
 154

ANEXO - 1 

 Goiânia, 12 de novembro de 1997. 

 

Tenente Virgilio Guedes da Paixão – Polícia Militar do Estado de Goiás 

Coordenador da Casa Abrigo FUNCAD/ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 

 

Prezado Senhor, 

 

  Meu nome é Marcelo Medeiros, Enfermeiro, Professor da Faculdade de 

Enfermagem da Universidade Federal de Goiás e aluno do Programa Interunidades de Pós 

Graduação – Nível Doutorado – da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo.  

  Como já é de vosso conhecimento, desde o mês de agosto p.p. tenho 

freqüentado esporadicamente, porém com regularidade, a Casa Abrigo da FUNCAD situada 

na Academia de Polícia Militar do Estado de Goiás, com o objetivo de conhecer melhor a 

dinâmica de funcionamento da Casa, promover a interação com as pessoas que ali 

trabalham e vivem e, também, identificar elementos que me permitam desenvolver um 

trabalho voluntário naquela Casa enquanto professor da Faculdade de Enfermagem da 

Universidade Federal de Goiás. 

  No entanto a convivência neste local permitiu-me identificar ali um espaço 

importante para desenvolvimento de meu projeto de pesquisa de Doutorado intitulado 

“Olhando a Lua pelo Mundo da Rua” (Anexo - 1*) o qual, subsidiará propostas futuras de 

ações conjuntas e de parceria, no que se refere ao desenvolvimento de atividades de 

enfermagem em educação, prevenção e promoção da saúde junto a crianças e adolescentes 

com experiência de vida pelas ruas. 

  No desenvolvimento deste projeto está implícito a aplicação de uma entrevista 

individual com cada adolescente que ali vive e, posteriormente, fornecer, por empréstimo, 
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uma câmera fotográfica descartável para que mostrem a rua em seus aspectos bons e ruins 

através da fotografia e a critério de cada um deles. 

  O material coletado destas entrevistas e fotografias serão utilizadas 

exclusivamente para compor a Tese de Doutorado a ser apresentada à Universidade de São 

Paulo, no Programa especificado acima. Sendo assim, nomes serão omitidos caso seja 

necessário apresentar trechos das entrevistas, sendo substituídos por números que 

favoreçam apenas diferenciar uma entrevista de outra. No caso das fotografias, estas serão 

adulteradas através de tarjas nos olhos ou outra forma que impeça a identificação de 

quaisquer elementos humanos que as componham.  

  Gostaria de apontar que tenho por base no desenvolvimento desta pesquisa o 

respeito à dignidade do Ser Humano, o que vai de encontro às premissas do Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA-90), bem como da Resolução 196/96 do Conselho Nacional 

de Saúde que apresenta as diretrizes e normas regulamentadoras para pesquisas 

envolvendo seres humanos (Anexo - 2). 

  Ante o exposto, venho respeitosamente solicitar de Vossa Senhoria, 

permissão para utilizar a Casa Abrigo da FUNCAD situada nesta Academia enquanto campo 

de estudo e que possa trabalhar com os adolescentes desta Casa enquanto atores sociais 

desta pesquisa, comprometendo-me ,com V. S ª,  mantê-lo informado sobre o andamento 

deste trabalho. 

  Sendo só para o momento e na certeza de que Vossa Senhoria não apontará 

empecilhos à minha solicitação, desde já agradeço manifestando meus protestos de 

consideração. 

  Atenciosamente,                    

 

                    Marcelo Medeiros. 

 

                                                 
* Encaminhado anexo o Projeto de Pesquisa apresentado e aprovado no exame geral de qualificação do Programa 
Interunidades de Doutoramento em Enfermagem da EERP – USP em 03/Nov/1997. 


