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Resumo 

A atenção à população em situação de rua é um dos grandes desafios atuais das 

políticas públicas. O Projeto de Pesquisa Conhecendo o Perfil da População em 

situação de rua do entorno do Campus D. Idílio José Soares no Município de Santos, 

de caráter qualitativo, tem como objetivo conhecer o perfil da população em situação 

de rua adulta que fica próxima ao Campus D. Idílio da Universidade Católica de Santos 

e sua visão sobre os serviços de atendimento existentes. Abrangeu inicialmente 

pesquisa documental sobre a população em situação de rua. E agora encontra-se em 

processo a pesquisa de campo com moradores/as de rua, utilizando entrevistas 

semiestruturadas sobre suas trajetórias de ida e permanência nas ruas e visão sobre 

os serviços de atendimento. Os dados obtidos serão analisados pela metodologia de 

análise de discurso, referenciada teoricamente na Psicologia Sócio-Histórica. A meta 

é que contribuam para o aprimoramento das políticas públicas voltadas a esta 

população. 

Introdução 

A presença de pessoas ocupando o espaço público das ruas tem proporção direta 

com o agravamento da desigualdade social e a redução das possibilidades de 

inserção produtiva da população empobrecida, exigindo uma ação integrada de 

diferentes políticas públicas, articuladas em torno da assistência social. 

A maioria dos estudos sobre população em situação de rua resume-se à quantificação 

e, no máximo, caracterização socioeconômica desta população, sem aprofundar as 

investigações sobre os fatores subjetivos que determinam sua expulsão e 

permanência nas ruas.  

Embora importantes para o conhecimento da realidade, esses dados são insuficientes 

para conhecer as necessidades específicas e o sofrimento psíquico decorrente desta 

condição.  

Essa constatação aponta a necessidade de aprofundar o conhecimento sobre a 

subjetividade desta população, os sentidos pessoais de sua permanência nas ruas e 

das vivências decorrentes dela, fundamental para a construção de novas tecnologias 

de cuidado e de políticas públicas que respeitem sua condição de sujeitos.  

Objetivos 

1) Conhecer o perfil da população em situação de rua adulta que fica próxima ao 

Campus D. Idílio da Universidade Católica de Santos e sua visão sobre os serviços 

de atendimento existentes; 2) Aprofundar a compreensão sobre os fatores  subjetivos 



que envolvem a ida e permanência nas ruas e sobre as consequências psicológicas 

desta condição; 3) Contribuir para o aprimoramento das políticas públicas voltadas a 

esta população, que acolham e atendam suas demandas específicas; 3) Fortalecer a 

dimensão da pesquisa no processo de formação do futuro profissional, alinhada às 

demanda atuais do mercado de trabalho do psicólogo na área da política pública de 

assistência social. 

Metodologia 

O referencial metodológico deste Projeto é a pesquisa qualitativa que permite 

aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno estudado, e superar generalizações 

baseadas em dados estatísticos (ALVES, 1991). 

Por meio da pesquisa documental, utilizada na primeira etapa do Projeto, foi realizado 

levantamento de diversificadas fontes, como dados estatísticos, jornais, revistas, 

documentos oficiais,etc. 

A pesquisa de campo, abrange a coleta de dados sobre número e perfil da população 

em situação de rua; observação participante; registros em diários de campo; e 

entrevistas semiestruturadas com os sujeitos definidos. 

A observação participante, o diário de campo permitindo a integração do observador 

à sua observação. (TONEZER et all, 2012).  

A entrevista semiestruturada revelando conteúdos carregados de significados e 

sentidos, constitutivos de suas diversas configurações subjetivas (GONZÁLEZ REY, 

1997).  

A análise dos dados, “análise de conteúdo” com base no referencial teórico da 

Psicologia Sócio-Histórica (AGUIAR & OZELLA, 2006). 

Desenvolvimento 

Foram realizadas 11 entrevistas individuais semiestruturadas com a população em 

situação de rua, acompanhadas de observações participantes, registradas em diários 

de campo.  

Dados foram levantados também nos Encontros Mensais com a Rede de Atenção às 

Pessoas em situação de rua, organizados pelo Fórum Regional de Trabalhadores do 

SUAS/Sistema Único de Assistência Social e Conselho Regional de Psicologia-

Subsede Santos.  

Resultados Preliminares 



A pesquisa documental forneceu subsídios estatísticos, teóricos e legais sobre a 

população em situação de rua; e dados sobre número e locais de concentração de 

população em situação de rua no território da pesquisa.  

A análise dos discursos dos sujeitos entrevistados até o momento e captados nas 

observações participantes comprovam os dados do último Censo da população em 

situação de rua de Santos, publicado no Diário do Litoral de: 83% com dependência 

química de um total de 591 pessoas. 

Dos 11 homens entrevistados,10 vieram de outras cidades (Campinas, São 

Sebastião, São Vicente, Chile, Ceará, Peruíbe, São Paulo-Capital), sendo apenas 1 

de Santos. Com relação às motivações para ir para as ruas, 02 entrevistados 

relataram ruptura com relacionamentos amorosos e/ou familiares; perda do trabalho 

(01), procura do mesmo no munícipio (03), uso abusivo das drogas. 04 fazem uso de 

Crack, 02 de Crack e Cocaína e todos disseram usar álcool. A grande maioria mantem 

algum vínculo com a família e todos fazem algum trabalho informal para a 

subsistência. 

Relataram já terem feito ou fazerem uso de equipamentos da Assistência Social, tendo 

visões diferenciadas sobre esses serviços. Alguns queixam-se do rigor das regras 

impostas, outros elogiam o suporte técnico na recuperação de documentos e 

recâmbios para a cidade natal, além de oferecer café da manhã e banho.  
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