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1. Introdução 
 

Este trabalho é fruto da dissertação de mestrado de Cintia Albuquerque1, sob 
orientação da Profª Drª Rosineide Cordeiro, a qual teve como objetivo geral compreender 
como a populaçao de rua adulta em sofrimento psíquico está sendo cuidada na cidado do 
Recife. Para este trabalho, estamos interessadas em pensar as dificuldades e os caminhos 
percorridos por uma moradora de rua para ter acesso aos serviços da rede de saúde mental, 
bem como os pré-requisitos que teve que cumprir para iniciar o seu tratamento.  

Para alcançar os objetivos deste trabalho, baseamos a nossa análise no material de 
pesquisa uitilizado na dissertação, a partir do qual, escolhemos um dos três casos que foram 
usados para a elaboração da dissertação, que é o de Cláudia: uma mulher de 42 anos de idade, 
que estava nas ruas há quatro anos, aproximadamente. Na análise, procuramos compreender 
os diversos posicionamentos e as diferentes versões das pessoas envolvidas nas histórias de 
vida do caso escolhido, buscando entender o caminho percorrido pela moradora de rua para 
ser acolhida no serviço de saúde mental. Algumas questões saltaram aos nossos olhos, dentre 
as quais destacamos a necessidade de possuir referência familiar e domiciliar para iniciar o 
tratamento, dificultando o acesso ao direito de cuidar da saúde para aquelas pessoas que 
moram nas ruas. 

No desenrolar deste trabalho, além de Cláudia, contaremos com a presença de alguns 
interlocutores que nos ajudaram a construir essa história, que são: Andréa, assistente social da 
equipe que atendeu Cláudia na rua; Olívia, dona de um ponto comercial localizado na 
comunidade em que Cláudia vivia; Paula, psicóloga do Caps responsável pelo território que 
Cláudia morava; e Sueli e Saulo, irmãos de Cláudia.  
 

2. População de rua e loucura 
 

Fazer da rua seu local de moradia e/ou de trabalho não é um privilégio da sociedade 
moderna, pois, desde a sociedade pré-industrial, a população de rua já era parte do cenário das 
grandes cidades. Apesar de presente ao longo da história, este segmento populacional cresceu 
consideravelmente com o avanço do sistema capitalista, tornando visíveis as 

conseqüências objetivas e cotidianas dos modelos de desenvolvimento 
concentradores e injustos adotados nas últimas décadas que reduziram, drástica e 
dramaticamente, o campo de possibilidades nas quais podem se movimentar e 
usufruir das riquezas produzidas e dos conhecimentos alcançados (ESCOREL, 
2000, p 139). 

Como já foi anunciado anteriormente, a presença de pessoas vivendo nas ruas não é 
uma condição exclusiva da sociedade atual. A expansão dessa presença se deu devido à 
proliferação da pobreza e das desigualdades sociais, sendo estas as principais conseqüências 
do modelo econômico vigente. Como afirma Nascimento (2000), “no mundo, e no Brasil, o 
novo movimento de internacionalização da economia, associado à hegemonia neoliberal, 
produziu um aumento considerável das desigualdades sociais” (p 57). 

Na década de 1990, a população de moradores de rua no Brasil foi caracterizada como 
“problema” ou “situação-limite”. Ela chegou a essas condições devido a um conjunto de 
vulnerabilidades associadas e cumulativas e continua a ser, até hoje, uma preocupação social. 
Ao mesmo tempo em que se consolidava no nosso país um avanço social em relação às 
políticas de saúde, a “crise ética” do capital trouxe consigo um aumento considerável dos 
processos de exclusão social no Brasil. A instauração de valores como consumismo, 

                                                 
1  A referida dissertação teve como título “Loucos nas ruas: um estudo sobre o atendimento à população 
de rua adulta em sofrimento psíquico na cidade do Recife”, foi desenvolvida no Programa de Pós-graduação em 
Psicologia da UFPE e defendida em 20/02/2009. 



   

individualismo, competição e deterioração das relações de trabalho, faz com que aumente em 
nosso país a camada da população vivendo em condições de miséria e vulnerabilidade social. 
Tal população, além de ser, para o mundo do capital, de ‘indivíduos supérfluos e 
desnecessários ao mundo de produção’; apresenta-se como se não existisse para a sociedade, 
talvez até invisível aos seus olhos (ESCOREL, 2006).  

Dados recentes do Ministério de Desenvolvimento Social e Combate à Fome mostram 
que cerca de 71% dos moradores de rua atribuem ao desemprego ou aos problemas familiares 
ou ao uso abusivo de drogas e/ou álcool a causa da ida para as ruas (BRASIL, 2008). O 
desemprego e o uso abusivo de drogas ou álcool podem ser encarados como causas de 
desavenças nas famílias, as quais acabam por culminar na expulsão de um de seus membros 
para as ruas. Assim, o conjunto de precariedades vivido pelas famílias pobres, bem como o 
esgotamento do emprego formal e a ausência do Estado parecem tornar essas famílias ainda 
mais vulneráveis, a ponto de expulsar de casa alguns de seus membros, devido à 
impossibilidade de resolução dos conflitos com os recursos da família e da comunidade. Não 
podemos deixar de levar em consideração que o fato de ir para as ruas, muitas vezes criticado 
e não compreendido, pode sinalizar a atitude mais saudável para aquele membro da família, 
diante das (im)possibilidades apresentadas pela família/comunidade em determinadas 
situações. 

Diante disso tudo, acreditamos que é preciso falar sobre a população de rua como um 
fenômeno complexo e multifacetado, o qual exige um conjunto de olhares para seu 
entendimento e, mesmo assim, estaremos construindo apenas uma versão possível, diante de 
outras tantas possibilidades. E, ao pensar em moradores de rua em sofrimento mental, 
acrescentamos a esses aspectos a dificuldade apresentada para formação de novos vínculos e 
referências nas ruas, o que lhes dá menos possibilidades de intervenção e cria mais um 
obstáculo frente ao seu caminho de construção de cidadania.  

Assim, pensamos a situação de rua como resultado de um processo, que pode ser 
modificado, caso haja o desejo do usuário e sejam oferecidas as condições necessárias para a 
superação dessa situação. Para isso, é preciso que os serviços públicos estejam preparados 
para oferecer um atendimento adequado para esta parcela da população; mais que isso, é 
necessário que os gestores apresentem disponibilidade e vontade política para investir em 
pessoas que, historicamente, foram excluídas, promovendo ações apropriadas para a 
superação desta situação social. 

Diante dessa realidade social, a saúde — de acordo com seu projeto de universalização 
do cuidado — deveria se apresentar como um dos principais espaços de atribuição de novos 
sentidos à vida, diante de uma sociedade capitalista marcada por valores tão perversos e 
excludentes. Como afirma Luz (2004): 

A saúde está possivelmente no lugar das relações de empatia entre os sujeitos, 
subtraída da sociedade pelos valores individualistas, através de práticas que 
reinserem o contato físico entre as pessoas[...] está legitimando situações de 
cuidado que eram antes assumidas por instituições ou instâncias específicas[...] (p. 
19) 

 
Porém, na prática cotidiana, esse espaço de ressignificação e construção de cidadania 

parece que vem sendo negado para aqueles que moram nas ruas. Contrariando o pressuposto 
da reinserção social das pessoas em sofrimento mental, o qual prevê a extinção progressiva 
dos leitos hospitalares e a expansão da rede de saúde mental como possibilidade de tratamento 
em meio aberto, dessas pessoas parece estar sendo retirado o direito de acesso ao serviço e, 
principalmente, o direito de cuidar da sua saúde integralmente. A partir do estranhamento 
frente a este desamparo vivenciado por pessoas em sofrimento psíquico que moram nas ruas, 
adotaremos neste trabalho um comprometimento com a desnaturalização de uma situação 



   

social instituída historicamente, bem como uma preocupação dos efeitos dessa naturalização 
para essa população. 

 
3. Cláudia: a saída da rua como condição para o tratamento em saúde mental  

 
Cláudia vivia só nas ruas, praticamente sem contato com sua família; não possuía 

qualquer documento e dormia em uma calçada — às vezes com a companhia de outro 
morador de rua. Olívia — moradora da comunidade em que Cláudia morava — contou que 
Cláudia vivia bem ali e fazia amizade com todo mundo; porém, quando estava em crise, 
preocupava demais os vizinhos, pois ficava ainda mais vulnerável. Durante a entrevista com 
Olívia, foi perguntado:  

Cintia: e como era a relação dela com a comunidade?.  
Olívia: ah, ótima, assim. Todo mundo gostava dela. Era muito[...]todo mundo 
admirava, né, pela limpeza dela, pela mania que ela tinha de limpeza com tudo, 
assim. Ela não perturbava pessoas[...] então, ela não perturbava as pessoas[...] 
ela[...] o único problema, pelo contrário, a gente se preocupava pelo fato de ela 
ficar muito exposta, mas não pela questão da perturbação, entendeu? 

 
Na mesma entrevista, Olívia contou que Cláudia já foi até atropelada, pois, quando em 

crise, saía correndo no meio da rua, sem se preocupar com o fluxo de carros na via local. 
Além disso, por vezes, Cláudia tinha alguns delírios persecutórios2 e começou a jogar pedras 
nos ônibus que passavam na avenida na qual morava, sob a justificativa de acreditar que era o 
seu ex-marido que estava chegando para buscá-la. 

Os irmãos de Cláudia, encontrados pela equipe do Iasc, contam que após a morte da 
mãe deles, foram todos morar com a avó, inclusive o pai. Depois do falecimento da avó, uma 
prima vendeu a casa em que moravam e colocou-os na rua. Daí em diante, cada um seguiu um 
caminho: Cláudia e Sueli foram trabalhar como empregadas domésticas; Saulo ficou nas ruas; 
e seu pai foi embora. Como diz Sueli, quando falou sobre a história de vida de Cláudia: “meu 
pai foi embora[...] não sei nem se ele está vivo até hoje”. 

Já sem convivência com a família, Cláudia conheceu um rapaz, com quem foi morar 
ainda no início da relação. Sueli conta que ninguém conhecia direito esse rapaz, mas sabiam 
que ele era muito violento e que em uma das três gestações, Cláudia foi agredida fortemente 
por ele e perdeu seu terceiro filho. A família atribui a esse fato a causa do início do sofrimento 
mental de Cláudia, conforme ilustra o diálogo abaixo:  

Cintia: quando ela era pequena, ela já apresentava algum sinal da doença? 
Sueli: não. Não. Ela sempre trabalhava em casa de família, estudava [...]foi depois 
que ela conheceu esse rapaz. Mas eu acho que, devido aos maus tratos dele; por ele 
ter tirado os filhos dela, ela ficou assim.  

 
Após perder seu terceiro filho, Cláudia foi abandonada pelo marido e seus filhos foram 

morar com uma tia. Nessa mesma época, ela deu entrada para seu primeiro atendimento em 
um hospital geral de Recife – o qual é referência em saúde mental para cidade – em cujo 
estacionamento morou por alguns meses após receber alta médica. Depois de determinado 
tempo, que não sabemos ao certo quanto durou, Cláudia foi colocada para fora do hospital e 
ficou morando em uma calçada próxima, quando se iniciou a vivência de rua propriamente 
dita. Desde essa época, há aproximadamente quatro anos, Cláudia não tem contato com seu 
ex-marido nem com seus filhos. Segundo Sueli, após a morte da tia que tomava conta dos 

                                                 
2  Cláudia recebeu do Caps o diagnóstico de Esquizofrenia e tal sintoma é comum para este quadro. 
Segundo o CID—10 — número F20 — “os transtornos esquizofrênicos se caracterizam em geral por distorções 
fundamentais e características do pensamento e da percepção, e por afetos inapropriados ou embotados” (CID —
10), o que justifica a forte presença de delírios nas pessoas acometidas por estes transtornos. 



   

filhos de Cláudia, o pai pegou os filhos e levou-os, sem dizer para onde. Desde então a família 
não tem mais contato com as crianças. 

Já vivendo na rua, Cláudia freqüentava o hospital com livre acesso: tomava banho nas 
dependências do hospital, ganhava comida de alguns funcionários, recebia medicação para 
dores de dente e de ouvido — que eram recorrentes — e até era medicada de urgência quando 
estava em crise psiquiátrica. Porém, em uma de suas crises, Cláudia jogou pedras no carro de 
um dos diretores do hospital e, a partir de então, começaram a controlar a entrada da usuária 
na instituição, restringindo seu acesso ao hospital apenas às necessidades de saúde, sem 
permitir mais que ela fizesse do hospital a sua moradia ou ponto de apoio para a vida na rua. 
Apesar do vínculo que Cláudia havia estabelecido com os profissionais do referido hospital, a 
direção a expulsou das dependências da instituição, sem ao menos procurar qualquer serviço 
que pudesse acolhê-la, mandando-a para rua, mesmo sabendo do seu estado de sofrimento 
psíquico.  

No mês de Abril de 2007, a partir de uma solicitação de atendimento do Iasc3 para 
Saulo, que estava internado em um hospital, prestes a ter alta médica e sem ter para onde ir, a 
equipe teve conhecimento da existência de Cláudia e foi abordá-la na rua. É importante 
ressaltar que Cláudia estava dentro do território de abrangência de uma equipe do Iasc; outro 
profissional da área já tinha conhecimento da permanência dela naquela comunidade, mas 
nenhum encaminhamento havia sido feito até então.  

Apesar de não ter subsídios técnicos para emitir qualquer diagnóstico, já no primeiro 
atendimento a equipe identificou algum tipo de sofrimento mental de Cláudia, devido ao seu 
comportamento e ao relato da comunidade. Quando questionada sobre como foi o primeiro 
atendimento realizado a Cláudia na rua, a técnica do Iasc disse que a usuária parecia ouvir 
vozes, estava agitada, mudava de humor com muita facilidade e repetiu por várias vezes que 
não podia sair do local onde estava porque seu pai vinha buscá-la: 

Cintia: e tu pode me dizer quando foi e como foi o primeiro atendimento que vocês 
fizeram ela? 
Andréa: [...] quando a gente chegava lá, ela ficava assustada, ela não gostava[...] ela 
dizia: lá vem esse povo de camisa vermelha. Ela não gostava e mal respondia às 
coisas, né. Ficava lá limpando, aquela coisa toda e a gente[...] Mas, ela não agredia. 
Ela só não respondia e não gostava.  

 
Após alguns atendimentos na rua, a equipe começou a conhecer os hábitos de Cláudia 

e se deu conta de que ela gostava muito de bordar e de tirar fotos.  Para facilitar a 
aproximação, Andréa começou a levar tecidos, linhas e máquina fotográfica para os 
atendimentos na rua. A partir do bordado e da fotografia foi estabelecido um vínculo positivo 
entre a equipe do Iasc e a usuária, a qual começou a pedir atendimentos semanais da equipe, 
construindo uma relação de confiança entre ela e as profissionais envolvidas. Com pistas 
fornecidas pela própria usuária durante os atendimentos, a equipe do Iasc conseguiu 
informações para dar início à retirada da segunda via de todos os documentos de Cláudia. 
Esse processo foi lento, devido à morosidade dos órgãos públicos responsáveis e também por 
causa da resistência de Cláudia em aceitar seu nome. A usuária, até hoje, rejeita o nome dado 
pelos seus pais e só foi possível efetivar a retirada da 2ª via de sua documentação por meio de 
um acordo firmado entre a equipe do Iasc e Cláudia, que consistiu em Cláudia aceitar o nome 
nos documentos, mas ser chamada e apresentada em todos os locais pelo nome que escolheu 
para si. 

                                                 
3  Instituto de Assistência Social e Cidadania: autarquia municipal especializada, vinculada à Secretaria de 
Assistência Social do Recife, que tem como público alvo pessoas em situação extrema de vulnerabilidade e risco 
social. Para o atendimento a moradores de rua, o Iasc conta com o Serviço de Educação Social de Rua (SESR), 
serviço este que fora estudado na dissertação referida. 
 



   

Outro encaminhamento dado imediatamente pela equipe do Iasc foi o envio de um 
relatório sobre o caso para o Caps Transtorno do Distrito Sanitário responsável por aquele 
território. O Caps, por sua vez, recebeu o relatório, fez uma visita na área — através da equipe 
de Ação Avançada —, levou o caso para reunião de equipe, mas logo concluiu que estando a 
usuária na rua nenhum tratamento poderia ser iniciado, devido à maior vulnerabilidade 
causada pelos remédios e à falta de referência para o controle da medicação. Sendo assim, 
qualquer intervenção da saúde mental só poderia ser feita depois de resolvida a situação de 
rua de Cláudia, aqui colocada como um problema que impediu seu acesso aos serviços de 
saúde mental, conforme ilustra o diálogo abaixo com Paula:  

Cintia: como e quando a usuária chegou ao Caps? Qual foi a primeira avaliação 
feita? 
Paula: foi muito difícil. Porque o Caps precisava de um familiar, certo? O Caps 
precisava, não podia. É como por exemplo: o médico do Caps dizia, Paula., como é 
que a gente vai medicar se tem que alguém administrar essa medicação? [...] Então, 
se houver alguma intercorrência clínica com é que a gente pode atuar se não tem 
ninguém junto dela? E também a questão da vulnerabilidade dela como sujeito na 
rua dormindo. E aí foi muito difícil[...] Porque a gente precisava do vínculo social 
pra poder entrar enquanto Caps[...] Deixei completamente com o Iasc, porque eu 
disse meu deus, enquanto eles não me mostrarem um vínculo a gente não pode 
atuar enquanto saúde mental. 

 
 

Em sua entrevista, Andréa falou que uma das principais dificuldades enfrentadas pela 
equipe para dar continuidade aos encaminhamentos para o caso de Cláudia foi a sua situação 
de morar na rua, o que se desdobrou em dois empecilhos ao tratamento: a falta de um espaço 
fisicamente protegido (com teto e porta, por exemplo) e a ausência de referência para o 
controle da medicação, por Cláudia não ter mais contato com a família e não ter ninguém na 
comunidade disposto a assumir tal função, como pode ser visto no diálogo abaixo: 

Cintia: nessa busca pelas instituições e pela família, quais foram as dificuldades? 
Andréa: primeiramente, quanto à instituição, o que esbarrava muito era essa 
questão da rua. Que como ela tava na rua, então ela não era coberta por tal serviço; 
que tinha que ter um espaço protegido para dar a medicação e isso aí foi o que 
custou muito, porque como ela não tinha, ela continuava vulnerável á chuva, a 
tudo[...] Então assim, as dificuldades de instituição foi essa: a questão de ela estar 
na rua”. 

 
É interessante que esses dois aspectos marcam e definem as condições de vida de 

quase todos moradores de rua em sofrimento mental. Viver nas ruas implica necessariamente 
não estar morando em uma casa ou abrigo; e a ausência de referência, no caso de moradores 
de rua em sofrimento psíquico, é um aspecto que marca a singularidade no modo de vida 
dessas pessoas nas ruas. 

Apesar de Paula ter reconhecido anteriormente que o Caps tem a responsabilidade de 
tomar conhecimento e, minimamente, construir uma resposta para cada caso que se apresenta 
no seu território, nos encaminhamentos para o caso de Cláudia ela se contradiz. Em reunião 
com Andréa, ela reconhece Cláudia como parte do território apenas quando a usuária 
consegue morar em um espaço alugado. Mas, de acordo com a política de saúde mental, o 
conceito de território adotado não se define somente como espaço físico, geográfico, mas 
principalmente pelas relações construídas naquela área determinada. Sendo assim, “O 
território é constituído fundamentalmente pelas pessoas que nele habitam, com seus conflitos, 
seus interesses, seus amigos, seus vizinhos, sua família, suas instituições, seus cenários[...]” 
(Brasil, 2004, p 11) e, não restringindo o habitar a ter uma casa.  

Dessa forma, os moradores de rua também deveriam ser reconhecidos como 
responsabilidade dos serviços presentes em cada localidade e a rede de saúde mental precisa 



   

acolhê-los mesmo estando nas ruas, pois é no espaço da rua que são construídas suas relações 
de habitação em um dado território. Cada usuário estabelece para si um pedaço de calçada 
para morar; constrói vínculos positivos ou negativos com a comunidade local; cria hábitos e 
rotinas para sua vida nas ruas; enfim, pertence a uma dada localidade de acordo com as suas 
especificidades, as quais precisam ser respeitadas e reconhecidas como legítimas, até mesmo 
para que se consiga chegar nessa população. 
 

4. Considerações finais 
 

Por que não permitir o cuidado e o acesso aos direitos àqueles que, mesmo diante das 
dificuldades encontradas, ainda desejam viver nas ruas? A saída das ruas como condição para 
ter acesso aos serviços de saúde mental, a qual fora colocada como imposição para a história 
contada neste trabalho, pode não ser a melhor estratégia para todos os usuários. A imposição 
da moradia formal, apesar de ser a melhor solução aos olhos das políticas públicas e dos 
profissionais que a executam hoje, pode não ser a escolha do usuário em vários momentos de 
sua vida. Mesmo porque a ida para as ruas, dependendo de cada história de vida, pode ter sido 
a resposta possível; a forma de resistência mais corajosa e saudável diante de situações 
violentas em moradias anteriores.   

Por não corresponderem a um perfil dominante, a população de rua acaba ficando de 
fora das ações desenvolvidas pelos serviços públicos, de forma geral. E, mesmo quando são 
aceitos, precisam se adequar às normas já construídas, cujas regras se contrapõem ao estado 
de desvinculação em que se encontram essas pessoas. A uniformização e rigidez dos serviços 
acabam por afastar as possibilidades de acesso das pessoas em situação de rua em sofrimento 
mental, os quais esperam dos usuários completa reorganização do seu cotidiano para iniciar o 
tratamento em saúde mental.  

É importante lembrarmos que as convenções negociadas para o campo da saúde 
mental, se entendidas como construções sociais, podem ser transformadas, principalmente 
quando apresentadas a um novo conjunto de demandas que põem em cheque as verdades até 
então estabelecidas. Parece ter havido tamanho processo de naturalização com relação ao 
imperativo do domicílio com casa e da referência sócio-familiar e/ou comunitária para a 
aceitação no tratamento que, mesmo quando colocados frente a uma demanda diferenciada e 
com suas especificidades, os serviços não conseguem construir estratégias eficazes para um 
fenômeno não familiar. Assim, defendemos que o respeito às diferenças e a garantia universal 
e integral de proteção social, tão presentes nos discursos e nas leis vigentes em nosso país, 
precisam ser ampliados para qualquer grupo social, mesmo que ele desorganize e se 
contraponha às nossas certezas e convicções sobre a melhor forma de estar no mundo. 
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