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1. RESUMO  

A população em situação de rua, considerada em extrema vulnerabilidade social, 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). Embora 

exista uma Política Nacional para a População em Situação de Rua – PNPR, 

(instituída pelo Decreto nº 7.053, de 23 de dezembro de 2009) os serviços de 

atendimento nem sempre respeitam suas necessidades e especificidades, nem os 

princípios da igualdade e equidade, que garantem seus direitos. O Subprojeto 

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 serviços, 

programas e projetos de atendimento oferecidos à população em situação de rua em 

Santos e a atuação do profissional de Psicologia nestes, levando em conta princípios, 

parâmetros e referenciais do Ministério do Desenvolvimento Social/MDS e Conselho 

Federal de Psicologia/CFP. Para atingir estes objetivos, foi feita uma pesquisa 

documental em livros, artigos científicos, monografias, dissertações, teses, relatórios 

técnicos e documentos sobre o tema. A pesquisa de campo incluiu visitas aos serviços 

de atendimento e entrevistas com os psicólogos atuantes. Os dados obtidos foram 

estudados com base na metodologia de análise de discurso, tendo como referencial 

teórico a Psicologia Sócio Histórica. Espera-se que os resultados obtidos contribuam 

para o aprimoramento das políticas públicas voltadas a esta população, e para o 

conhecimento de metodologias de trabalho dos psicólogos nesta área, de forma a 

colocar em prática o compromisso ético-político da Psicologia. 

Palavras-chave: População em situação de rua, Psicologia e Políticas Públicas, 

Assistência Social, Exclusão Social. 

2. INTRODUÇÃO  

A população em situação de rua é considerada em condição de extrema 

vulnerabilidade social, podendo ser definida como um grupo heterogêneo, formado 

por homens, mulheres, jovens, famílias inteiras, que compartilham a condição de 

pobreza absoluta e a falta de pertencimento à sociedade formal e que, em sua 

trajetória de vida já realizaram alguma atividade laboral importante na constituição de 

suas identidades sociais. Em decorrência de algum infortúnio em suas vidas, como 

perda do emprego e/ou rompimento de laço afetivo, perderam a perspectiva de projeto 



de vida, e passaram a utilizar o espaço da rua como sobrevivência e moradia (COSTA, 

2005). 

A presença de pessoas vivendo nas ruas é decorrente do processo histórico de 

exclusão social existente no Brasil, que se caracteriza não só pela dimensão 

econômica, mas pela ausência de pertencimento social, dificuldade de acesso à 

informação, perda de autoestima e restrição de perspectivas de emancipação social.  

Determinando necessidades do eu, sentimentos, significados e ações, a condição de 

exclusão vivenciada por estas pessoas relativiza valores e afeta a saúde das pessoas, 

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

Pesquisas oficiais sobre a população em situação de rua são dificultadas pelas 

próprias características instáveis de territorialização, e pelas vulnerabilidades 

relacionadas ao desamparo diante das intempéries, à insalubridade e à insegurança 

desta condição (VALENCIO et al, 2008). A maioria dos estudos privilegia dados 

estatísticos, resumindo-se à quantificação e, no máximo, caracterização 

socioeconômica desta população, sem aprofundar as investigações sobre os fatores 

subjetivos que determinam a expulsão e a permanência das pessoas nas ruas.  

Isso revela a invisibilidade social desta população no âmbito das políticas sociais 

(NATALINO, 2016). E também a negação de sua condição de sujeitos, característica 

fundamental para a implementação de políticas públicas adequadas ao atendimento 

de suas necessidades e demandas, que respeitem não apenas o princípio da 

igualdade, mas especialmente o princípio da equidade, garantindo direitos iguais e 

respeitando especificidades.  

Visando preencher a lacuna de conhecimento sobre os serviços de atendimento à 

população em situação de rua e a atuação dos psicólogos nestes, o presente 

Subprojeto focou a investigação de ações e atividades desenvolvidas pelos serviços 

governamentais de atendimento e ONGs, assim como funções, atribuições, bases 

legais, teóricas e metodológicas do trabalho dos profissionais de Psicologia.  

Tendo como referencial a teoria sócio histórica (BOCK, 2001), em diálogo com a 

perspectiva psicossocial da psicanálise (BROIDE, 2016), a pesquisa busca conhecer 

se os serviços e programas de atendimento e a atuação do psicólogo atendem as 

normativas previstas nos parâmetros legais e técnicos e as necessidades objetivas e 

subjetivas, específicas da população em situação de rua, considerando os sujeitos 

perdidos nas questões e análises puramente estatísticas, econômicas e sociais. Para 

isso, foram utilizados como instrumentais de pesquisa de campo levantamento dos 



serviços, programas e projetos de atendimento no município, entrevistas individuais 

com os psicólogos atuantes e observações do trabalho realizado junto à população 

em situação de rua.  

Conhecendo o atendimento governamental e não governamental oferecido e o 

trabalho desenvolvido pelos psicólogos com esta população, o presente Subprojeto, 

além de preparar o estudante como pesquisador comprometido com a produção de 

conhecimentos e reflexão sobre as tecnologias sociais utilizadas pelos psicólogos, 

visa contribuir para o aprimoramento de políticas públicas alinhadas à defesa e 

garantia dos direitos humanos e ao compromisso ético-político da Psicologia. 

3. OBJETIVOS 

O principal objetivo deste Subprojeto de Pesquisa é investigar os serviços, programas 

e projetos de atendimento oferecidos à população em situação de rua, em Santos, e 

a atuação do profissional de Psicologia nestes, levando em conta os princípios e 

parâmetros do Ministério do Desenvolvimento Social/MDS (BRASIL, ANO – 

COLOCAR NAS REFERÊNCIAS) e Conselho Federal de Psicologia/CFP (CFP, 

2013).  

Tendo como referencial a pesquisa qualitativa, a metodologia do Subprojeto 

abrangeu: 1) pesquisa documental para revisão atualizada de estudos teóricos e 

pesquisas científicas sobre a conceituação, características da população em situação 

de rua e atuação do psicólogo nesta área; normativas legais e referenciais técnicos 

do Ministério do Desenvolvimento Social/MDS e do Conselho Federal de 

Psicologia/CFP sobre o atendimento a esta população; 2) levantamento de dados 

sociodemográficos sobre a realidade desta população em âmbito nacional, estadual, 

regional e local, e dos serviços, programas e projetos de atendimento voltados a ela 

no município, envolvendo atendimento oferecido e número de psicólogos atuando nas 

equipes multidisciplinares; 3) pesquisa de campo com os psicólogos que trabalham 

nestes e observação do trabalho desenvolvido, para levantar as bases teóricas, 

metodológicas e técnicas de atuação; 4) análise qualitativa do trabalho realizado pelos 

profissionais, com base na metodologia de análise de discurso, referenciada na 

Psicologia Sócio-Histórica (AGUIAR & OZELLA, 2006); 5) correlação dos dados 

obtidos com as legislações, a Política Nacional de Inclusão da População em Situação 

de Rua, e os referenciais técnicos produzidos pelo Conselho Federal de Psicologia. 



O foco do estudo nesta complexa situação justifica-se pela condição de 

vulnerabilidade, necessidades diferenciadas e exigências peculiares de 

desenvolvimento psicossocial decorrente da vivência nas ruas. 

4. METODOLOGIA 

O referencial metodológico deste Projeto é a pesquisa qualitativa, por ser o tipo de 

metodologia mais adequado para investigar fenômenos ou grupos sociais, no caso a 

população que vive em situação de rua no entorno do Campus D. Idílio José Soares 

da Universidade Católica de Santos.  

Tendo como objeto de estudo aspectos da realidade que não podem ser quantificados 

ou medidos, a pesquisa qualitativa permite aprofundar o conhecimento sobre o 

fenômeno estudado, ultrapassando generalizações baseadas em dados estatísticos, 

insuficientes para os objetivos deste Projeto (ALVES, 1991).  

A metodologia qualitativa é a mais adequada para conhecer, esclarecer, entender e 

interpretar os fenômenos relacionados à subjetividade humana, uma vez que as 

ações, atitudes e comportamentos dos indivíduos são baseados em crenças, 

percepções, sentimentos e valores, e têm sempre um significado que não se revela 

de forma explícita, precisando ser desvelado (GONZÁLEZ REY, 2002). 

Após autorização da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e aprovação do 

Comitê de Ética da Universidade Católica de Santos (Parecer: 3.095.172), iniciou-se 

a pesquisa de campo. Para a coleta de dados foram utilizados os seguintes 

instrumentais: consulta ao site oficial da Prefeitura Municipal de Santos; contatos 

telefônicos com os serviços, para atualização de dados e agendamento de visitas; 

observações participantes; registros em diários de campo; e entrevistas 

semiestruturadas.  

A aproximação com o campo foi facilitada pela participação voluntária da aluna no 

Projeto Social Entrega por Santos, que realiza ações assistenciais mensais (no último 

sábado do mês), junto a aproximadamente 250 (duzentos e cinquenta) pessoas em 

situação de rua, 112 (cento e doze) na rota Santos e 138 (cento e trinta e oito) na rota 

São Vicente. 

 5. DESENVOLVIMENTO  



A pesquisa documental sobre a temática resultou no levantamento de material 

significativo, com importantes subsídios estatísticos e teóricos para a análise dos 

dados, realizada após as entrevistas com os profissionais. O levantamento dos 

psicólogos e de outros técnicos dos Serviços resultou em um total de 13 profissionais: 

06 voluntários de ONGs, 06 profissionais em equipamentos da Prefeitura de Santos, 

um estudioso, escritor, psicólogo e profissional da área há mais de 40 anos. Também 

foi entrevistado 01 líder do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, 

ex-morador de rua. Foram realizadas 14 entrevistas semiestruturadas, previamente 

agendadas, após leitura e assinatura de concordância do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, gravadas em áudio e transcritas na íntegra para garantir a 

fidedignidade dos discursos.  

Para a análise qualitativa, foram realizadas diversas leituras flutuantes do material, 

identificando-se os pré-indicadores, aglutinados em indicadores e articulados em 

Núcleos de Significação, conforme propõem Aguiar e Ozella (2006). 

Os pré-indicadores são temas que se repetem com frequência nos discursos e que se 

destacam pela forte carga emocional. Uma nova leitura do material permite aglutinar 

os pré-indicadores na mesma categoria, seja por semelhança ou complementaridade, 

caracterizando-se os indicadores. A identificação dos Núcleos de Significação resulta 

da articulação de indicadores semelhantes ou contraditórios, relacionados entre si. 

Conforme Aguiar e Ozella (2006, p. 231): “Os núcleos resultantes devem expressar 

os pontos centrais e fundamentais que trazem implicações para o sujeito, que o 

envolvam emocionalmente, que revelem as suas determinações constitutivas”.  

6. RESULTADOS  

A partir da sistematização e categorização das entrevistas foi possível Identificar e 

analisar qualitativamente 07 Núcleos de Significação: percepção dos profissionais 

sobre os serviços e programas; atendimento e atividades oferecidas; perfil do público 

atendido; equipe multidisciplinar; principais dificuldades no trabalho; articulação com 

os outros setores públicos; e sentimentos do profissional relacionados ao trabalho 

realizado e à população específica. 

1. Percepção dos técnicos sobre os serviços/programas, objetivos e 

funcionamento: Apenas alguns não souberam responder a data de criação do 

serviço. A maioria dos entrevistados explicou com detalhes a data de criação / 



fundação do serviço, os objetivos específicos de cada equipamento, destacando que 

os ligados à Prefeitura trabalham de forma articulada e em equipe, promovendo 

inclusive reuniões de equipe entre os serviços para discussão de casos.  

2. Atendimento e atividades oferecidas: Os técnicos explicaram com clareza como 

é realizado o atendimento dentro de cada serviço, assim como os direitos e deveres 

que o morador / acolhido tem dentro deles. São desenvolvidas diversas atividades 

desde acolhimento inicial, entrevista, oficinas em grupo, grupos de discussão de 

temas específicos, recâmbios, tentativas de contato com os familiares da pessoa em 

situação de rua, etc.  

3. Perfil do público que procura o serviço ou que é atendido: A maioria dos 

técnicos relatou que o público atendido consiste basicamente em pessoas em 

situação de rua, com diferentes características: dependentes abusivos de álcool e 

outras drogas, idosos, aposentados, pessoas que perderam suas casas devido a 

enchentes ou deslizamentos de terra e pessoas com situação financeira muito 

precária. 

4. Equipe (ou grupo) de trabalho: Na maioria dos serviços, a equipe de trabalho é 

composta por psicólogos, assistentes sociais, operadores sociais, técnicos de ensino 

médio, entre outros.   

5. Principais dificuldades na realização do trabalho: Insuficiência de recursos 

financeiros da Prefeitura; escassez de profissionais para a alta demanda do serviço; 

sucateamento dos equipamentos de forma geral; pouca infraestrutura para o trabalho 

dos técnicos. Poucos relataram dificuldades na relação com as pessoas em situação 

de rua, predominando dificuldades na interrelação com os colegas de trabalho.  

6. Articulação com outros setores das políticas públicas (Saúde, Segurança, 

Habitação): Grande parte dos profissionais entrevistados nos serviços da Prefeitura 

relatou que existe uma boa articulação entre os equipamentos, no sentido de que um 

equipamento tem uma função específica com a pessoa em situação de rua e direciona 

aos outros serviços, de forma a promover um bom atendimento ao sujeito, adequando-

o às suas necessidades e demandas do momento. As Organizações sem fins 

lucrativos, porém, relataram não haver esta articulação, afirmando não receber 

nenhuma ajuda, nem reconhecimento de outras entidades.  

7. Ser psicólogo e atender a população de rua: A maioria relatou ser desafiador, 

mas ao mesmo tempo prazeroso. Desafiador perante as dificuldades citadas, como 



falta de incentivo da gestão, sucateamento dos equipamentos, reduzida quantidade 

de profissionais e técnicos para a alta demanda existente. E prazeroso, no sentido do 

profissional se sentir realizado quando a pessoa atendida melhora de alguma forma, 

consegue emprego, aluga um espaço pra morar, entra em contato com a família, se 

compromete com tratamento para as drogas, etc. 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O levantamento bibliográfico sobre a população em situação de rua possibilitou o 

aprofundamento do conhecimento sobre a temática, a partir da leitura e análise de 

diversos artigos científicos, livros, cartilhas e periódicos, enriquecendo o processo de 

formação da pesquisadora, ampliado por meio de debates e troca de ideias com outros 

alunos de Iniciação Cientifica e estudantes pesquisadores nos encontros do Grupo de 

Pesquisa Psicologia e Políticas Públicas, coordenado pela Orientadora. 

A partir de fevereiro de 2019, com a autorização formal da Prefeitura e a aprovação 

do Comitê de Ética da Universidade, foi possível realizar a coleta de dados em campo, 

por meio de entrevistas semiestruturadas com profissionais atuantes nos serviços e 

equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social de Santos e nas 

ONGs. 

Iniciaram-se as visitas aos serviços e ONGs em Santos, para aplicação dos 

questionários com os profissionais, o que resultou em 14 entrevistas 

semiestruturadas: 06 voluntários de ONGs, 06 profissionais de Serviços da Prefeitura 

de Santos, 01 liderança do Movimento Nacional da População em Situação de Rua, 

ex-morador de rua, e um estudioso, escritor, psicólogo e profissional da área há mais 

de 40 anos.  

A correlação do material bibliográfico com a realidade revelada nas entrevistas 

apontou algumas ambivalências e incoerências entre os dados. Por exemplo, a 

Política de Assistência Social define a função e atividades de cada profissional. 

Porém, a demanda muitas vezes é outra e os recursos disponíveis são escassos para 

a realização dos objetivos propostos pela política pública. Ou que deveria haver mais 

articulação entre os setores Habitação, Saúde, Segurança e Assistência Social, o que 

não ocorre como deveria, havendo defasagem no trabalho em equipe multi e 

interdisciplinar.   



Essas inconsistências tornam o atendimento à população em situação de rua precário 

e insatisfatório, prejudicando a adesão das pessoas aos serviços, em função das 

políticas públicas não atenderem suas atuais demandas e necessidades.  

Propõe-se que a população em situação de rua seja ouvida sobre os motivos que 

dificultam sua adesão aos serviços e atendimentos, adequando a política oferecida à 

sua realidade.   

A organização, sistematização e análise dos dados e de todo material levantado 

possibilitou o cumprimento dos objetivos do Subprojeto - conhecer a realidade e 

ampliar o conhecimento sobre o trabalho do psicólogo com a população em situação 

de rua no município de Santos. 
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