo apoiador para discutir. Trazem que há um vínculo muito estreito entre os 

moradores de rua e alguns da equipe, fazendo com que as demandas dos pacientes sejam 

resolvidas pela equipe de consultório na rua e não por outros setores.   

A equipe questiona a questão do apoio, até onde cada um poderia fazer. O que 

eles trazem também é sobre como resolver estas demandas, tornando o usuário mais 

independente sem perder o vínculo: “Qual o vínculo que ele está tendo conosco? Como 

trabalhamos este vínculo”. Discutem sobre um Sr. De 65 anos, amputado, que não quer 

ir para o Abrigo, fazendo curativo do coto cirúrgico na Unidade da eCnaR, mas que 

prefere ficar na rua, negando várias conquistas da equipe. Trazem a todo momento casos 

e demandas de como fazer para lidar com as questões particulares de cada pessoa que 

convivem. O vínculo e o conhecimento de cada usuário são percebidos na reunião.  

Trazem para a discussão uma questão recorrente: buscar formas de melhorar a 

vinculação do usuário com as unidades mais próximas deles. A “Bike da Prevenção” 

poderia fazer esta ação. Mas de alguma forma, não está atuante. Discutem se seria melhor 

trazê-la para perto deles e discutir isto com eles. Chegam a um denominador comum de 

trazer as pessoas da Bike da prevenção para as reuniões e assim poder discutir com elas 

sobre a melhor estratégia de atuação com as Unidades de saúde.  

A todo o momento percebe-se que há uma inquietação com estas questões: “Como 

encontrar um meio termo? Fazer as atividades na rua ou tentar acessar Unidade mais 

próximas? Voltar com uma “pegada” mais na rua para não perder os usuários ou realizar 

estas atividades nas Unidades e favorecer o acesso nas Unidade de Saúde?” O enfermeiro 

e o médico se posicionam mais sobre as atividades mais clínicas, enquanto o psicólogo e 
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outros profissionais da equipe se posicionam mais para o atendimento a outras questões 

e indicam para que revejam suas próprias atuações: “Será que é só promover este acesso 

para as outras Unidades? Ou seria interessante mesmo promover o cuidado na rua 

diretamente?”  

Para Bourdieu, os determinantes destas condutas são as posições particulares de 

todo agente na relação (THIERE-CHERQUES, 2006). Ou seja, as posições dos 

profissionais do Consultório na Rua dependem de como eles se colocam individualmente 

para realizar uma prática em saúde. Essa prática individual realizada por todos os outros 

profissionais constroem um coletivo, que determina o habitus específico deste grupo.  

Em cada campo, o habitus, socialmente construído e constituído por embates entre 

os indivíduos e grupos determinam as posições e o conjunto de posições que determinam 

o habitus (THIERE–CHARQUES, 2006).  

O habitus se constrói nessa busca de (re)equilibrar as estruturas condicionantes 

(que já estão implícitas no indivíduo) e condicionadas (mutáveis no indivíduo), que só é 

possível a partir das percepções (estruturas mentais) se suas práticas (estruturas 

objetivas). Essas estruturas objetivas apresentam-se como elementos que fazem parte 

desse habitus específico de cuidado ao morador de rua: vínculo, afeto, amorosidade, 

escuta, prática de saúde na rua. 

Bourdieu (2001) traz que o habitus, que busca permanentemente se reequilibrar, 

tende a regenerar.  Derivando da dupla imbricação entre as estruturas mentais dos agentes 

sociais e as estruturas objetivas, constituídas pelos mesmos agentes. A primeira constitui 

mundo inteligível, que só é inteligível porque é pensado a partir da segunda.  

Eu realmente não sei responder todos estes questionamentos, mas como 

observadora, o que me chamava a atenção era a preocupação da equipe em melhorar cada 

dia mais o acesso dos usuários ao serviço de saúde e assim promover maior integralidade 

nas ações. O comprometimento era nítido. Como mero espectadora, ficava claro para mim 

que eles constituíam de importantes elos para ter realmente o acesso ao cuidado à saúde.  

Dessa forma, para que ocorra a construção do habitus destes  profissionais, que é 

muito maior que somente estar na rua, é participar de um campo de luta na área da saúde 



116 

 

para dignificar o acesso aos serviços de saúde e acesso a necessidades mais básicas que 

um  ser humano precisa, como banho, acesso à água, comida e afeto. Isto torna-se possível 

pela história de cada agente no campo e como se percebem em suas ações.  
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5.3. Nível 3:  Sobre a construção do habitus dos profissionais das equipes de 

Consultório na Rua 

 

No Nível 3, conforme proposto metodologicamente por Bourdieu, o foco se dá na 

análise do habitus dos agentes e os sistemas de disposições que eles adquiriram. Desta 

forma esta primeira parte estará envolvida no entendimento como esse habitus é 

construído e como ele se estrutura nos sujeitos da pesquisa, tornando-se agentes 

singulares de práticas de cuidado a pessoas que moram nas ruas. Desta forma, consegue-

se compreender o agente individual dentro do campo, qual a sua formação prévia, sua 

trajetória profissional e posicionamentos e, busca-se também, relacionar as 

correspondências entre os sujeitos.  

O habitus direciona e posiciona os sujeitos no campo de acordo com o capital que 

eles possuem e os princípios governantes do campo. Para isto os outros dois subtítulos do 

Resultado da Tese apresentam o campo de cuidado a população de rua. 

Para a pesquisa torna-se importante levantar e analisar aspectos como biografia, 

trajetória (pessoal e profissional) e a prática local em relação a lógica da prática dos 

campos em que ela ocorre. Na análise do campo, a coleta dos dados possivelmente 

pressupõe uma reunião inicial das descrições pessoais (nível 3 – habitus), como modo de 

construir uma etnografia dos sujeitos do campo (GRENFELL, 2018). 

Assim como defendido por Bourdieu em sua abordagem e para atender o Nível 3, 

os dados contribuem para o conhecimento e o reconhecimento das práticas e seu papel na 

produção do habitus (todos apreendidos na observação etnográfica narrada no diário de 

campo e nas entrevistas).  

 O campo de práticas e o habitus cultivado por meio das ações de profissionais, 

tema central desta Tese, se define como espaço gerador de inquietações nas relações de 

cuidado que ali se efetivam. Estas práticas de cuidado são pré-definidas ou pré-

construídas em Protocolos e Manuais para atender as especificidades de grupos que 

representam “maior risco’ e que são “enquadrados” como vulneráveis. Trazer à cena estas 

práticas de cuidado é poder compreender o habitus produzido por estas práticas. 
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 O “enquadramento” de um grupo como vulnerável indica, de certa forma, a 

necessidade de remodelação dos processos de cuidado e uma outra configuração das 

práticas. Em relação aos profissionais (sujeitos)4 devem possuir formas específicas e 

peculiares para a efetivação de práticas junto destes ditos “vulneráveis!”. Por exemplo, é-

lhes cobrado maior sensibilidade e coragem para lidarem com estes vulneráveis e, para 

tal, devem rever, reconstruir e/ou adaptar as práticas pré-estabelecidas. 

 Como já destacado anteriormente, meu interesse em estudar e entender quem 

seriam esses sujeitos mais “apropriados”, “engajados” ou “sensíveis” a construir práticas 

para atender a estes grupos, influenciou-me na eleição do tema, na construção do 

questionário e no roteiro de entrevista, assim como na apreensão dos dados. 

 A estratégia adotada foi de pequena escala, cerca de 20 profissionais que fazem 

parte das equipes de consultório na Rua (CnaR), de duas áreas programáticas, localizadas 

na região oeste, do Município do Rio de Janeiro: Santa Cruz e Realengo, como já 

apresentado na Metodologia. Os dados foram apreendidos por meio de observação 

etnográfica, de aplicação de questionário e de entrevistas. Esse processo foi cíclico, 

mesmo primeiro trabalhando num espaço (cerca de oito meses) e depois no outro (em 

torno de nove meses). 

 A ida ao campo aconteceu com revisitações às equipes, com observação das 

práticas e da realização de entrevistas aos sujeitos, que podiam e se disponibilizavam a 

conversar sobre seu ofício de participar de uma equipe de CnaR, narrando suas práticas. 

A ida ao campo acontecia sempre com a equipe, que com o passar dos dias e das visitas 

foi construindo um vínculo para além de pesquisador e pesquisado, a relação foi tornando-

se mais fluida, facilitando a busca de características e correspondências entre eles. 

Busca-se aqui apresentar elementos constituintes do habitus das práticas de 

cuidado e as conexões entre os profissionais de saúde e “apoiadores” (ambos sujeitos da 

pesquisa) que atuam nos dois Consultórios na Rua.  

Para melhor análise e apresentação foram construídas tabelas caracterizando cada 

equipe de consultório na rua. Apresenta-se a seguir a Tabela 1, com dados referentes a 

 
4 Para efeito de interação nas análises seguindo os conceitos de Bourdieu, preferi adotar a configuração 
para os profissionais de saúde, o termo sujeito e ou agente na construção deste texto. 
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equipe de CnaR de Santa Cruz, e posteriormente, a Tabela 2, com os dados referentes a 

equipe de CnaR de Realengo.  

5.3.1. Configuração do habitus da equipe de Consultório na Rua (eCnaR) – Santa 

Cruz, Rio de Janeiro 

 

Analisando a Tabela 1, evidencia-se que dentre os participantes (oito), seis estão 

compreendidos entre a faixa etária de 31 a 45 anos e sobre a naturalidade, seis são do 

município do Rio de Janeiro, sendo dois da região de Belo Horizonte, Minas Gerais. Em 

relação ao tipo de ensino fundamental e superior, não foi observado grande interlocução, 

há uma variedade entre ensino público e privado entre os sujeitos da pesquisa. Em relação 

a questões familiares, percebe-se que há a presença de algum responsável durante toda a 

infância e adolescência, mas todos têm um estreito vínculo com algum membro da família 

como avós e tios. 



 Sobre a Equipe de Consultório na Rua (eCnaR) – Santa Cruz, Rio de Janeiro 

TABELA 1: Elementos ligados ao habitus dos sujeitos das equipes de Consultório na Rua (eCnaR) – Santa Cruz, Rio de Janeiro 

Elementos ligados ao 

habitus dos sujeitos 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 

Idade 68 anos 31 anos 35 anos 33 anos 54 anos 45 anos 45 anos 40 anos 

Profissão Médico Psicóloga Enfermeira ACS ACS Agente social Apoiador Apoiador 

Origem Belo Horizonte, 
MG 

Belo Horizonte, 
MG 

Rio de Janeiro, RJ Rio de Janeiro, RJ Rio de Janeiro, 
RJ 

Rio de Janeiro, 
RJ 

Rio de Janeiro, 
RJ 

Rio de Janeiro, 
RJ 

Família Pais funcionários 
públicos 

Falecimento do 
pai aos 4 anos, 
contato grande 
com avós 
paternos e 

maternos 

Contato com pai e 
mãe, mas grande 
relação com avó 

 
 

--- 

Contato com pai 
e mãe, mas 
grande conexão 
com avós e tios 

Pai pastor e 
grande vínculo 
com a irmã 

Sem contato 
com pai e mãe, 
contato com tia 

Contato com pai 
(delegado) e 
mãe (funcionária 
pública), vínculo 
com irmã de 

criação 

Educação 

Ensino superior 

Ensino fundamental 

e médio 

 
Público 
Privado 

 
Privado 
Privado 

 
Privado 
Público 

 
--- 

Público 

 
--- 

Público 

 
--- 

Público 

 
Público 
Privado 

 
Público 
Público 

Conexões com 

populações 

vulneráveis 

Sistema prisional, 

30 anos 

Desde a 

faculdade 

No PSF Como ACS em 

equipes 
tradicionais 

Contato como 

ACS 

Como ACS Como 

enfermeiro na 
ABS 

Amazônia com 

população 
indígena 

Trajetória 

Profissional 

Professor de 
psiquiatria e 
médico do sistema 
penal de 1977 a 
2007 

Desde 
formação, 
atendeu 
demandas de 
PSR 

PSF com 
populações 
vulneráveis 

ACS de equipe 
tradicional 

ACS em equipe 
tradicional 

ACS em equipe 
tradicional 

Professor e 
Enfermeiro de 
Atenção Básica 

Dentista na ESF 
e com população 
ribeirinha na 
Amazônia 

Tempo de Trabalho 

com PSR 

4 anos 3 anos 4 anos 1 ano 4anos 4 anos 4 anos 4 anos 

Maior vinculação 

com sua prática 

Atendimento aos 
pacientes 

Satisfação pelo 
trabalho 
desenvolvida 

Vínculo com 
transferência de 
realidade 

Paciência  
------ 

Fazer a 
diferença 

Facilitar o 
acesso 

Ajudar pessoas 
em grau de 
vulnerabilidade 

Satisfação  Muito satisfeito Satisfeito Satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Muito satisfeito Satisfeito Muito satisfeito 

 Fonte: Elaborado e adaptado pela autora, a partir do quadro de extração de habitus, apresentado no capítulo Espaço Social de Cheryl Hardy, in Grenfell (2018). 
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  Para Bourdieu, o habitus enfoca nosso modo de agir, de ser, de sentir e de pensar. 

Ele captura como nós carregamos nossa história dentro de nós e a trazemos para as 

circunstâncias da vida, quando fazemos nossas escolhas. Esse conjunto de escolhas 

depende de nosso contexto atual e de nossa jornada passada, que nos ajuda a moldar nossa 

visão (MATON, 2018).  

Todas as relações familiares também influenciam as percepções e escolhas de 

práticas na atualidade. Não tive como ignorar a singular sensibilidade dos sujeitos da 

pesquisa durante a realização de suas práticas. Durante a observação etnográfica 

comprovei, em vários momentos, a forma como eles atuavam com a pessoa que morava 

na rua, que se apresentava por meio de uma empatia e de um vínculo, que se pode afirmar 

não foi construído somente naquele momento. Aquele “atributo” parecia ter sido 

“moldado”, conformado, no sujeito durante sua trajetória de vida.  

Para Bourdieu (2009), o habitus é aquilo que se adquiriu e se encarnou no “corpo” 

de modo durável sob a forma de disposições permanentes, referindo a algo histórico, 

ligada a história individual do sujeito. Desta forma, o vínculo familiar, que não 

necessariamente dos pais, mas tão presente nos sujeitos da pesquisa, pode parecer essa 

“disposição permanente” de sensibilidade para esse profissional.  

Com relação ao tempo cronológico de trabalho dos sujeitos no espaço da Atenção 

Básica à Saúde, a grande maioria construiu afinidades com este campo, pois atua há mais 

de 10 anos. Soma-se a este longo período de trabalho na ABS a eleição para o trabalho 

na equipe de CnaR, A maioria atua há mais de 4 anos, caracterizando, desse modo, uma 

equipe cujos profissionais são detentores de antecedentes (familiares e profissionais) que 

indicam a familiaridade com esse espaço e suas práticas, e que aos poucos foi-lhes 

inculcando formas específicas de pensar e de agir, cultivando lhes o habitus. 

Bourdieu traz que o habitus liga o social com o individual, porque as experiências 

ao longo da vida tornam-se únicas em termos do conteúdo particular do agente (MATON, 

2018). Os anos de práticas de saúde na ABS anteriores ao trabalho com população de rua 

também se torna um elemento importante para que o sujeito seja bem-sucedido em suas 

práticas de saúde. 
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Percebe-se vínculo significativo com a comunidade, algo evidenciado também 

pela observação etnográfica. Essa relação de confiança, instituída pelo tempo de convívio 

na equipe, potencializa assim as melhores formas de cuidado. Isso é comprovado pelos 

depoimentos e pela observação da pesquisadora no campo. 

Em relação as conexões com o trabalho com populações vulneráveis, a maioria 

dos profissionais anteriormente atuava na ABS ou em Unidades de Saúde da Família, 

demonstrando aproximação com práticas junto a população em situação de 

vulnerabilidade. Assim, a equipe traz para este cenário do CnaR formas já construídas 

anteriormente de trabalho com grupos vulneráveis. Mas há, também, profissionais que 

relataram ser seu primeiro contato com pessoas em situação de rua, como mostram os 

depoimentos: 

Na verdade, com o CnaR eu trabalho há 4 anos e meio, mas 

eu já tenho experiência em ESF em PSR. Ao todo tenho 9 

anos. (E7) 

Na atenção básica trabalho há 20 anos, trabalhei em outras 

áreas, com população em situação de vulnerabilidade, já 

trabalhei com população indígena, de isolamento.  (E8) 

Não, nunca atuei, quer dizer, na cadeia tem. Eu trabalhava 

no sistema penal, como psiquiatra. (E1) 

Sim, trabalhei em CAPSAD, já tinha contato com PSR, 

agora trabalhar profissionalmente mesmo foi no início de 

2014, que eu trabalhava no Albert Schweitzer, no Hospital 

Geral, na Ortopedia, emergência, não era especialmente a 

pessoa que (es)tava morando na rua, mas a gente recebia 

muito os pacientes que (es)tavam na situação de rua na 

internação. (E2) 

Sim, por causa da igreja, fora do consultório, eu também 

exerço, já fazia antes como ação social, sempre na rua 

trabalhando com eles, já tem uns 15, 20 anos. (E6) 

Minha experiência com PSR vem de uma experiência na 

ESF muito antes de imaginar trabalhar com CnaR, eu 

prestava cuidados a um morador em situação de rua, na 

comunidade de Sepetiba, um paciente que tinha tuberculose 

e morava em situação de rua. (E7) 

 

As várias experiências narradas sobre práticas anteriores junto a pessoas em 

situação de vulnerabilidade, seja atuando na Estratégia da saúde da família, até mesmo 

em “obras” sociais demostram a “pré-disposição” dos profissionais para o trabalho com 
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esse grupo populacional. Tais experiências ajudam a entender a construção da 

familiaridade do trabalho com populações vulneráveis e o específico contexto de práticas 

com eles realizadas, mesmo que não exercesse diretamente o trabalho com população de 

rua anteriormente.  

As características dos profissionais somadas às suas identificações com as práticas 

de cuidado realizadas, expressadas quando destacam elementos relacionados a 

resolutividade nas ações para as demandas da população em situação de rua. O 

profissional E4, por exemplo, ainda diz que se identifica pois o perfil dele é “ser 

paciente”.   

A percepção que os sujeitos da pesquisa têm do lugar que ocupam para promover 

saúde à população de rua e o entendimento de ser importante para que este cuidado 

aconteça, está presente nas falas e foi também observado nas incursões etnográficas.   

A própria percepção deles sobre seu trabalho, os fazem se colocar, também, como 

figuras essenciais para o cuidado com a população em situação de rua. Há presente uma 

identificação própria com o trabalho que desenvolvem, como percebido em algumas 

falas:  

[...]acho que isso tem a ver muito com identificação mesmo 

do trabalho né, assim, sempre me identifiquei desde lá a 

primeira etapa com saúde indígena, sempre me 

identifiquei muito com a atenção primária mesmo, [...] a 

pessoa tem que ter perfil, se não, não fica né, ou se fica, 

fica a duras penas, mas foi por identificação mesmo do 

trabalho, desse olhar mesmo, que tem com o que é diferente 

na minha vida, então é diferente. Acho que tem que querer 

muito fazer a diferença pra poder fazer um trabalho de 

qualidade né, então acho que é isso mesmo. (E8) 

[...] a gente tem que sentar do lado deles e participar, a 

gente sente até assim bem quando a gente chega, porque 

ninguém olha pra uma pessoa que mora na rua, se a gente 

observar, senta num lugar e fica observando, entre uma 

pessoa que tá ali sentado e uma pessoa que passa, ela não 

olha, é como se ela fosse um papel ali, e não é isso, se a 

gente for colher a história daquele indivíduo, a gente 

começa a ver quem é ele, a gente vê que ele estudou, tem 

estudo, tem profissão, ele tá ali agora, porque ele tá ali? 

[...] (E2) 
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Eu procuro dar o melhor de mim, procuro dar o melhor, 

procuro tá sempre assim, como é que eu vou te explicar, me 

envolvendo em tudo pra quando eu for pra rua, pra fazer 

as visita eu tá sabendo o que eu to fazendo, o que eu tô 

falando né, então é assim que eu me vejo (E5) 

 

As falas trazem a importância de se ter perfil singular para se trabalhar com 

população em situação de rua, e que a presença desse outro vulnerável na vida profissional 

deles faz com que repensem e revisitem não somente suas práticas de trabalho, mas os 

fazem rever práticas cotidianas da vida: 

[...] de me colocar no lugar do outro né, o que quero pra 

mim eu não quero pro outro, então é uma coisa que ainda 

me choca muito porque eu tenho muito pouco tempo com a 

PSR, [...] que me incomoda é que o olhar das pessoas com 

naturalidade para aquelas pessoas que estão deitadas em 

colchões nas ruas é uma coisa que realmente ainda, 

incomoda de ver como aquilo ali passa despercebido pros 

outros, isso não quero pra mim. Quero que sempre me 

incomode pra poder trazer isso pro nosso dia a dia aqui no 

trabalho, então é isso. (E8) 

[...] de permitir mudança, essa transformação, porque 

nenhum lugar é igual ao outro, eu sou uma pessoa que 

estou sempre me permitindo me transformar, tomara que 

me transforme numa pessoa melhor né. (E8) 

[...] não só população de rua, eu me coloco muito no lugar 

do outro. Às vezes a gente vê, to falando no geral, a gente 

tem que tratar a pessoa de igual pra igual [...] nós 

precisamos do dinheiro pra se manter, mas se você não 

tiver o perfil pra trabalhar, pra fazer aquilo, o dom de 

cuidar do outro, de chegar, de fazer a mudança, de fazer a 

barba, porque não é só fazer a medicação, [...] eu acho essa 

ação muito importante, o cuidar do outro. (E2) 

Sim, me sensibilizou muito mais, fiquei muito mais 

sensibilizada. (E4) 

Eu tive que reaprender medicina né, porque eu sou formado há 

40 anos, muita coisa que eu não mexia mais, [...] (E1) 

  

Diante destes dados, pode-se trazer para a discussão que esse perfil molda o  

habitus do agente. Para Bourdieu, o habitus é estruturado pelas condições materiais de 

existência e, também, gera práticas, crenças e percepções e sentimentos de acordo com 



125 

 

sua própria estrutura internalizada (MATON, 2018). Nesse sentido, as práticas 

construíram o habitus e este mantém e atualiza as práticas.  

Da mesma forma como se percebem importantes para o desenvolvimento deste 

cuidado, eles se apresentam satisfeitos e alguns até muito satisfeitos com o que fazem, 

demonstrando assim uma identificação com o perfil de trabalho para e com o Consultório 

na Rua: 

Assim, eu, sou bem realizada, mesmo com as questões que 

todos os profissionais passam, questão de contratação, 

assim, me sinto realizada. (E2) 

Eu acho que o meu papel muito importante, acho não, 

tenho certeza, é gratificante não só pra eles, pra mim 

também, a cada coisa que eu consigo fazer, a cada trabalho 

que eu consigo realizar, a autoestima vai lá em cima. (E4) 

[...] é muito gratificante pra mim, também que me deixa 

muito feliz, que é quando você encontra alguém em 

situação de rua e consegue colocar ela de novo dentro da 

família dela, então é um pouco de diferente né. (E5) 

Minha mãe ficou feliz porque meu pai dizia que psiquiatra 

não serve pra nada, que não pode recomendar pros amigos 

e tal né. Ele já faleceu, mas ela fica toda feliz porque agora 

eu não sou só médico, eu tenho uma missão, segundo ela. 

(E1) 

[...] Então com o paciente sem pagar eu sempre tive boa 

relação, isso eu gosto de fazer, ficar até as vezes depois do 

horário, é isso que eu gosto de fazer.” (E1) 

[...] bom em relação a trabalhar com Cnar e com PSR, eu 

tô sempre muito motivado, porque é um tipo de trabalho 

que eu gosto muito, agora se a gente for pensar na 

conjuntura atual que a saúde tá passando, não tô muito 

motivado não, mas se tratando de PSR, desse trabalho eu 

gosto muito, me sinto motivado sempre. (E7) 

 

Apesar da identificação e familiaridade com o trabalho ser grande entre os 

profissionais, o sentimento de frustação esteve, também, presente. Esta frustação relatada 

por uma das profissionais foi percebida em outros momentos no decorrer do trabalho de 

campo, e esta foi a profissional que menos interagia com a pesquisadora e, em muitos 

momentos, não estava presente na equipe pois estava de licença médica. 
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[...] porque o trabalho que a gente faz aqui não é de 

consultório na rua, nós não temos uma equipe estruturada 

com suporte, com os insumos, com o transporte. Então 

hoje eu acabo me sinto uma enfermeira de PSF, fixa, [...] 

mas eu me sinto hoje um pouco frustrada porque eu sou 

uma enfermeira de ambulatório, a gente não tem o suporte 

de consultório na rua, apesar do nome da equipe. (E3) 

 

Os problemas estruturais e de logística como por exemplo a falta de insumos e de 

apoio para o desenvolvimento das ações se apresentam como limitadores e apareceram 

em vários depoimentos. Essas problemáticas os levam a sentimentos de desânimo e de 

necessidade de reconstruir suas práticas cotidianamente. Nesta equipe, durante as 

incursões etnográficas, foi constatado, por exemplo, a presença do carro para o transporte 

da equipe somente dois dias na semana, sendo um carro comum com quatro lugares. 

 A escassez de recursos, como protetor solar para a equipe, uniforme de 

identificação (jaleco ou blusa específica), além de próprio celular ou instrumento de 

comunicação para facilitar o trabalho é frequente. Lembro que durante uma “abordagem 

na rua”5 um morador chorando pedia muito para fazer uma ligação para sua mãe que não 

via há muito tempo. Naquele momento um profissional da equipe empresta o seu celular... 

Ou seja, a demanda de cuidado foi atendida de forma pontual e configurada pelo habitus 

do agente. Naquele momento a demanda maior daquela pessoa que estava na rua, era falar 

com sua mãe. 

Acho que por questão política, financeira, não se tem 

estruturação pra rua, nós não temos um transporte, o 

transporte que nos é emprestado não é um transporte 

sanitário, é um transporte de passeio, emprestado que vem 

quando é possível, então a gente não consegue planejar 

uma ação...(E3) 

[...] tô aqui há um ano e meio, mas eu não estou feliz como 

profissional, é muito, muito difícil. Além dessa questão né 

agora da crise da prefeitura, não está pagando, e as 

questões de hierarquia, então é bem complicado, bem 

difícil... (E2) 

 
5 “Abordagem na rua” é o termo utilizado pela equipe de Santa Cruz nos trabalhos desenvolvidos em 
campo, na rua especificamente. Esta parte será abordada melhor no próximo capítulo, quando 
apresento a equipe no “campo”, que no caso será a “rua”. 
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[...] fora você trabalhar sem nenhuma estrutura de Cnar, 

um carro de passeio que é fornecido só na terça e na quinta. 

Tudo cara, pra fazer DOTS de tuberculose na rua  a gente 

não tem água, quando outros projetos que não tem, que vão 

fazer 1 ano ainda já tem água, já tem alguns insumos, 

enquanto a gente que está aqui há 4 anos não tem um copo 

de água pra oferecer pro usuário, então assim é muito 

frustrante, mas aí a gente não fica dando “murro em ponto 

de faca” né, a gente vai “secando gelo”, e faz o que dar 

pra fazer... (E2) 

 

5.3.2 Configuração do habitus da equipe de Consultório na Rua (eCnaR) – Realengo, 

Rio de Janeiro 

 

Analisando a Tabela 2, referente aos elementos dos 12 profissionais da eCnaR de 

Realengo, notam-se muitas semelhanças e atributos específicos que estão contidos neles. 

A maioria (10) está compreendida entre a faixa etária de 30 a 49 anos e sobre a 

naturalidade, todos são do município do Rio de Janeiro.  

Com relação ao tipo de ensino mesclam entre fundamental e superior, e também 

não foi observado grande interlocução, há uma variedade entre ensino público e privado 

entre os sujeitos da pesquisa. Entretanto, este grupo, tem dentre os profissionais uma 

especificidade: há Agentes de Saúde, e estes possuem nível básico de ensino. Em relação 

as questões familiares, percebe-se também que há a presença de algum responsável 

durante toda a infância e adolescência, mas todos têm um vínculo com algum membro da 

família como avós, tios e madrinha. 
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Sobre a equipe de Consultório na Rua (eCnaR) – Realengo, Rio de Janeiro 

TABELA 2: Extrato de banco de dados de habitus dos sujeitos das equipes de Consultório na Rua (eCnaR) – Realengo, Rio de Janeiro: 

Elementos 

ligados ao 

habitus dos 

sujeitos 

E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 E11 E12 

Idade 31 anos 44 anos 38 anos 42 anos 47 anos 24 anos 37 anos 38 anos 43 anos 49 anos 56 anos 39 anos 

Profissão Enfermeiro, 
Apoiador 

Psicólogo, 
Apoiador 

Agente 
social 

Agente 
social 

Assistente 
social 

Terapeuta 
ocupacional, 
Residente 

Técnica em 
saúde bucal 

Terapeuta 
ocupacional 

Enfermeiro Médico de 
Família 

Técnica de 
enfermagem 

Agente 
social 

Origem Rio de Janeiro, 
RJ 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Rio de 
Janeiro, RJ 

Rio de 
Janeiro, 
RJ 

Família Mãe do lar e 
pai 
comerciante, 
presentes  

Pai 
mecânico e 
mãe dona de 
casa, 
presentes  

Mãe do lar e 
pai 
metalúrgico, 
ausentes, 
grande 
vínculo com 
avós 
maternos 

Mãe 
doméstica e 
pai 
comerciante 
presentes, 
vínculo com 
padrinho 

Mãe 
doméstica e 
pai 
empresário, 
presentes, 
vínculo com 
tia 

Mãe técnica 
de 
enfermagem e 
pai autônomo, 
presentes, 
vínculo com 
irmão caçula 

Pai eletricista, 
ausente, mãe 
auxiliar de 
laboratório 
presente, 
vínculo com 
avô 

Mãe 
autônoma e 
pai 
professor, 
presentes, 
vínculo com 
madrinha e 
tia paterna 

Mãe médica 
e pai 
comerciante 
presentes, 
vínculo com 
avó 

Pai e mãe 
advogados, 
vínculo com 
avó materna 
no cuidado 

Pai técnico 
em 
radiologia e 
mãe 
costureira, 
presentes 

Mãe do 
lar e pai 
aposentad
o, 
presentes 

Educação 

Ensino 

superior 

Ensino 

fundamental 

e médio 

 
Privado 

 
Privado 

 
Público 

 
Público 

 
Público 

 
Privado 

 
Público 

 
Privado 

 
Privado 

 
Privado 

 
Público 

 
Público 

 
--- 

 
Público 

 
Público 

 
Privado 

 
Privado 

 
Privado 

 
Público 

 
Público 

 
Público 

 
Público 

 
Privado 

 
Privado 

Conexões 

com 

populações 

vulneráveis 

Como 

enfermeira e 
gerente 

Desde a 

formação 
superior 
atua com 
PSR 

Como ACS Como ACS 

e no 
desenvolvi
mento de 
práticas 
integrativas 

Somente no 

CnaR 

Como 

terapeuta na 
sáude mental  

Como técnica 

de saúde 
bucal 

Desenvolve

ndo 
trabalhos 
sociais 
desde os 18 
anos, depois 
com 
adolescentes 
na rua 

Como 

enfermeiro 
na ESF 

Como 

médico na 
ESF no Rio 
e em SP 

Experiência 

anterior com 
ACS 

Como 

ACS  
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Trajetória 

Profissional 

Na ESF, como 

enfermeira e 
gestora da 
Unidade desde 
2011 

Atua como 

psicólogo na 
ABS e 
como 
apoiador 

Na ABS (15 

anos) 

Na ESF (11 

anos), com 
desenvolvi
mento de 
terapia 
comunitária 
e práticas 
integrativas 

Não atuava 

na saúde, 
atuava como 
promotora 
de vendas 

Atuou na 

Psiquiatria (1 
ano), depois 
no CAPs e no 
NASF (1 
ano), agora no 
CnaR 

Na ESF (6 

anos) como 
técnica de 
saúde bucal 

Na ABS (4 

anos), 
trabalhando 
com 
adolescentes 
em situação 
de uso 
abusivo de 
substâncias 

psicoativas 

Na ESF (2 

anos) como 
enfermeiro, 
em 
comunidade
s com 
muitos 
casos de 
gravidez e 

tuberculose 

Residência 

médica em 
Ginecologia 
e obstetrícia 
(2002 a 
2004), com 
atuação 
desde 2004 
na ESF 

(PSF 
Manguinhos
/  
FIOCRUZ) 

Na ESF, 

como ACS 
há 12 anos 

Na ESF 

como 
ACS há 
12 anos 

Tempo de 

Trabalho 

com PSR 

3 anos 15 anos 3 anos 5 anos 2 anos 1 ano 3 anos 2 anos 1 ano 9 anos 3 anos 3 anos 

Maior 

vinculação 

com sua 

prática 

Condução dos 
casos e 
implementação 
de estratégias 

Dar 
visibilidade 
e o resgate a 
cidadania 

Garantir o 
acesso e a 
retomada 
social 

Cuidado 
integral a 
PSR 

Trabalhar 
com pessoas 

Favorecer o 
acesso e 
construir 
possibilidades 
de cuidado 

Acolhimento 
e vínculo 

Vínculo Poder de 
atuação nos 
casos e 
pactuação 
nas redes 

Relações 
humanas de 
usuários e 
serviços, 
adaptação 
de 
protocolos a 
realidade 

local 

Ajudar ao 
próximo 

Trabalho 
em equipe 

Satisfação  satisfeito Satisfeito Satisfeito muito 
satisfeito 

muito 
satisfeito 

muito 
satisfeito 

muito 
satisfeito 

Satisfeito muito 
satisfeito 

muito 
satisfeito 

Satisfeito muito 
satisfeito 

Fonte: Elaborado e adaptado pela autora, a partir do quadro de extração de habitus, apresentado no capítulo Espaço Social de Cheryl Hardy, in Grenfell (2018). 



 

Sobre suas trajetórias profissionais, a maioria também tem experiência na área da 

Atenção Básica, com atuação na equipe de consultório na rua há mais de um ano. Mas, 

no geral, a média é de 3 anos. Alguns já desenvolviam atividades com população de rua 

ou com populações em situações de vulnerabilidade, o que lhes conferem possíveis 

formas diferenciadas de cuidado, conforme algumas falas: 

[...] Mesmo trabalhando em comunidade e tendo pessoas 

vulneráveis, a gente viu que a vulnerabilidade de quem 

está na rua é muito diferente. (E3 R) 

[...] Não que eu estivesse cansado de ser agente 

comunitário, mas... por fora, em algumas situações da vida, 

é... contribuir  pra esse trabalho, [...] no primeiro momento 

há 12... há 15 anos atrás, assim que eu entrei, em 2003, e o 

trabalho com vulnerabilidade seria oportunidade de 

relembrar e pôr em prática a questão da promoção de 

saúde de 2003.(E12 R) 

[...] nessa Unidade, três e pouquinho, que é o tempo de 

existência da equipe e em São Paulo, eu trabalhava no 

CAPS AD de praia grande que faz atendimento... tinha um 

consultório na rua também, mas eu era médico do CAPS 

AD. Então, a gente fazia o atendimento de população de 

rua.[...] Eu acho que é isso o que casou com esse trabalho, 

né? De conseguir trabalhar com quem é mais vulnerável, 

né? E não é um vulnerável simples, é um vulnerável 

complexo. (E10 R) 

 

Os elementos constituintes do perfil profissional de hoje estão diretamente 

conectados, para todos os entrevistados, aos seus antecedentes familiares, aos valores e 

experiências de antes de se tornarem os profissionais de hoje. Este conjunto contribuiu 

para a opção do trabalho atual com população de rua. Perfil que foi sendo moldado e que 

muitos até não se dão conta dele. Isto é o habitus! E que se torna presente quando do 

desenvolvimento das práticas de cuidado com esta população. 

[...] eu já tinha um perfil para esse atendimento mesmo 

sem saber que perfil era esse. É... então quando eu fui 

trabalhar em Manguinhos, o perfil daquela população é 

muito precário, era muito vulnerável. Então... já que 

quando eu entrei para Saúde da Família, essa mudança já 

foi... é... natural (E10R) 
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[...] ter um perfil para trabalhar com essa população, 

porque se você não tiver, você também não consegue, né? 

Por que você vê de tudo um pouco, você tem que colocar 

muitas coisas de lado quando você entra no consultório na 

rua... parte religiosa... coisa que... coisas que você 

acredita... muitas coisas você tem que colocar de lado, pra 

você estar no consultório na rua. Eu acho que tem que ter 

perfil, perfil e articulação (E11R). 

 

O perfil profissional conecta-se como um atributo indispensável para o trabalho 

na rua. Ele não aparece quando do começo do trabalho, como muitos apontam. Ele foi 

sendo introjetado, incorporado ao sujeito, representando o somatório da sua trajetória 

pessoal e profissional e das percepções e valores. O perfil profissional detém, pois 

atributos específicos, como se reconhece no depoimento de um dos profissionais quando 

destaca a ação de matriciamento /gerenciamento de casos: 

[...] eu vejo assim, que o médico de consultório na rua, ele tem 

é... outras competências e funções que não apenas o médico de 

família tem. A gente atua muito com matriciamento, com 

gerenciamento de casos [...](E10R) 

 

De acordo com a tabela 2, as diferentes percepções em relação ao cuidado 

desenvolvido para com a população de rua, conectam-se e podem ser resumidas em três 

fortes categorias: vínculo, acolhimento e resolutividade. Os profissionais apontam em 

suas falas: “condução dos casos e implementação de estratégias”, “dar visibilidade e o 

resgate a cidadania”, “garantir o acesso e a retomada social”, o “cuidado integral, 

“trabalhar com pessoas”, “favorecer o acesso e construir possibilidades de cuidado”, 

“acolhimento e vínculo”, “poder de atuação nos casos e pactuação nas redes”, 

“relações humanas de usuários e serviços”, “adaptação de protocolos a realidade local” 

e “ajudar ao próximo”.  

E, destacam ainda, para a importância do processo relacional entre o profissional 

e usuário:  

[...] Eu acho que é... o manejo das relações. É... eu acho 

que todo o trabalho desse profissional é baseado nisso. É o 

manejo de como você se relaciona. Ou com o usuário ou 

com a rede. Eu... a gente fala muito que eu tenho[...] 

(E10R) 
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[...] A minha função é de explicar risco, vantagem, porque 

que precisa, porque que não precisa, porque é 

importante... tentar dar um significado pra algo que ela 

talvez não conheça. Isso é mais importante do que 

prescrever alguma coisa. Então se eu consigo fazer isso, 

abre espaço pra que após o encontro a terapêutica 

aconteça. (E10R) 

Com a população em situação de rua já é diferente porque 

a rua já é dada para ela... então você tem que trabalhar 

agora com uma proposta em saúde cuidando do sujeito, 

por mais que você veja... tenha uma visão holística do 

espaço onde ele está[...] (E12R) 

[...] é isso, o trabalho é esse, a gente consegue fazer muita 

coisa com eles. Guarda a ansiedade... porque a população 

de rua... às vezes ele anda um metro e volta dois, mas a 

gente tem que sempre tá junto com eles. É isso aí, tá junto 

com eles o tempo inteiro. (E11R) 

Para Maton, o habitus conceitua a relação entre o objetivo e subjetivo, ou 

“externo” e “interno”, ao descrever como esses fatos sociais são internalizados [...] Em 

outras palavras, ele é uma estrutura internalizada” (MATON, 2018: 79). 

O modo como se percebem no ofício do cuidado traduz, também, o grau de 

satisfação dos profissionais, ou seja, muitos se sentem muito satisfeitos com o trabalho 

realizado, conforme foi colocado nos questionários (Tabela 2) e, também, nos 

depoimentos. Esse grau de satisfação perpassa o somatório de experiências profissionais 

e de como estes sujeitos se percebem nestas práticas de cuidado: 

É... eu gosto do encontro. Eu gosto do encontro. O 

encontro vem antes do tratamento, então é esse encontro 

que eu já fazia antes, que eu como ginecologista que já 

fazia, né? Que já tinha... esse aí foi o que me levou por esses 

caminhos. Ou seja, as oportunidades vieram e esse 

encontro foi se fazendo. Né? Então, nessa relação que eu 

construo o meu trabalho, e daí vem o resto, não é o 

contrário. (E10R) 

 

O encontro profissional-usuário produz o cuidado que vai se tornando tão intenso 

que passa a se apresentar no formato de “combustível” para o trabalho, uma satisfação 

não somente profissional, mas pessoal, de mudanças internas que ocorrem com todos os 

sujeitos. A “intima “conexão que ocorre entre o profissional e a população de rua funciona 
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como elo na construção do cuidado. A empatia move o encontro e este torna-se a base da 

relação de cuidado.  

[...] você se permite que aquela pessoa se modifique através 

do seu contato, entendeu? Não é eu que modifico ela. É o 

meu contato com ela, na minha relação com ela, que 

possibilita que ela também mude. [...] aí, eu mudo também. 

Eu mudo dentro desta modulação, que vai se fazendo. Não 

que eu não injete desejo nela... ela pode não querer... a 

minha função também é, quando eu percebo uma 

necessidade, é de injetar desejo nela também, né? 

Ninguém deseja sozinho. A gente deseja o que o outro 

deseja. Então se ela não tá desejando, eu vou mostrar que 

o meu desejo pra incentivar que ela deseje também. Há 

chance dela ter uma empatia e começar a desejar coisas 

que eu acho importante também. Mas eu tenho é que ser 

afetado pelo desejo dela também. Não pode ser só o meu 

desejo. (E10R) 

 

É importante ressaltar a resolutividade na rede básica de saúde está ligada não só 

ao recurso instrumental e conhecimento técnico dos profissionais, mas também à ação 

acolhedora, ao vínculo que se estabelece com o usuário, ao significado que se dá na 

relação profissional e usuário, que surge do “encontro de sujeitos com o sentido de atuar 

sobre o campo da saúde” (MERHY, 2002). 

 A transformação ou reinvenção de quem trabalha com esta população é apontada 

nas falas: 

Quando você trabalha com pessoas que não têm a 

realidade que nós temos, você... por vezes se abre mais, 

você fica mais sensível a algumas realidades, você vê a 

realidade do bairro do município aonde você está, aí você 

começa a repensar algumas questões da sua própria vida 

que você não pensava antes. (E12R) 

 

Há semelhanças nas percepções referentes as práticas de cuidado de ambas 

equipes de Consultório na Rua. A forma como se percebem favorece o cuidado e traz 

satisfação ao trabalho desenvolvido. Há familiaridade de ambas as equipes no 

desenvolvimento do cuidado singular com população vulneráveis. Muitos profissionais 
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já desenvolviam práticas a grupos similares, antes de comporem as equipes de CnaR, que 

se tornaram essenciais para construção deste habitus. 

“O habitus é o elo não apenas entre o passado, o presente e o futuro, mas também 

entre o social e o individual, o objetivo e o subjetivo, a estrutura e a ação” (MATON, 

2018: 78) 

Desta forma, este cuidado torna-se mais familiar, compondo as estruturas 

subjetivas dos sujeitos, podendo determinar algumas específicas práticas de cuidado à 

população de rua, além de se sentirem satisfeitos com sua própria atuação. Para a 

compreensão das práticas, é preciso compreender tanto os campos de evolução dentre dos 

quais os atores estão situados, quanto o habitus que trazem para seu campo de prática 

(BOURDIEU, 2009)  

Para Bourdieu, compreender a prática torna-se preciso relacionar as 

“regularidades” dos campos sociais à lógica prática dos atores. A fonte desta lógica 

prática é o habitus (MATON, 2018). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

  

 

A proposta de Tese defendida se comprovou apoiando-se na premissa de que o 

habitus dos profissionais das equipes de Consultório na Rua se molda pelo fazer, pelas 

relações e pelas normas instituídas em um movimento que constrói e se reconstrói o 

campo de cuidado que se atualiza cotidianamente numa dinâmica de construção e 

reconstrução. O habitus faz o campo e o campo molda o habitus, num entrelaçamento 

inconsciente, mas estruturador. O fazer em saúde, neste caso, é permeado pela rua e na 

rua.  

Os profissionais que compõem as equipes do Consultório na Rua precisam 

conhecer a dinâmica da rua para planejarem suas ações, precisam conhecer esta população 

para planejarem suas práticas. E, assim, conhecendo este outro e, também, a dinâmica da 

rua, podem instituir, manter e legitimar o campo de cuidado a população de rua.  

As práticas construídas por estes profissionais não são realizadas aleatoriamente, 

sua construção perpassa a lógica da classificação da própria construção de habitus do 

cuidado a população de rua. A incorporação das trajetórias anteriores e presentes do 

cuidado cotidiano a PSR, aliadas à percepção e a leitura de mundo, diferentes formas de 

compreensão e de respeito aos invisíveis das ruas, fazem com que este cuidado passe a 

ser singular, expressando afeto e amorosidade, expresso pela história de vida de cada 

profissional, de como ele se vê e se percebe no mundo, na relação com o outro e na 

possibilidade de promoção de cuidado. O habitus deste profissional é, assim, também 

construído através de suas trajetórias pessoais, profissionais e sociais, de suas percepções 

anteriores e do momento e de como, no coletivo e com o coletivo, vão construindo o 

ofício do cuidado, de forma criativa e resolutiva.  

A partir dos dados apreendidos comprovou-se que a vivência e a atuação anterior 

com população vulnerável, independentemente do tempo que ocorreu, favorece a criação 

de um perfil singular para trabalhar com a população de rua. Muitos profissionais já 
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desenvolviam práticas a grupos similares antes de comporem as equipes de CnaR, que se 

tornaram essenciais para construção deste habitus.  

As práticas anteriores junto a pessoas em situação de vulnerabilidade, seja atuando 

na Estratégia da Saúde da Família até mesmo em “obras” sociais, demostram a “pré-

disposição” ou engajamento dos profissionais para o trabalho com esse grupo 

populacional. Tais experiências ajudam a entender a construção da familiaridade do 

trabalho com populações vulneráveis e o específico contexto de práticas com eles 

realizadas, mesmo que não exercesse anteriormente o trabalho com população de rua. 

Os elementos constituintes do perfil profissional de hoje estão diretamente 

conectados, para todos os entrevistados, aos seus antecedentes familiares, aos valores e 

às experiências de antes de se tornarem os profissionais de hoje. Este conjunto contribuiu 

para o trabalho atual com população de rua. Perfil que foi sendo moldado e que muitos 

até não se dão conta dele. Isto é o habitus! E que se torna presente quando do 

desenvolvimento das práticas de cuidado com esta população. 

Para atuar na rua, precisa-se da escuta qualificada, principalmente para construir 

suas práticas de cuidado precisa da interação da equipe e da pessoa que mora na rua. Eles 

determinam o que deve ser realizado, por isso que a equipe precisa conhecer o outro e a 

dinâmica da rua. 

Durante as incursões etnográficas percebia-se um elo entre os profissionais que 

atuam diretamente com a população de rua. As especificidades profissionais se diluem, 

não é possível perceber diferenças no cuidado. Cada profissional, com sua qualificação 

específica detinha elementos gerais para promover este cuidado. Esses elementos são 

constituintes desse habitus, construído ao longo do tempo, e construído no campo da rua.  

Elementos importantes como afeto e amorosidade também foram bem marcantes. 

O cuidado se constrói na rua, na “horizontalidade”, no olho-no-olho, em se colocar no 

lugar dele, no estar junto. 

O desafio atual é de construção de redes de cuidado pois na ausência da equipe de 

CnaR, o cuidado precisa-se, ainda, assim acontecer. Deveria o cuidado existir para além 

das eCnaR, foi o que os dados apontaram. Se a equipe facilita a “visibilidade” daquele 
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que está na rua, como promover cuidado sem as equipes de Consultório na Rua? Talvez 

essa seja também a limitação desta pesquisa, já que os sujeitos foram profissionais das 

equipes de CnaR. As narrativas para promover cuidado e garantir acesso a outras 

Unidades de Saúde a partir da luta destes profissionais corrobora para entender que se 

precisa de profissionais qualificados, engajados e sensíveis para promoverem o cuidado 

a pessoa que vive na rua. 

Recomenda-se: que se ampliem estudos que tomem a temática população de rua 

para novas pesquisas, para que elas reorientem as práticas profissionais e que as seleções 

dos profissionais para atuarem junto a esta população. Desta forma, que sigam alguns 

elementos apresentados neste estudo, como por exemplo, o tempo de experiência 

profissional na Atenção Básica junto com populações vulneráveis para assim favorecer 

um vínculo, o afeto e a adesão aos tratamentos. Que possam ser efetivadas práticas 

singulares a este grupo singular. 
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APÊNDICE 1 - ROTEIRO DE ENTREVISTA 

 

Nome: 

1. Quanto tempo trabalha no cuidado a população em situação de rua? 

2. Quanto tempo trabalha nesta equipe de Consultório na Rua? 

3. Como você fez sua transição do outro trabalho para o trabalho com população em 

situação de rua? 

4. Como você se percebe no seu trabalho atual? 

5. Que iniciativas ou estratégias são desenvolvidas por você e/ou por sua equipe que 

você considera relevante para o cuidado a população em situação de rua? 

6. O que considera importante no desenvolvimento de seu trabalho? 

 

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.noticias.uff.br/noticias/2012/05/logo-comfundo-eeaac.jpg&imgrefurl=http://www.noticias.uff.br/noticias/2012/05/uff-comemora-semana-erfemagem.php&usg=__ErQTy4JvVOzigkLTo3-D_FTkIgE=&h=162&w=270&sz=54&hl=pt-BR&start=3&zoom=1&tbnid=KzD-5VNbIsmlRM:&tbnh=68&tbnw=113&ei=efqnUKXZF4WByAHvrYCADg&prev=/search%3Fq%3Dlogo%2Bescola%2Bde%2Benfermagem%2Baurora%2Bde%2Bafonso%2Bcosta%26num%3D10%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26site%3Dimghp%26tbm%3Disch&itbs=1
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APÊNDICE 2 – QUESTIONÁRIO 

 

Dados de identificação e sociodemográficos 

Nome:__________________________________________________________________

__ 

Idade: _____     Cidade do Nascimento: 

_________________________________________ 

Profissão: 

_________________________________________________________________ 

Escolaridade: 

______________________________________________________________ 

Empregos 

anteriores:________________________________________________________ 

Tempo de trabalho com cuidado a população em situação de rua: 

_____________________ 

 

Histórico Escolar 

Primário:        Público               Privado 

Segundo Grau: :    Público          Privado 

Ensino superior :    Público        Privado 

Pós graduação: :   Público         Privado 

 

Origem familiar/ Trajetória familiar 

Profissão dos pais:_______________________________________________ 

Contato com pai e mãe durante toda infância:  Sim    Não 

Contato com pais na adolescência:  Sim      Não 

Outra pessoa marcante durante o período da infância e/ou adolescência? Por quê? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Trajetória Profissional 

Tempo de trabalho na ABS: _____________________________ 

Tempo de trabalho com PSR: ________________________________ 

Escreva em poucas palavras (até 3 linhas) sobre sua trajetória profissional anterior ao 

trabalho com PSR: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Rotina Profissional 

Escreva em poucas palavras a rotina profissional atual no cuidado a PSR: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Relação com trabalho e grau de satisfação 

O que mais se identifica com seu trabalho? 

_______________________________________________________________________

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.noticias.uff.br/noticias/2012/05/logo-comfundo-eeaac.jpg&imgrefurl=http://www.noticias.uff.br/noticias/2012/05/uff-comemora-semana-erfemagem.php&usg=__ErQTy4JvVOzigkLTo3-D_FTkIgE=&h=162&w=270&sz=54&hl=pt-BR&start=3&zoom=1&tbnid=KzD-5VNbIsmlRM:&tbnh=68&tbnw=113&ei=efqnUKXZF4WByAHvrYCADg&prev=/search%3Fq%3Dlogo%2Bescola%2Bde%2Benfermagem%2Baurora%2Bde%2Bafonso%2Bcosta%26num%3D10%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26site%3Dimghp%26tbm%3Disch&itbs=1
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_______________________________________________________________________

____ 

O que menos se identifica com seu trabalho? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____ 

Grau de Satisfação:  Pouco satisfeito   Satisfeito    Muito satisfeito 
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APÊNDICE 3 

 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

O (A) Sr. (a) está sendo convidado (a) a participar, como voluntário, da pesquisa 

intitulada: O cuidado à população em situação de rua: o habitus das equipes de 

Consultório na Rua, sob responsabilidade da pesquisadora Fabiana Ferreira 

Koopmans, sob orientação da Dra Donizete Vago Daher. Sua participação é importante 

porque você tem características especícifas como profissional de saúde que atua com 

pessoas em situação de rua. O estudo se propõe a “Investigar as concepções relacionadas 

às práticas de cuidado dos profissionais das equipes de Consultório na Rua (eCnaR) à 

população em situação de rua, do município do Rio de Janeiro”. 

Caso concorde em participar do estudo, o (a) Sr (a) será submetido à aplicação de 

questionários e entrevistas, participará de encontros e grupos focais em que se procurará 

conhecer a sua opinião a respeito dos objetivos da pesquisa. As oficinas e as entrevistas 

serão gravadas em aparelho Mp4 e transcritas integralmente. Durante todo o estudo, será 

acompanhado pela pesquisadora, podendo sanar a qualquer momento qualquer dúvida 

acerca do processo da pesquisa. Não haverá riscos relacionados aos procedimentos que 

serão realizados no estudo e não serão publicados dados ou informações que possibilitem 

sua identificação. 

Embora não haja nenhuma garantia de que o (a) Sr (a) terá benefícios com este 

estudo, as informações serão úteis para garantir uma discussão no cuidado a pessoa em 

situação de rua.  

Assinando esse consentimento, o(a) senhor(a) não desiste de nenhum de seus 

direitos. Além disso, o(a) senhor(a) não libera os investigadores de suas responsabilidades 

legais e profissionais no caso de alguma situação que lhe prejudique. A sua participação 

é inteiramente voluntária. Uma vez aceitando participar desta pesquisa, o(a)  Sr(a) deverá 

se sentir livre para abandonar o estudo a qualquer momento do curso deste, sem que isto 

afete o seu cuidado ou relacionamento futuro com esta instituição. O investigador deste 

estudo também poderá retirá-lo do estudo a qualquer momento, se ele julgar que seja 

necessário para o seu bem estar.  

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.noticias.uff.br/noticias/2012/05/logo-comfundo-eeaac.jpg&imgrefurl=http://www.noticias.uff.br/noticias/2012/05/uff-comemora-semana-erfemagem.php&usg=__ErQTy4JvVOzigkLTo3-D_FTkIgE=&h=162&w=270&sz=54&hl=pt-BR&start=3&zoom=1&tbnid=KzD-5VNbIsmlRM:&tbnh=68&tbnw=113&ei=efqnUKXZF4WByAHvrYCADg&prev=/search%3Fq%3Dlogo%2Bescola%2Bde%2Benfermagem%2Baurora%2Bde%2Bafonso%2Bcosta%26num%3D10%26hl%3Dpt-BR%26sa%3DG%26site%3Dimghp%26tbm%3Disch&itbs=1
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Caso surja alguma dúvida quanto à ética do estudo, o(a)  Sr.(a) deverá se reportar 

ao Comitê de Ética em Pesquisas envolvendo seres humanos – subordinado ao Conselho 

Nacional de Ética em Pesquisa, órgão do Ministério da Saúde, através de solicitação ao 

representante de pesquisa, que estará sob contato permanente, ou contactando o Comitê 

de Ética em Pesquisa desta instituição, no telefone (21) 3971-1463. Endereço: Rua 

Evaristo da Veiga, 16- sobreloja. Centro. Rio de Janeiro. E-mails: cepsms@rio.rj.gov.br/ 

cepsmsrj@yahoo.com.br.  

Caso você concorde em participar desta pesquisa, assine ao final deste documento, 

que possui duas vias, sendo uma delas sua, e a outra, do pesquisador responsável da 

pesquisa. Os participantes de pesquisa, e comunidade em geral, poderão entrar em contato 

também com o pesquisador principal: telefone: 21 999293655. Endereço: Rua Conde de 

Bonfim, 1084, bloco B, apto. 503. E-mail: fabianakoopmans@gmail.com.  

Diante do exposto nos parágrafos anteriores eu, firmado abaixo, 

__________________________________________________, RG: 

__________________________ concordo em participar do estudo intitulado.  Eu fui 

completamente orientado sobre o estudo, de acordo com sua natureza, propósito e 

duração. Eu pude questioná-lo sobre todos os aspectos do estudo. Além disto, ele / ela me 

entregou uma cópia da folha de informações para os participantes, a qual li, compreendi 

e me deu plena liberdade para decidir acerca da minha espontânea participação nesta 

pesquisa.  

Depois de tal consideração, concordo em cooperar com este estudo, patrocinado 

pelo (patrocinador), e informar a equipe de pesquisa responsável por mim sobre qualquer 

anormalidade observada. 

Data:  _____ de ____________ de _______. 

 

 

    ______________________________                           

________________________________ 

   Nome e assinatura do participante                         Nome e assinatura do responsável 

  

mailto:cepsmsrj@yahoo.com.br
mailto:fabianakoopmans@gmail.com
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