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CARACTERIZAÇÃO DO TEMA “POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA” EM 

TESES E DISSERTAÇÕES DA PSICOLOGIA 

 

RESUMO 

Este projeto tem como objetivo caracterizar o tema população em situação de rua 

em resumos de dissertações e teses da Psicologia. O pressuposto deste estudo é 

que a análise da produção acadêmica e científica permitirá detectar a contribuição 

da área referente ao objeto de pesquisa e quão podem ser estigmatizadores os 

discursos produzidos. A base de dados utilizada foi o banco de teses da 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES – com o 

descritor “situação de rua”.  As teses foram catalogadas a partir do material 

disponibilizado na pesquisa e, posteriormente, foram organizadas com as seguintes 

categorias: UF da instituição onde a tese foi defendida, ano da defesa e área de 

conhecimento da produção. Realizamos a análise de conteúdo de modo a proceder 

à descrição organizada e sistemática, procurando suas características estruturais, 

seus padrões e as interpretações propostas da temática analisada. Foi possível 

detectar que as teses produzidas pelos cursos de pós-graduação de Psicologia 

abordam em sua maioria a situação de rua de crianças e adolescentes associando-

os a temas como drogas e álcool. O Estado com mais produções sobre o tema na 

área da Psicologia é o Estado do Rio Grande do Sul e, no qual é possível notar que 

as teses estão voltadas ao desenvolvimento de crianças e adolescentes associando-

o com temas como: trabalho, expressões morais e vulnerabilidade social.  

 

INTRODUÇÃO 

O interesse pelo tema população em situação de rua segue sob os olhares da 

sociedade de modo geral e também, acadêmicos. Um breve levantamento no banco 

de dados da CAPES, com a expressão exata “população em situação de rua”, 

aponta que entre 1987 e 2011 foram produzidas 68 teses e 159 dissertações. Ao 

pesquisar o banco de dados da BVS-Psicologia, INDEX Psi TESES, aparecem 31 

produções cadastradas, sendo que quatro são doutorados.  

Segundo Vieira, Bezerra e Rosa (1992), a população de rua é o segmento social que 

está em situação limite de pobreza e observam que este segmento cresce com o 

empobrecimento da classe trabalhadora.  



Apontam que a pobreza não é apenas uma questão econômica, mas que passa por 

“parâmetros de avaliação social”, ou seja, “(...) a população de rua, que 

indiscutivelmente se encontra numa situação de estrema pobreza,  tem seu lugar 

social demarcado, sendo estigmatizada pela sociedade como um todo e pela classe 

trabalhadora em particular” (VIEIRA, BEZERRA e ROSA,  1992, p.18), uma vez que 

devemos considerar que vivem numa sociedade capitalista  em que a legitimidade 

social, a dignidade pessoal se faz por meio da ética do trabalho. 

As recessões e mudanças no mercado de trabalho promovem situações de 

desemprego ou de inserções irregulares da mão de obra, neste mercado. Parte da 

classe trabalhadora passa a ter empregos com vínculos e rendimentos irregulares, 

assumem atividades intermitentes e trabalhos informais. São pessoas 

principalmente do sexo masculino que geralmente realizam trabalhos temporários 

em grandes centros urbanos. Frequentemente deixam as famílias na tentativa de 

obter melhores condições de vida, ou então, em função de conflitos. Residem 

alternadamente em diferentes habitações precárias e quando não há alternativa, 

vivem nas ruas (VIEIRA, BEZERRA e ROSA, 1992, p22).   

Portanto, as autoras identificam, neste texto que boa parte do contingente que vive 

nas/das ruas dos grandes centros urbanos são pessoas que foram expulsas do 

mercado formal de trabalho, ficando assim, sem acesso a bens e serviços, 

submetendo-se a serem trabalhadores de atividades informais e temporárias.  

 

OBJETIVOS 

1.1 Objetivo Geral 

Caracterizar o tema população em situação de rua em dissertações e teses da 

Psicologia, no Brasil. 

1.2 Objetivos Específicos 

 Analisar aspectos formais das dissertações e teses da área da Psicologia 

sobre população em situação de rua;  

 Descrever os conteúdos dos textos analisados, procurando suas 

características estruturais, seus padrões e as interpretações propostas da 

temática analisada; 



MÉTODOS E PROCEDIMENTOS 

Este projeto de pesquisa buscou analisar dissertações e tese de Psicologia que tem 

como tema a população em situação de rua e, portanto. O que se pretende não é 

analisar o caráter de cientificidade dos textos, mas sua estrutura argumentativa 

sobre o tema população em situação de rua no campo da Psicologia.  

Para a análise formal ou discursiva do material faremos uso do referencial 

metodológico da hermenêutica de profundidade (THOMPSON, 1995), as técnicas de 

análise de conteúdo (BARDIN, 1977; ROSEMBERG, 1981) de modo a proceder à 

descrição organizada e sistemática dos conteúdos dos textos analisados, 

procurando suas características estruturais, seus padrões e as interpretações 

propostas da temática analisada.  

Foram fonte de informação as teses e dissertações nacionais da área da Psicologia 

indexadas no banco de teses/dissertações da CAPES e da Biblioteca Virtual de 

Saúde – Psicologia que tratem diretamente do tema população em situação de rua. 

O procedimento foi dividido em VIII etapas: I - Adequação e aprofundamento do 

material teórico, com base nas informações obtidas nesta etapa de fundamentação, 

serão definidos os parâmetros a serem aprofundados no estudo; II - Levantamento 

de dissertações e teses em bancos de dados eletrônicos, etapa de catalogação de 

informações formais como o Estado de produção do texto, instituição e ano da tese, 

haverá também a criação de um banco de dados, na plataforma SPSS Statistics; III 

– Leitura do material coletado; o conteúdo passará por um processo de 

levantamento qualitativo, será interpretado e codificado; IV – Definição de categorias 

análise, baseado na codificação da etapa anterior, os dados serão classificados por 

categorias, define-se também os cruzamentos de informações na; V – Tabulação 

dos dados; geração de tabelas através da plataforma SPSS Statistics; VI – Análise 

qualitativa dos dados; VII – Organização e redação final. 

DESENVOLVIMENTO 

O nosso olhar sobre a pesquisa e produção científica nos cursos de pós-graduação 

faz sob um primeiro recorte o tratamento dado fora do e no âmbito da Psicologia e 

ambos os grupos derivados deste olhar se beneficiam dos mesmos parâmetros para 

a análise de conteúdo (Bardin,1998). 

Bardin (1998) organizou de forma empírica a análise de conteúdo, de modo que a 

fizesse de forma sistemática. Segundo Freitas (2001), a análise formal ou discursiva, 



permite-nos analisar sua organização interna das formas simbólicas, padrões, 

caraterísticas estruturais e relações. Portanto, utiliza-se da análise de conteúdo 

como instrumento que permita categorizar produções científicas sobre o tema 

população em situação rua. 

Freitas (2001), argumenta que analisar discursos produzidos e veiculados no 

contexto social permitem apreender formas discursivas que sustentam relações 

assimétricas de poder como por exemplo, as relações de gênero, raça/etnia, idade 

entre nações nos processos de construção.  

Para a análise das relações assimétricas presentes no discurso nos sustentamos no 

conceito de ideologia de Thompson (1998). O autor conceitua ideologia como um 

meio de estabelecer e sustentar relações assimétricas de poder. Portanto “o sentido, 

mobilizado nas formas simbólicas, [em nosso caso, nos resumos de teses e 

dissertações produzidos na pós graduação da Psicologia], serve para estabelecer e 

sustentar relações de dominação”.  

Em um primeiro momento, fenômenos sociais ou os discursos sobre eles não são 

em si ideológicos, há a necessidade de se analisar a ideologia como processo e 

identificar se estabelece relação com assimetrias (Thompson, 1998). 

Ainda segundo Thompson (1998), a análise das formas discursivas, coloca a 

investigação social em um campo pré interpretado e, o trabalho do analista está em 

reinterpretá-lo. No caso deste projeto, propõe-se reinterpretar o tratamento dado 

pelos resumos disponíveis no site da CAPES ao tema população em situação de 

rua. 

 

RESULTADO  

Análise do Material Coletado e o Contexto Social 

O crescente aumento de produções científicas sobre o tema população de rua se dá 

no mesmo que período no qual ocorrem diversos eventos Federais, visando à 

população em situação de rua. A partir dos anos 2000 o interesse pelo tema 

aumentou significativamente: foram 19 dissertações de 8 áreas do conhecimentos 

diferentes. Este aumento pode estar ligado à visibilidade sob tema, dada ao acordo 

político entre Brasil e o FMI - Fundo Monetário Internacional - firmado no ano de 

1998, acordo este que previa o empréstimo de US$ 41 bilhões e uma série de metas 

de cunho macroeconômico e social, garantindo a preservação de cortes nas verbas 

da Educação, Saúde e Proteção Social. 



Observa-se a continuidade dos estudos quanto as estruturas e políticas de saúde a 

adolescentes e crianças em situação de rua e, surgiram também estudiosos do 

âmbito estrutural da Educação e, suas propostas pedagógicas.  

A partir da segunda metade dos anos 2000 é possível detectar uma movimentação 

mais acentuada governamental em parcerias do Governo Federal em eventos 

voltados para a População em Situação de rua, na qual levou a caracterização 

dessa população e a criação de suas Políticas Públicas. 

No ano de 2005 houve o I Encontro Nacional Sobre População em Situação de Rua, 

na qual se diagnostica a necessidade de elaborar políticas públicas voltadas a 

População em Situação de Rua e, enxerga-se a necessidade da atuação do 

Governo Federal e de pesquisadores para que ocorram as implementações de 

Políticas Públicas, pois as políticas públicas distritais voltada a este segmentos 

foram avaliadas de forma negativa.  

A primeira pesquisa nacional sobre população em situação de rua, ocorreu no ano 

de 2008, em parceria da Unicef com o MDS – Ministério do Desenvolvimento Social 

e Combate a Fome -, na qual pode-se caracterizar a população em situação de rua 

no Brasil. Detectou-se que em sua maioria esta população não recebe nenhum tipo 

de benefício do Governo Federal. 

O II Encontro Nacional Sobre População em Situação de Rua foi no ano de 2009, e 

foi aprovado a Política Nacional para a população em situação de rua, que propõe o 

aumento de serviços como de acolhimento, implementação de unidades de saúde 

na rua, programa de moradia solidaria, etc. 

 

Produção Acadêmica Sobre População em Situação de Rua 

Dentre as áreas do conhecimento que tematizam população em situação de rua, a 

Psicologia é a área que contém mais produções que abordam o tema, 

principalmente a Psicologia Social. Avaliando as grandes áreas do conhecimento, a 

Saúde (Psicologia, Enfermagem, Psicobiologia, Medicina e Saúde Pública) 

concentra o maior número de produções acadêmicas na área (Tabela 1).  

Tabela 1 – Área do conhecimento 

  Frequência Percentual 

PSICOLOGIA Saúde 11 34% 

ENFERMAGEM Saúde 3 10% 

LINGUÍSTICA Humanas 3 10% 



EDUCAÇÃO Humanas 2 7% 

PSICOBIOLOGIA Saúde 2 7% 

MEDICINA Saúde 2 7% 

SAÚDE PÚBLICA Saúde 2 7% 

SERVIÇO SOCIAL Humanas 2 7% 

TEOLOGIA Humanas 2 7% 

GEOGRAFIA Humanas 1 2% 

HISTÓRIA Humanas 1 2% 

Total   31 100% 

A área de conhecimento classificada como Humanas, a produção sobre o tema 

assim se distribui em ordem decrescente: Linguística (3 teses), Serviço Social, 

Educação e Teologia (com 2 teses cada uma) e, por fim, História e Geografia (com 1 

tese cada área). 

Os dados mostram que é crescente o interesse em produzir conhecimento sobre a 

população de rua. Foi na primeira década dos anos 2000 que se observa uma maior 

concentração de produções acadêmicas sobre o tema (61%) e, como se observa é a 

Psicologia a área que se destaca neste tipo de produção (Tabela 2). Observa-se 

uma tendência de manutenção ou de elevação do interesse em se estudar o tema 

na academia Embora tenhamos aglutinado separadamente os anos de 2010 a 2012, 

portanto, teses defendidas nos últimos três anos (23%), se comparado com as duas 

décadas anteriores (16% e 61%). Nestes últimos três anos a Psicologia também 

lidera a produção, enquanto nos anos 90 a produção teve origem nas áreas de 

Enfermagem, Medicina e Psicobiologia. 

Tabela 2. Área do conhecimento / Década 

  
de 1990 à 

1999 
de 2000 à 

2009 
de 2010 à 

2013 Total 

PSICOLOGIA   8 3 11 

ENFERMAGEM 3     3 

LINGUÍSTICA   3   3 

EDUCAÇÃO   2   2 

PSICOBIOLOGIA 1 1   2 

MEDICINA 1   1 2 

SAÚDE PÚBLICA   2   2 

SERVIÇO SOCIAL   1 1 2 

TEOLOGIA   1 1 2 

GEOGRAFIA   1   1 

HISTÓRIA     1 1 

Total 5 19 7 31 

% 16% 61% 23% 100% 



 

Comparando os dados das Tabelas 1, 2 e 3 observamos que o crescimento de 

produções acadêmicas (dissertações e teses) sobre o tema acompanha a mesma 

tendência de crescimento de políticas públicas e/ou investimentos governamentais 

para este segmento social.  

Tabela 3. Produção Acadêmica/ UF 

  Frequência Percentual 

SP 14 44% 

RS 7 26% 

DF 2 6% 

PE 2 6% 

RJ 2 6% 

BA 1 3% 

MG 1 3% 

PB 1 3% 

PR 1 3% 

Total 31 100% 

 

O Tema na Área da Psicologia 

A Psicologia contribui com 11 dissertações que abordam população em situação de 

rua, na maioria são provenientes da Psicologia Social, porém há também produções 

das áreas da Psicologia Cognitiva, Psicologia Educacional e Psicologia do 

Desenvolvimento. 

Em análise realizada nos resumos de teses e dissertações disponíveis, nota-se que 

as teses em sua maioria tem como foco a infância, a criança e adolescente. Oito 

estudos que utilizam estes termos para definir as características deste segmento 

etário da rua como objeto de estudo.  

As dissertações originárias da região Nordeste, provêm da Paraíba, em 2007, em 

que a partir de teorias psicossociológicas avaliou-se a rotina institucional nos 

processos políticos, políticas públicas, etc. Em 2011 proveniente do Estado de 

Pernambuco, a produção com o objetivo de investigar de que modo a visão de morte 

se relaciona ao self. 

Ao analisar as produções originais do Rio Grande do Sul por meio do Diretório de 

Grupos de Pesquisa no Brasil, sobre quais grupos de pesquisa pertencem os 

produtores das teses, nota-se que quatro dos pesquisadores atuam em um grupo 

em comum, intitulado de Desenvolvimento Humano em Situações de Risco Social e 

Pessoal, na qual entre seus objetivos de estudos principais estão indicadores de 



risco e de proteção, vulnerabilidade. Enfatizam estudos com crianças, adolescentes 

e famílias em situação de rua e associam com temas como a violência familiar, uso 

de drogas, etc. Todos os pesquisadores atuam na área de desenvolvimento de 

crianças e adolescentes em situação de rua. 

Quadro 4 - Produção Acadêmica sobre população em situação de rua no RS 

Ano Área em o pesquisador atua 
Grupo de Pesquisa na qual o pesquisador 
pertence 

2002 
Desenvolvimento de crianças e adolescentes 
em situação de rua 

Desenvolvimento Humano em Situações de Risco 
Social e Pessoal 

2008 
Avaliação e intervenção em Psicologia da 
saúde 

Núcleo de Ensino e Pesquisa em Psicologia 
Clínica e da Saúde  

2008 
Desenvolvimento de crianças e adolescentes 
em situação de rua 

Desenvolvimento Humano em Situações de Risco 
Social e Pessoal 

2009 
Desenvolvimento de crianças e adolescentes 
em situação de rua 

Desenvolvimento Humano em Situações de Risco 
Social e Pessoal 

2011 
Desenvolvimento de crianças e adolescentes 
em situação de rua 

Desenvolvimento Humano em Situações de Risco 
Social e Pessoal 

Diferentemente do que se pode notar na produção acadêmica sobre o tema no Sul, 

no Sudeste não é possível detectar algum tipo de segmentação do tratamento dado 

ao tema, quando se interpreta a produção acadêmica a partir de seus resumos e 

auxiliado por um breve levantamento quanto aos grupos de pesquisa no qual os 

autores pertencem. 

Quadro 5 - Produção Acadêmica sobre população em situação de rua no Sudeste 

Ano 
Área de atuação do 
pesquisador 

Grupo de Pesquisa na qual o pesquisador 
pertence Universidade 

2001 
NÃO LOCALIZADO NÃO LOCALIZADO Unesp 

2005 
Aportes de Psicologia Social à 
compreensão de problemas 
sociais 

Núcleo de Estudos  de Gênero Raça e idade - 
NEGRI PUC 

2009 
NÃO LOCALIZADO NÃO LOCALIZADO PUC 

2011 Condições e Determinantes de 
Saúde 

Grupo de Estudos em Desenvolvimento de 
Sistemas de Saúde - GEDESS  USP 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Afinal, é possível caracterizar o tema população em situação de rua em dissertações 

e teses da Psicologia? Apesar de estar constantemente sob os olhares da sociedade 

e da comunidade acadêmica, de que maneira o tema está introduzido e qual a 

contribuição da produção científica foram os pontos que levaram a produção deste 

estudo. 



Os primeiros estudos produzidos, ainda fora do âmbito da pós graduação, 

identificou-se a população em situação de rua, e a partir daí surgiu a lacuna para 

que se identificasse também estruturas e políticas voltadas para o objeto de 

pesquisa. 

A produção acadêmica aqui analisada, ao tematizar a população em situação de rua 

focou, principalmente, o segmento etário infanto-juvenil em detrimento dos adultos e 

idosos, apesar dos dados estatísticos indicarem uma maior concentração de adultos 

nas ruas brasileiras, segundo a Política Nacional Para Inclusão da População em 

Situação de Rua (2008). Esta tendência de enfatizar a infância e adolescência em 

situação de rua é, especialmente, marcada pelas áreas de pesquisas dos grupos 

aos quais estão vinculados os orientadores dos pós graduandos, da área da 

Psicologia.  

A análise aqui apresentada está restrita a resumos de pesquisas, o que nos limita 

para afirmar o quanto a construção deste tema na área da Psicologia, colaborou ou 

não para um discurso estigmatizador sobre a população em situação de rua, no 

entanto, é possível observar que o discurso presente nos resumos analisados 

vincularam este tema a um segmento etário, a infância e adolescência pobres. 

Associaram também este segmento populacional a situações de vulnerabilidade 

social. Nos resumos analisados, boa parte das teses apresentam o tema crianças e 

adolescentes em situação de rua como eixo central associado ao uso e abuso de 

drogas e álcool. Os estudos assumem um caráter de denúncia ao apontar a situação 

de vulnerabilidade em que expõe as necessidades estruturais e de 

acompanhamento deste segmento populacional. 

A pesquisadora Fulvia Rosemberg (1993 e 1994), corroborada pelo pesquisador 

Marcelo P. de Andrade em sua tese sobre o discurso da mídia sobre “meninos em 

situação de rua (2005) ao problematizarem a construção e o tratamento dado a 

categoria “meninos de rua” na literatura especializada, argumentam que esta 

categoria vem sendo usada para representar pobreza e que estimula um discurso de 

denúncia sobre as más condições vida de crianças e adolescentes nos países em 

desenvolvimento, mas não tem oferecido informações que levem a compreensão 

das condições sociais que possibilitaram a ocorrência deste fenômeno social. Para 

estes pesquisadores, este discurso além de estigmatizar crianças e adolescentes 

pobres também estigmatizam famílias pobres que são culpabilizadas por produzirem 

“meninos de rua”. 
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