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Introdução: A presente pesquisa surgiu com o objetivo de ampliar o conhecimento e
apresentar uma nova ótica sobre a problemática da população em situação de rua. Está
sendo elaborada pelas discentes Annelise Carvalho Lopes e Haline Esmeralda Zan, sob
orientação da docente Loren Alyne Costa, no Centro Universitário do Leste de Minas
Gerais. A proposta foi oriunda da intervenção de estágio realizada no 8º período na
disciplina Estágio Básico Supervisionado II.  Objetivo: O objetivo da pesquisa é
apresentar uma nova percepção sobre a população em situação de rua, ressaltando a
subjetividade e a possibilidade de escolha desses sujeitos de morar na rua.
Especificamente, busca-se apontar a singularidade dos moradores de rua, e seu olhar
sobre as políticas públicas que lhes são ofertadas. Metodologia: Empregou-se a
metodologia descritiva, utilizando a produção bibliográfica já existente sobre o
assunto. Buscou-se articular a psicologia social com as políticas públicas propostas ás
pessoas em situação de rua, ressaltando um fenômeno pouco explorado: a importância
da compreensão da subjetividade, liberdade e escolha das pessoas em situação de rua.
Resultados: Como resultados parciais da pesquisa, pode-se relatar que a literatura
sobre a população em situação de rua em grande parte está voltada ao objetivo de
denunciar e auxiliar em políticas públicas, ou ações que permitam ou tentem
possibilitar a saída dessa população das ruas. Entretanto, nota-se a necessidade de
ressaltar a singularidade impressa em cada um, valorizando o caráter histórico, social e
subjetivo dos sujeitos que fazem da rua seu lar. Os meios de auxílio propostos pelas
políticas públicas com o discurso de incluir o sujeito ás margens da sociedade, acabam
por violar a liberdade de escolha de querer estar na rua, e em alguns casos, de querer
estar excluído da ideologia social predominante. Conclusão: As análises mostraram a
necessidade de realizar uma releitura sobre a temática proposta. Não há aqui uma
crítica aos movimentos e políticas públicas propostas a população de rua. Critica-se,
porém, às ideologias e discursos da sociedade atual, que buscam suprimir a
subjetividade e impor modelos de comportamento socialmente aceito.
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