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Introdução: De um modo geral, a população em situação de rua pode ser entendida como um 

grupo populacional composto por diferentes pessoas que vivem em condição de pobreza 

absoluta e que tiveram seus laços sociais rompidos, resultando na marginalização e na 

utilização dos espaços urbanos da rua como meio de moradia e de sobrevivência. A Política 

Nacional para Inclusão Social da População em Situação de Rua [1] surge como uma medida 

paliativa e assistencial para esses indivíduos, instituindo o Centro de Referência Especializado 

para Pessoas em Situação de Rua (CREPOP). A Psicologia, nesse âmbito, por muito tempo se 

manteve como uma área do conhecimento afastada da realidade social, permanecendo como 

uma profissão elitizada [2], priorizando os atendimentos no contexto do consultório. Esta 

separação entre o psicólogo e a realidade social teve por consequência um baixo 

desenvolvimento de pesquisas nas áreas da Psicologia Social, área fundamental para a 

assistência social e para a promoção de saúde. Objetivos: Buscou-se traçar um panorama 

sobre o funcionamento do local, analisando a sua inserção e adequação aos objetivos e 

diretrizes da política nacional, com enfoque no papel que a Psicologia e o olhar psicossocial 

desempenham de maneira transversal nas atividades e nos serviços do CREPOP. Objetivos: 

Buscou-se traçar um panorama sobre o funcionamento do local, analisando a sua inserção e 

adequação aos objetivos e diretrizes da política nacional, com enfoque no papel que a 

Psicologia e o olhar psicossocial desempenham de maneira transversal nas atividades e nos 

serviços do CREPOP. Descrição da Experiência: O presente trabalho tem como base as 

experiências obtidas na disciplina Estágio Básico III – Saúde vividas por alunos/as do curso 

de Psicologia da Universidade Federal do Pará, durante as visitas ao CREPOP da cidade de 

Belém. As atividades foram divididas em três momentos, realizados entre os meses de março 

e junho de 2019. No primeiro encontro, foi realizada inicialmente uma conversa com a 

psicóloga e com uma assistente social, situação em que os/as alunos/as se apresentaram e 

explicaram do que se tratava a visita, o motivo da escolha do centro para a realização do 

estágio, os objetivos da disciplina e as expectativas. Na segunda visita, foi realizada uma 

entrevista semiestruturada com a psicóloga, com perguntas norteadoras que focaram, 

principalmente, nas atividades desenvolvidas pela profissional, nos serviços ali ofertados, nas 

demandas, grupos mais atendidos e nas necessidades do serviço. A partir das informações 

coletadas nessas duas primeiras visitas, foi decidido, em conjunto com a psicóloga, que seria 

realizada uma atividade de divulgação dos serviços ofertados, devido ao desconhecimento do 

serviço por parte da população. Uma terceira visita foi realizada para se discutir qual seria 

essa atividade de divulgação e de que maneira ela seria feita. A divulgação foi realizada em 

uma praça de grande circulação de pessoas, através de panfletos impressos e conversa com a 

população local. Resultados: Durante a primeira visita, a psicóloga explicou o funcionamento 

do local, os serviços prestados, a população atendida, etc. Entre os serviços oferecidos estão a 

alimentação, os cuidados com a higiene, emissão de documentos, inscrição em programas 

sociais como CadÚnico e Bolsa Família além de encaminhamentos para a rede de saúde e a 

rede de proteção social, entre outros. Tendo em vista as condições de exclusão e invisibilidade 
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social ao qual essas pessoas estão expostas, são desenvolvidas atividades que visam restaurar 

a autoestima de cada um deles, como dinâmicas de grupo, palestras educativas, cursos de 

capacitação, encaminhamento para a rede regular de ensino, etc. Na segunda visita, em que 

foi realizada a entrevista com a psicóloga do local, um tema que se manteve presente 

constantemente foi a invisibilização dos usuários e do serviço destinado a eles. Para além 

disso, existem pessoas que evitam utilizar os serviços em consequência de todo o estigma 

social e preconceito existente no termo “pessoa em situação de rua” [3]. Há também certo 

problema com o termo “usuário” (que seriam usuários do serviço ali prestado), pois tal termo 

está intimamente ligado aos dependentes químicos e essa é uma imagem que eles 

normalmente buscam se desvencilhar. Com relação à psicóloga, sua atuação é focada em dois 

aspectos principais: a Psicologia Social e a Psicologia da Saúde. Em um primeiro momento, 

atende e acolhe as demandas trazidas pelos usuários. Da mesma forma, o segundo aspecto 

engloba o acolhimento dos usuários, mas agora em um âmbito mais voltado a temas da saúde 

mental, abarcando processos de escuta clínica. Também atua no desenvolvimento de 

atividades visando a adesão e manutenção do tratamento dos usuários, além de participar 

ativamente nos processos de planejamento e tomada de decisões dentro da instituição. Por 

fim, durante a realização da atividade de divulgação, constatou-se que a grande maioria das 

pessoas abordadas não tinham nenhum conhecimento sobre a existência de um espaço voltado 

para as pessoas em situação de rua, corroborando com dados encontrados na literatura [4]. 

Conclusão: Em um país de dimensão territorial continental como o Brasil, a desigualdade 

social acabou por assumir a mesma proporção. Estamos falando de sujeitos que se encontram 

completamente à margem da sociedade, estigmatizados e procurando maneiras de sobreviver. 

O papel da psicóloga e do psicólogo, nessa perspectiva, primeiramente surge contra seus 

próprios estigmas de profissional elitizado, passando em seguida para uma atuação 

amplamente pautada no compromisso com a garantia de direitos e a promoção de saúde, 

independente da área de atuação. Nesse contexto, observamos uma atuação que chega a ser 

bastante burocrática da Psicologia, estando algumas vezes reduzida a preenchimento de 

formulários de atendimento, mas que também abrange elaboração de programas e projetos 

tanto para o público usuário quanto para os que trabalham naquele espaço, além de auxiliar 

outros profissionais do centro. Foi possível observar que, apesar da quantidade reduzida de 

funcionários na instituição, o que gera sobrecarga aos mesmos e interferindo na qualidade dos 

serviços ofertados, a atuação do CREPOP está de acordo com o que foi estabelecido pela 

política nacional. Nesse sentido, acreditamos que o trabalho da psicóloga e do psicólogo, 

dentro desse processo empático e humanista que se pauta nossa formação, em várias situações 

se encontra para além das quatro paredes da clínica. 
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