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1. RESUMO  

O Projeto de Iniciação Científica Conhecendo os serviços de atendimento e a atuação 

do psicólogo junto à população em situação de rua no município de Santos 

tem como objetivo investigar os programas e serviços de atendimento oferecidos à 

população em situação de rua em Santos e a atuação do profissional de Psicologia 

nestes, levando em conta os referenciais do Ministério do Desenvolvimento 

Social/MDS e Conselho Federal de Psicologia/CFP. Norteado pelo referencial 

qualitativo de pesquisa, envolve: revisão atualizada de literatura sobre o trabalho do 

psicólogo junto à população em situação de rua e sobre parâmetros técnicos e legais 

dos serviços de atendimento da Política Nacional de Inclusão da População em 

Situação de Rua; levantamento dos serviços municipais oferecidos a esta população, 

atendimento prestado e número de psicólogos atuantes; e pesquisa de campo junto 

aos psicólogos para levantar as bases teóricas, metodológicas e técnicas de atuação. 

Os dados obtidos, analisados pela metodologia de análise de discurso da Psicologia 

Sócio-Histórica, poderão contribuir para o aprimoramento das políticas públicas a esta 

população. 

2. INTRODUÇÃO  

A população em situação de rua pode ser definida como um grupo heterogêneo, 

formado por pessoas que compartilham a condição de pobreza absoluta, a falta de 

pertencimento à sociedade formal e a utilização do espaço da rua como sobrevivência 

e moradia (COSTA, 2005). Decorrente do processo histórico de exclusão social do 

país, a presença de pessoas vivendo nas ruas envolve vulnerabilidade econômica, 

ausência de pertencimento social, dificuldade de acesso à informação, perda de 

autoestima e restrição de perspectivas de emancipação social, gerando necessidades 

do eu, sentimentos, significados e ações, relativizando valores e afetando a saúde, 

em especial a saúde mental (CALIL STAMATO, 2016). 

Apesar do Plano Nacional de Atenção Integral à População em Situação de Rua, os 

serviços de atendimento nem sempre respeitam suas necessidades e especificidades, 

nem os princípios da igualdade e equidade, que garantem seus direitos. Este Projeto 

investiga os serviços e projetos de atendimento no município de Santos, assim como 

as funções, atribuições, bases legais, teóricas e metodológicas do trabalho realizado 

pelo psicólogo nestes serviços.  



Conhecendo o atendimento oferecido e o trabalho desenvolvido pelos psicólogos com 

esta população, o Projeto pretende contribuir para políticas públicas alinhadas à 

defesa e garantia dos direitos humanos. 

3. OBJETIVOS  

1) Conhecer os serviços, programas e projetos voltados à população de rua no 

município de Santos, suas bases legais, atendimento oferecido, atividades 

desenvolvidas e número de psicólogos atuantes; 2) Investigar o trabalho realizado 

pelo psicólogo, enquanto integrante da equipe técnica dos serviços e projetos 

municipais; 3) Inserir os estudantes na pesquisa, articulada com o ensino e a 

extensão, compatibilizando a formação acadêmica com as atuais demandas do 

mercado de trabalho do psicólogo na área das políticas públicas. 

4. METODOLOGIA  

O referencial metodológico é a pesquisa qualitativa, adequada para conhecer, 

esclarecer, entender e interpretar fenômenos relacionados à subjetividade humana, 

por desvelar crenças, percepções, sentimentos, valores e significados subjacentes às 

ações, atitudes e comportamentos dos indivíduos (GONZÁLEZ REY, 2002). 

A revisão de literatura foi referenciada na pesquisa documental, que utiliza fontes 

diversificadas e dispersas, sem tratamento analítico, como tabelas estatísticas, 

jornais, revistas, relatórios, documentos oficiais, cartas, filmes, relatórios técnicos, 

vídeos de programas de televisão e outros. 

Os instrumentais da pesquisa de campo são: entrevistas semiestruturadas com os 

psicólogos que atuam com esta população; observações do trabalho desenvolvido por 

estes/as; e registros em diários de campo.  

A entrevista semiestruturada possibilita a expressão espontânea dos sujeitos, 

revelando conteúdos carregados de significados e sentidos, constitutivos de suas 

diversas configurações subjetivas (GONZÁLEZ REY, 1997). O diário de campo 

registra as percepções, visão e leitura de mundo do pesquisador, fornecendo 

elementos para a posterior análise (TONEZER et all, 2012). 

Os dados obtidos serão organizados em categorias, e analisados pela metodologia 

de análise de discurso da Psicologia Sócio-Histórica (AGUIAR & OZELLA, 2006). 

5. DESENVOLVIMENTO  

A pesquisa documental resultou em levantamento de: dados estatísticos sobre a 

população; referenciais legais para Inclusão Social da População em Situação de Rua 



do Governo Federal; 30 artigos científicos sobre o tema, sendo 05 significativos para 

a base teórica da pesquisa.  

O levantamento dos serviços de atendimento no município de Santos apontou: 05 

equipamentos públicos, com 05 psicólogos atuantes; 02 serviços de ONGs e 02 

projetos não governamentais beneficentes de apoio voluntário a esta população.  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

Os dados levantados nos serviços e nas entrevistas com os psicólogos de 01 Serviço 

de Acolhimento não governamental, 02 Serviços de Atendimento (01 não 

governamental e 01 governamental, com função de abordagem na rua), e 02 

profissionais voluntários em projetos beneficentes, apontam: 

- dificuldades estruturais, decorrentes da insuficiência de recursos materiais e 

humanos, e das mudanças legais e de transferência de recursos federais na política 

de assistência social; 

- limitação do trabalho em rede, com dificuldades de acesso da população às políticas 

setoriais de saúde, moradia e trabalho, pelos preconceitos existentes; 

- limites impostos pela formação acadêmica, que não prepara os profissionais para a 

realidade do atendimento a esta população, nem para a atuação interdisciplinar.  
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