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RESUMO 

 

Este artigo pretende demonstrar algumas características da inserção do psicólogo no contexto 

institucional, em específico com a população em situação de rua. A princípio dá-se uma breve 

introdução sobre a organização e dinâmica do Instituto Vida Renovada. Em seguida tentamos 

mostrar através das evidências coletadas o modo de funcionamento entre a instituição e o sujeito, 

como também as propriedades dos seus correspondentes processos grupais. Adiante teremos a 

visualização do objeto ao qual – de modo incipiente - este trabalho focaliza: a relação entre os 

transtornos mentais e os indivíduos em situação de rua. Veremos como se dá a problemática da 

saúde mental com pessoas em vulnerabilidade biopsicossociológica e que se encontra em processo 

de reinserção psicossocial nas instituições socioassistenciais. Buscou-se nesse estudo identificar a 

interface entre Psicologia Social e Psicopatologia, tendo em vista como essas disciplinas se 

relacionam e como abrem possibilidade para uma visão panorâmica sobre a dinâmica socio-

institucional de pessoas abrigadas em espaço público. 
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APRESENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

O Instituto Vida Renovada é uma organização que presta acolhimento às pessoas em situação 

de rua. Esse trabalho se iniciou em 2007 de modo voluntário no município de Valinhos, prestando 

apoio à essa população por meio de alimento e roupas. Em 2011 ocorre à oficialização no meio 

jurídico, em 2012 passa a ocorrer o acolhimento institucional, em 2013 há o incremento de serviços 

de abordagem socioassistencial. 

Essa organização veio passando por diversas transformações administrativas e operativas ao 

decorrer desse ano. É justamente esse processo que permitiu identificar com clareza a sua estrutura 

e dinâmica. Como elencando por Marx & Engels (1988) é na crise do sistema econômico – O 

Capital – que é possível perceber às suas propriedades constituintes, uma vez que é no conflito que 

se evidencia a natureza primitiva e real dos processos de acumulação e distribuição da riqueza. 

Pois é nesse movimento que comparece às categorias de subjetivação, objetivação e objetificação. 

Na instituição o mesmo é verificável, uma vez que os princípios e as leis que regem à natureza 

da dialética são homólogos em todos os substratos da realidade, assim, quando viu-se a emergência 

da crise institucional pela qual passou o Instituto Vida Renovada pôde se identificar o seu 

dinamismo. 

No início se encontrava num estado de estabilidade, o que Lourau (1993) denominou de 

Instituição, em seguida os elementos Instituídos passaram a conflitar com àqueles denominados 

Instituintes. O primeiro se refere às práticas que vinham sendo produzidas na instituição de modo 

rotineiro, o que acabou por produzir a emergência de críticas por parte dos civis de Valinhos, que 

exigia da organização melhorias para com a população de rua e como também a demonstração dos 

serviços que vinham sendo feitos, esse fenômeno se contrapôs a ordem estabelecida – rotineira que 

vinha sendo produzida – sendo assim, foi o fator que eclodiu com os processos instituídos, sendo 

nomeado de fator instituinte. 

Assim houve a síntese entre o instituído e o instituinte, dando origem a formação atual da 

instituição. O instituído teve se adequar às exigências do instituinte de maneira a permanecer em 

estado de vida – mobilidade – e não em estado de morte – inércia -. 

Desta maneira, estando no seio dos conflitos institucionais e estando presente na 

manifestação dos fenômenos de transformação e deflagração conflitual foi possível analisar e 

observar o funcionamento estrutural da instituição, de maneira que viesse a perceber a essência de 

sua realidade e de seus processos. 
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A INSTITUIÇÃO E O SUJEITO 

 

Fizemos no início atividades de oficina e no seu desenvolvimento as demandas iam surgindo, 

aparecendo, se mostrando em concretude e revelando em concomitância a configuração e estrutura 

da instituição, como também o seu modus operandis (RIVIÈRE, 2000). 

No conteúdo das queixas emergia sempre a questão da reinserção psicossocial, o que é 

contraditório, pois a instituição se propõe a exercer essa função, não obstante, a função que ela se 

propõe a exercer parecia estar sendo questionada por meio das manifestações do coletivo, as 

palavras mais recorrentes eram: profissionalização, cursos, preparo para o mercado de trabalho 

e execução de atividades recreativas. Nessa via, processos latentes no inconsciente institucional 

pareciam se colidir e se concentrar num polo, sendo exposto através dos integrantes que 

compunham em sua base o protótipo de um grupo operacional (BAREMBLITT, 1984). 

O grupo expressava desordem e esta poderia ser entendida enquanto um reflexo da 

instituição, por outro lado, expressava uma estrutura flexível e sustentável, essa característica 

poderia ser um atributo e que se revelava em seus agentes sociais – tese que mais tarde será 

confirmada, com as transformações da associação e a demonstração de sua capacidade de 

elasticidade e adaptação dos atores sociais às adversidades e intempéries -. O atributo da 

plasticidade que era perceptível na primeira observação de uma dinâmica de grupo, se revelava 

agora enquanto um fator estrutural e enraizado, e como um componente que atua e interage na 

esfera micro e macro institucional (LOURAU, 1993). 

Uma segunda demanda da instituição está relacionada ao processo de transformação da 

administração, como também dos processos jurídicos-institucionais, como o quadro de 

profissionais e a inclusão de estagiários. As causas dessas modificações são decorrentes das críticas 

que estavam sendo lançadas por parte da população do município de Valinhos à ONG.  

Nesse momento houve algumas alterações no horário das oficinas e o atendimento 

socioassistencial passou a ser feito com maior frequência. Isso fez com que os colaboradores 

desenvolvem-se maior flexibilidade e elasticidade na execução das atividades. 

A imprevisibilidade passou a ser um componente constante. Às vezes um dia antes do estágio 

recebia mensagem do cancelamento da sessão. O caráter de multiplicidade e de não estabilidade 

tornou-se constituinte e ao mesmo tempo condição de continuidade da unidade. Essa aparente 

desorganização é necessária para a organização, da inadaptação para adaptação das novas bases e 

fundamentos. A demanda de um modo geral poderia ser destacada como, a necessidade de 

indivíduos que dessem sustentação às transformações da instituição. 
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A intervenção feita teve de estar correspondendo as necessidades do espaço de trabalho. Cada 

dia era uma demanda diferente e as atividades por serem fortuitas, tivemos de passar a estar 

desprendidos de qualquer forma de ideia preconcebida. O perfeito enquadre da teoria à prática já 

não era possível, uma frase importante que o assistente social dizia “as vezes a teoria não funciona, 

aí a gente tem que encontrar aquilo que se serve no momento, é o único modo de fazer a prática 

funcionar” [SIC]. 

Se fizéssemos uma oficina esta tinha como objetivo amenizar a ansiedade inicial dos 

indivíduos. A princípio nos utilizamos da arte terapia e no próprio espaço de eliciar subjetivo, havia 

o eliciar das expectativas e das representações que os integrantes tinham em relação a organização, 

o que contribuía muito para a compreensão da estrutura e configuração da relação estabelecida 

(RIVIÈRE, 2000). Essa modalidade de oficina é muito bem descrita por Delgado, Leal & Venâncio 

(1997 apud VALLADARES, 2006). Que seria o espaço de interação entre os técnicos, familiares 

e os usuários do serviço público. O objetivo das oficinas não é executar as atividades propostas, 

mas sim ser um facilitador na comunicação e permitir com que os indivíduos nesse espaço possam 

interagir.  

A ideia desses autores corrobora o presenciado, ao decorrer do processo artístico se transitava 

para uma dinâmica de grupo n’onde processos latentes passavam-se a se manifestar, refletindo o 

arcabouço de relações no qual o ambiente se estruturava. 

O objetivo do coordenador é de harmonizar as relações, mas sempre visando um objetivo 

estabelecido pelo grupo e criar as condições que sejam necessárias para o processo de 

desenvolvimento das ações que faça com que os sujeitos possam alcançar aquilo que foi colocando 

enquanto elemento comum. 

Na análise da dinâmica foi possível observar processos não conscientes, um exemplo claro, 

foi as reclamações que os indivíduos puderam expor sem reservas quando fornecido um espaço 

que suporta-se essa carga de afetividade não elaborada, mas que pôde ser elaborada in loco. 

O local de estágio forneceu atividades de dinâmica de grupo, atendimento socioassistencial 

e oficinas terapêuticas. Até a 4° sessão tivemos uma agenda, logo após isso por conta das 

transformações que a instituição sofreu não teve como montar um cronograma, executávamos 

atividades de acordo com o que havia no dia ou no momento, até por que esse aparelho público 

atende uma população que é transitória nos dormitórios e no próprio espaço de interação. Tudo que 

foi produzido teve como coordenador o preceptor e o estagiário sendo o seu co-auxiliar. 

O Instituto Vida Renovada é uma empresa do terceiro setor. Tem como função produzir a 

reinserção psicossocial de pessoas em situação de rua, como também produzir o acolhimento 

desses indivíduos para que possam se ressocializar, encontrando um emprego ou se reinserindo no 

mercado de trabalho de outras formas, seja com a sua própria atividade ou com os grupos de 
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geração de renda. Uma outra função importante é a de fazer com que os indivíduos possam se 

responsabilizar por seus atos e ter sua autonomia de escolher. Cumpre também com a função de 

produzir a reabilitação social, incentivando – caso o usuário queira – regressar ao núcleo familiar, 

se houver algum conflito familiar que causou a situação de rua, preza pela mediação do conflito 

tentando encontrar alternativas que possam satisfazer e auxiliar essa população. 

Existe um estereótipo dentro da sociedade em relação a assistência social e as casas de 

acolhimento. Um deles é a noção de que o trabalho de assistência possa ser feito apenas por parte 

da empresa concedente dos serviços. A ideia de que fazer um atendimento socioassistencial, 

dialogando com as pessoas nessa condição é o suficiente para que haja realmente o acolhimento e 

por fim o sucesso da abordagem é uma ideia compartilhada culturalmente. 

É importante ressaltar que os processos são mais complexos e não ocorre de maneira tão 

óbvia. O primeiro passo para se ir em direção a um processo de reinserção é a abordagem do 

indivíduo. Os técnicos assistenciais visitam o local na onde se encontra o usuário, discutem 

questões pertinentes ao seu estado atual: como chegou nesse local? De que cidade é? Tem 

emprego? Usa alguma substância? Tem família? O que faz durante o dia? Dorme a onde? Se 

alimenta como? 

Passada essa parte exige-se uma documentação1 que é necessária para a inclusão ou 

associação desse sujeito à ong. Esse fato é de grande significância, pois denota mais uma 

dificuldade que o profissional encontra no processo de possibilitar acesso do indivíduo aos serviços 

sociais. Isso não ocorre por uma questão moral, mas sim por uma questão institucional. A 

instituição tem a característica da autonomização das leis por meio da burocracia, uma 

administração extremamente rígida que faz com que a mesma funcione, por outro lado não permite 

com que os indivíduos se tornem pessoas (LOURAU, 1993). O próprio funcionar da instituição 

que se faz por meio da legislação e de sua administração, e que por sua vez é composta por 

indivíduos, produz a dessubjetivação do sujeito (DELEUZE & GUATTARI, 2010). 

Colocar à prova essa tese é corroborar empiricamente o fenômeno, algumas situações 

demonstram esse caráter. Um exemplo foi na sessão 2, que um dos usuários estava se queixando 

por não poder produzir atividades recreativas dentro da instituição como: fazer um almoço ou café 

da tarde. E por que não poderia fazer? Pelo fato de não ter autorização de uma determinada 

instancia institucional para por em prática essa expectativa. Um segundo exemplo foi quando um 

dos usuários solicitou passar uma noite na instituição, sua solicitação foi negada. Por que foi 

negada? Por uma questão de documentação. 

                                                 
1 O paradoxo do documento: exige-se documento para aquele que não tem cidadania (BOCK, 2001). 
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Isso não é uma questão moral, isto são questões do próprio funcionamento da instituição e 

que são inexoráveis. A raiz disso se encontra na estrutura de funcionamento da legislação dos 

países, cada país tem o seu modo de organização. Uns têm estamentos mais ágeis que permite a 

sua atuação em melhor velocidade e consequentemente em eficiência. Outros por sua vez, tem uma 

burocracia que impede o desenvolvimento, o que denota também um mal funcionamento e má 

administração, pois os indivíduos delegam uma função que deve levar em consideração a 

comunicação à um sistema informacional que gere todo o processo. 

Portanto, a adesão do sujeito na instituição não é um processo simples, até mesmo para 

pessoas em situação de rua é necessário passar pela documentação. Não obstante, isto não quer 

dizer que não haja possibilidade de atuação, muito pelo contrário é exatamente nessa parte que os 

profissionais da assistência e o psicólogo - que aqui atua no social - poderão atuar de modo efetivo, 

encontrando maneiras de solucionar o imprevisível. Talvez seja exatamente nesse instante que se 

coloque em prova a competência do profissional e a sua capacidade de criatividade e elasticidade 

em lidar com problemas que não estejam nos enquadres universitários, mas que apenas aparecem 

no cotidiano e na prática. 

A instituição deve ser olhada como um movimento, no qual as suas partes podem ser 

rearticular e se flexibilizar podendo produzir modificações pertinentes aos profissionais 

(LOURAU, 1995). É importante que olhemos para esse lado da instituição, mas é importante que 

saibamos observar, que é apenas por conta desse lado burocrático que ela funciona. A burocracia 

pode impedir, mas antes de impedir ela possibilita o trabalho.  

Existe uma outra questão que se relaciona ao processo de documentação, que é também a 

participação ativa do sujeito. O indivíduo que esteja nessa situação ele tem que aceitar ser ajudado, 

não é possível fazer nada por aquele que não deseja ajudar a si mesmo. Até por que existe o direito 

individual e a liberdade, por incrível que pareça as pessoas são livres até para adentrar em situação 

de rua e por mais incrível que pareça ainda, tem pessoas que escolhem essa condição por arbítrio.  

Quando se produz a abordagem é dito para que o indivíduo compareça na instituição no dia 

seguinte para tentar encontrar alguma forma de apoio. Boa parte não comparece - o que é curioso. 

A instituição não pode cumprir o seu papel de reinserção, caso o indivíduo não queira. Esse 

fator é de grande utilidade por que adentra numa questão ética de prezar pelos direitos individuais 

e a subjetividade do sujeito. Não poderia existe uma relação se não fosse mútua, o que é muito 

justo por que insere-se no respeito pelo desejo e pela vontade.  

O senso comum tem em mente a possibilidade de dar qualquer coisa à uma pessoa em 

situação de rua, simplesmente pelo fato dela ter pouco, presume em seguida que ela receberá 

qualquer coisa que lhe for fornecido, mas muito pelo contrário. O fato de ter pouco não anula o 

desejo de buscar o melhor para si, por que querendo ou não todos tem a sua singularidade desejante 
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e que pulsa em busca do prazer e da conservação do organismo (GUATTARI, 2004). Num 

determinado momento um usuário passou a fazer reclamações e disse “Foram investidos 2 milhões 

nessa ong e eu tomei banho com detergente, nem para ter sabonete” [SIC]. 

O homem que é tornado indigno não é tratado com dignidade, dar-se o pior para ele por 

presumir que o seu desejo não é de homem, mas sim de uma outra coisa que está abaixo do ser 

humano genérico. Trata-se de um desejo menor e que por ser menos dar-se menos a este, ele é 

levado a condição animalesca de não ter escolha com base em seu desejo. Mas o homem é 

atravessado de pulsões e a sua pulsão reclama a conservação do seu ser e a sua dignidade. O 

entendimento de que aquele que é acolhido é na verdade cliente e nós enquanto profissionais somos 

pacientes, essa transformação é necessária não apenas na lógica semântica ou na alteração da 

nomenclatura, mas na ação prática dessas próprias palavras. 

A instituição é uma profusão de diversos elementos que se mesclam e se aglomeram 

produzindo uma articulação e um modo de estrutura, configuração e organização dos modos de 

operação e relação entre os seus integrantes e os seus grupos. A análise e a prática dessas interações 

é sempre necessária, pois existem limitações como as supracitadas no texto, no entanto essas 

limitações podem se afrouxar dependendo do modo pelo qual os tecnoassistenciais produzem a sua 

prática, esta pode ser executada numa modalidade que outorga o acesso dos indivíduos acolhidos 

aos benefícios da reinserção psicossocial. Creio que uma ideia que poderia ser fundamental nesse 

processo é a conscientização institucional que se refere ao fato dos indivíduos compreenderem o 

funcionamento e a composição da própria organização, os seus impasses e as suas possibilidades 

de superação. 

Além disso a complexidade das relações entre saúde mental e psicologia social deve ser 

levadas em consideração numa perspectiva múltipla (AMARANTE, 2007). 

 

UMA EXPERIÊNCIA COM POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA: APLICAÇÃO 

DA OFICINA TERAPÊUTICA EM ESPAÇO PÚBLICO. 

 

As pessoas em situação de rua têm uma forte tendência a associar-se com outros indivíduos 

no ambiente aberto, seja através do cumprimentar ou do ofender. Existe uma pluralidade de 

modalidades de posicionamento no espaço público, os sujeitos que se encontram nessa situação 

podem estar nela por diversos motivos. É possível observar que o “estar na rua” é constituído de 

uma infinitude de maneiras de existir. Existem indivíduos que vivem através da coleta de material 

sustentável, outros do óbolo alheio e também àqueles que prestam serviços de vigia de automóveis 

e limpador de para-brisa. 
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A utilização de bebida alcóolica é algo frequente e usual, como também o cigarro. Existe 

uma relação entre morar na área pública e a saúde mental, uma conexão que não é nítida, mas 

podemos vê-la visivelmente, alguns sujeitos são portadores de doenças mentais. É perceptível a 

produção de uma “filosofia de vida” como uma ferramenta ou utensílio para lidar com a vida 

cotidiana. Portanto, fica claro a miríade de processos psicossociais envolvidos na habitação da zona 

urbana por populações em vulnerabilidade sócio-política. 

Essa população tem um forte sentimento de grupo, sendo necessário para aplicação da oficina 

terapêutica indivíduos que estejam nessa condição e que acatem a ideia, para que assim possam 

estimular outros indivíduos a aceitar a prática (MOTTA COSTA, 2005). 

Às vezes é observado o desejo de produzir algo “mais expressivo” [SIC] segundo às palavras 

de um usuário, entendemos que o desenho por si só não é algo que estaria materializando a 

concretude da expressão artística. É nítido o sentimento de “ser útil para o outro” e “estar fazendo 

algo útil”, nas palavras desse morador “o desenho por si só não basta, é importante fazer um 

artesanato mais concreto, que dê para colocar nas portas, nas janelas, que as pessoas usem” 

[SIC]. Isso denota o sentimento de mesmo estando numa condição socioeconomicamente 

vulnerável, os seres humanos mantêm um sentimento de estar produzindo algo que sirva e 

permaneça enquanto um objeto de usufruto coletivo (MOTTA COSTA, 2005). 

Enquanto é produzida a atividade em espaço aberto é muito comum que outros tipos 

populacionais passem a interagir com os aplicadores da oficina, nessa via crianças, adultos e idosos 

passam a constituir o ambiente terapêutico. 

A representação sobre a pessoa em situação de rua parece ser estigmatizada, sendo todos 

percebido enquanto alcóolatras – majoritariamente – e não tendo possibilidade de produzir uma 

atividade criativa. Isso é evidente a partir da expressão da – e do - transeunte que disse “isso deveria 

ser feito para crianças” [SIC] e “Dá um pouco de goró para eles e você verá se eles não vêm fazer 

artesanato, isso não presta para eles, o que eles gostam é de álcool mesmo...” [SIC].  

O deslocamento entre o excluído e o incluído é visível, uma vez que a criança é a única que 

tem o direito a produzir “arte”, enquanto aqueles que estão na rua deveriam estar trabalhando e não 

bebendo, uma vez que são adultos. Às regras sociais imprimem um caráter de compromisso do 

homem com a sociedade desde do início da sua trajetória nos espaços de interação social, n’onde 

a escolha é criticada com um viés pragmático-materialista “O que você tem? Quanto tem? E o que 

está fazendo?”. A questão atual “de estar na rua”, não é apenas derivada de um elemento 

econômico, psicológico, político, mas também de uma escolha pessoal. 
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REFLEXÕES E ANÁLISES SOBRE AS NECESSIDADES DA POPULAÇÃO EM 

SITUAÇÃO DE RUA EM ÂMBITO INSTITUCIONAL. 

 

Observou-se que a arteterapia é um componente essencial para o desenvolvimento da 

reinserção psicossocial dos usuários. Não obstante, em alguns momentos se faz necessário um 

apoio psicológico que subsidie o processo de reintegração desse indivíduo a sociedade. 

A instituição de acolhimento de moradores de rua cumpre com uma função social dentro de 

um determinado munícipio, devendo prestar serviços à população em geral. No entanto, qual é 

realmente a necessidade das pessoas em situação de rua e que vão em busca de acolhimento? 

Possivelmente às pessoas em condição de vulnerabilidade carecem de algo que está para além – 

apenas – da satisfação das necessidades materiais. 

A solução para uma maior reintegração dessa população dentro da sociedade seria um 

acompanhamento ou tratamento psicológico, uma vez que não se trata puramente de questões 

econômicas que estão embasadas na etiologia da habitação de pessoas no espaço público. O 

atendimento psicossocial é diferente do atendimento psicológico, apesar de serem distintos são por 

sua vez complementares, sendo duas vias imprescindíveis para o processo de reinserção 

psicossocial. 

O atendimento psicossocial tem como objetivo produzir uma estratégia de intervenção 

conjunto com o usuário para se alcançar um fim estabelecido. Não obstante, existe um espaço 

intermediário nesse objetivo que é o próprio “caminhar até o objetivo”, esse meio ou essa técnica 

me parece ser inexistente. O que há é a burocracia da Assistência Social e da Psicologia que faz a 

avaliação das condições socioeconômicas, psicológicas e das possibilidades do sujeito, mas não da 

estrutura psíquica desse indivíduo e dos seus suportes emocionais provenientes das suas relações 

interpessoais, esse acompanhamento psicológico poderia estar dando sustentação a um processo 

maior que é o da reinclusão. 

É insuficiente fazer apenas um encaminhamento dessas pessoas, estou em menor ou maior 

medida convencido de que o processo de reinserção psicossocial se faz também através de um 

acompanhamento e tratamento psicológico das demandas dessa população, uma vez que não se 

trata apenas de uma questão econômica, mas também de distúrbios psíquicos (VARANDA; 

ADORNO, 2004). 

O espaço físico não permitia uma Psicoterapia de Grupo, até por que os indivíduos que se 

encontravam nesse meio estavam de passagem. A Psicoterapia Individual é um processo muito 

complexo, já uma Assistência Psicológica de menor tempo como uma forma de organizar com 
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esses usuários os seus objetivos e expectativas seria uma alternativa. O objetivo é permitir a 

organização dos conteúdos internos para que eles possam criar um vínculo de comprometimento 

com o seu processo de reinclusão.                         

Nas sessões individuais que foram feitas com os usuários eles ficaram gratificados por ter ao 

menos expresso e consequentemente ter organizado suas ideias. Direcionei essa comunicação de 

maneira a explorar os objetivos, as expectativas e como seria possível dentro da condição material 

e cultural em que se encontravam alcançar tais fins. Esse acompanhamento me parece ser ausente: 

o acompanhamento dos processos psíquicos enquanto o sujeito se encontra na instituição.                         

Não existe o contraponto, pois penso que enquanto à Assistência e Psicologia Social fazem 

a burocracia e as análises das relações sociais e das possibilidades da inclusão do indivíduo. Teria 

que ter a oposição que estaria trabalhando os processos internos e que reforcem o 

comprometimento do indivíduo com o seu objetivo de reinserir-se.                         

Os objetivos de cada sujeito me parecem ser individuais, cada qual tem o seu objetivo, além 

disso existe uma questão que seria da motivação de estar indo em direção a sociedade novamente. 

Envolve as vezes desejos, promessas e essas acabam não tendo correspondência direta com as 

ações. 

Os desejos aparecem enquanto sendo desconectados da realidade concreta dessas pessoas. 

Havendo assim por dizer um descompasso entre o querer e o fazer. Entre o desejo e a ação. Um 

descompasso que além de impossibilitador, acarreta em frustração, como fora experienciado 

algumas vezes. Um exemplo é a reincidência que é enorme por conta do álcool, que quando 

ingressam na instituição voltam para a rua adentrando nos bares que estão em torno da região... a 

questão é: será que um Acompanhamento Psicológico ajudaria pelo menos a fazer com que esse 

indivíduo permaneça até o fim do processo de reinserção ou menos alcance um mínimo do 

estabelecido? 

Algumas vezes estando num posicionamento de observador era possível produzir uma 

transferência com alguns participantes. Pôde-se observar um elemento importante que constitui o 

psiquismo desses personagens. Uma semana antes fora atendido um dos usuários pelo fato deste 

estar indisposto para atividades de oficina por conta de questões psicológicas, uma hora ou outra 

ele havia dito “é bom fazer oficina, ajuda a esquecer algumas coisas” [SIC], por sua vez enquanto 

estávamos interagindo num determinado ponto ele disse “olha, não quero entrar nesse assunto, 

tem coisas que é melhor esquecer, é melhor não lembrar” [SIC]. Aqui identifiquei um elemento 

semelhante que uma das participantes houvera em um determinado momento me dito, pois 

perguntei a ela se estava lendo a bíblia e ela me disse “sim, estou, é bom né, ajuda esquecer algumas 

coisas” [SIC]. 
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Existe uma necessidade de “esquecer algumas coisas”, mas será que o fato de citar aquilo 

que quer ser esquecido, não seria a expressão de que ainda não o foi? Não é também a expressão 

do desejo de querer esquecer, mas não conseguir? Poderíamos dizer que é a expressão de um 

pedido de ajuda para o esquecimento? Se queremos esquecer algo por que o mencionamos 

indiretamente? Será que na verdade estaríamos buscando uma maneira de falar sobre algo que não 

conseguimos sozinho? Que mecanismo estaria subjacente ao processo de mencionar algo que quer 

se esquecido? 

O fato de mencionar algo que quer se esquecido tem em sua base um componente 

psicológico, que é o fato de “mencionar algo que não quer ser dito”, mas como isto funciona? 

Existe um sentimento ambivalente que subjaz essa prática, o conteúdo para o sujeito é inacessível 

através da sua mente consciente, mas o seu inconsciente necessita compartilhar ou manifestar os 

processos que produzem sofrimento, nessa via, dizendo “é necessário esquecer algumas coisas”, o 

sujeito está mencionado aquilo que deve ser esquecido e ao mesmo desfrutando nesse movimento 

de uma pequena parcela da possibilidade de ressignificar por um segundo tais componentes, mas 

sem entrar diretamente no assunto, isto ao mesmo tempo que produz um alívio da ansiedade e da 

angústia proveniente dos objetos danosos, produz também uma tentativa de ligação com o outro 

através do compartilhamento, poderíamos dizer que é uma maneira de criar um vínculo ou um laço 

sócio-afetivo, uma espaço de compartilhamento que permita o sujeito se estabelecer com as suas 

questões que não pode lidar propriamente sozinho e nem revela-las ou dize-las. O ato de se queixar 

ou de se lamentar é a via para o processo de aceitar, portanto, poderíamos inferir que esses 

indivíduos estão no início de uma elaboração, mas uma elaboração que requer pessoas em torno e 

envolvidas em suas questões, na onde irá se propiciar o caminho que parte da queixa, do lamento, 

até o próprio dizer do conteúdo que se queixa e se lamenta. 

Houve a declaração por parte do preceptor de que alguns usuários o procuram com a queixa 

de estarem tendo sonhos e que esses causam sentimentos de incômodo. Nas sessões terapêuticas 

que produzi com os usuários teve-se nítidos momentos de estar havendo uma terapia através da 

fala e que essa tinha como resultado uma transferência e essa demonstrava conter uma variedade 

de conteúdos que se mostravam não elaborados o que acabou remetendo a ideia de que só poderiam 

ser trabalhados dentro de uma prática de elaboração, isto é, uma prática psicoterápica conduzida 

de modo organizado e com finalidades estabelecidas de tratamento. 

Devemos nos questionar sobre o fato do por que existir essas demandas de tratamento 

psicológico e os motivos para haver a inexistência de um espaço de satisfação de tal necessidade. 

O que foi colhido até o momento é uma proeminente inoperância nos sistemas de articulação de 

rede, esse dispositivo é ineficaz, não tendo funcionamento no município de Valinhos. Supõe-se 

que a relação entre as instituições de Acolhimento de Pessoas em Situação de Rua e o Centro de 

Atenção Psicossocial é próxima, havendo nesse espaço uma interação indispensável ao cuidado 
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dos clientes, mas que, no entanto, é disfuncional, afirmação confirmada através do fato de não 

haver nem mesmo o diálogo ou transferência de informações sobre os casos de transtornos mentais 

e que por sua vez são de inteira responsabilidade dessa organização – CAPS - por ser questões de 

Saúde Coletiva em Saúde Mental (BEZERRA; DIMESTEIN, 2008). 

Sendo uma questão de Saúde Coletiva em Saúde Mental e não propriamente da área de 

Psicologia Social, uma vez que esta trata dos conflitos de grupo e das tendências socioeconômicas 

e políticas de uma sociedade e que produzem consequências no comportamento do indivíduo, não 

teria de haver tratamento psicológico numa ONG de Acolhimento de Moradores de Rua, mas sim 

no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), até por que os recursos federais são destinados para 

que se cumpra essa função. 

No entanto, nos parece que o atendimento do CAPS – ao menos no município de Valinhos – 

não cumpre com essa atividade. Segundo o preceptor “o CAPS de Valinhos é extremamente ruim, 

a única atividade que eles têm é laboral”. Se o CAPS não presta serviços de tratamento psicológico 

e se específica apenas nas atividades laborais, deixa de cumprir com o processo de reinserção 

psicossocial, pois esse necessita de um trabalho não apenas a nível psicológico individual, mas 

também grupal – tendo em vista que se deve trabalhar com às famílias -. 

Não havendo o cumprimento da função de tratamento psicológico produz-se um contingente 

populacional desprovido dos cuidados paliativos ou preventivos. Um excesso de pessoas com 

transtornos mentais e seu consequente agravamento ocorre. Dessa maneira outras instituições 

passam a se flexibilizar e adicionar funções que não são propriamente de sua área, mas que por 

haver um transbordamento de um excesso não tratado acaba por se manifestar nos espaços sociais 

não correspondentes: 

 

ONG →. Lidar com populações marginais devido a causas multifatoriais, mas que se 

específica numa prática da Psicologia Social. 

 

CAPS →. Lidar com uma população que sofre de transtornos mentais, mas que se específica 

numa prática da Psicologia Clínica. 

 

Quando o CAPS deixa de produzir a sua função ocorre uma acumulação de demanda e essa 

transborda para espaços sociais que são inconsistentes para manejar uma solicitação de um âmbito 

que não o seu próprio. O que está ocorrendo no momento é esse fenômeno de translocação de 

demanda de uma instituição que não satisfaz, mas que produz uma consequência social que por 

sua vez resvala em outros espaços, assim obrigando-os a se adaptar a uma problemática fora de 
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sua área por conta de um dever ético - não podendo deixar de ser tratado ou à deriva - 

impulsionando assim mecanismos de reorganização e minimização de tal exigência através dos 

próprios recursos. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE À FUNDAMENTAÇÃO EMPÍRICA 

SUBSIDIÁRIA DA IMPLEMENTAÇÃO DE UM PROGRAMA DE TRATAMENTO 

PSICOLÓGICO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. 

 

Houve a instalação de Oficinas Terapêuticas em Espaço Público, o objetivo dessa nova 

modalidade era a ruptura com os atendimentos tradicionais que se faziam na instituição – 

geralmente numa sala -. Com esse projeto poderia se fazer uma abordagem dinâmica onde, ao 

mesmo tempo que havia atividades recreativas de arte, havia também o próprio atendimento da 

população e isto se fazia no ambiente natural desses indivíduos. 

Ao decorrer das sessões e dos acompanhamentos das oficinas foi-se identificando 

necessidades que se apresentaram enquanto emergentes. Alguns sujeitos passaram a demonstrar a 

insuficiência do espaço institucional em promover outras formas de serviço para o auxílio no 

desenvolvimento da reinserção psicossocial. 

Às atividades laborais – Oficinas de Arte - apesar de cumprir com a sua função de terapia 

ocupacional tem como uns dos pilares da sua prática a reabilitação dos sujeitos, mas de acordo com 

o que foi observado – nas sessões – ela – apenas - não pôde ser o sustentáculo de um procedimento 

de reintegração social, uma vez que percebeu-se a demanda por parte dos usuários de um espaço – 

alternativo às Oficinas de Arte - para o tratamento de conteúdos psíquicos – sonhos, conflitos e 

projetos -, tese essa não apenas levantada pelo estagiário, mas corroborada pelo o atual preceptor.  

A causa desse fenômeno se dá por variáveis sócio-políticas, mas a nível prático um dos 

elementos etiológicos é o fato da terapia ocupacional não deter um acervo de práticas que 

corresponda diretamente às necessidades desses usuários, em outras palavras, a demanda solicitada 

é por uma terapêutica verbal e não laboral, mas esta primeira é de propriedade de um campo de 

conhecimento que não da Terapia Ocupacional, mas sim da Psicologia. 

Visto haver o indício da necessidade de instalação de um serviço de tratamento psicológico 

aos usuários, visou-se averiguar a concretude de tal hipótese através da investigação por meio das 

oficinas terapêuticas. Essas últimas passaram a ser feitas no espaço público da região de Valinhos. 

Por intermédio do acompanhamento e da participação nas atividades desenvolvidas, como também 

no envolvimento com os usuários e com bases nas informações levantadas no semestre anterior e 

das suas posteriores análises pôde se concluir a afirmação levantada. 
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Fora feita uma investigação com os usuários a partir das observações, dos processos 

transferenciais, das análises do dinamismo institucional, da relação entre a instituição e os seus 

usuários e dos processos sociopolíticos e econômicos da região de Valinhos. Assim levantou-se a 

seguinte hipótese: necessita-se da instalação de um programa de tratamento psicológico à 

população em situação de rua, uma vez que às instâncias responsáveis – CAPS – pelo tratamento 

psíquico daqueles acometidos por sintomas psicopatológicos não desempenha tal função. 

Essa assertiva fora comprovada na última reunião feita com o preceptor que dissera “Sim, 

vejo haver a necessidade de algo assim visto que o CAPS de Valinhos é um pouco ruim” [SIC]. 

Descobriu-se também através deste que os usuários realmente carecem de uma atividade 

terapêutica individual e grupal que possa satisfazer às demandas de acolhimento psicológico. 

Relatou-me que muito deles o procura “Eles vêm às vezes conversar. Uma delas me chamou para 

falar sobre uns sonhos que estava tendo com a mãe, mas não é possível fazer uma psicoterapia 

com eles, até por que essa não é a função da instituição, mas ainda assim eu acolho e converso 

um pouco como uma forma de amenizar o que sentem” [SIC]. 

Durante os dois semestres de trabalho no Instituto Vida Renovada fora coletado, analisado, 

discutido e trabalhado três eixos temáticos: o funcionamento da instituição e o seu dinamismo; a 

identificação das necessidades dos usuários; implementação de atividades alternativas às 

estabelecidas. De acordo com essas temáticas faz-se algumas considerações técnicas e sugestões 

de melhorias.  

O espaço físico da instituição é consideravelmente razoável podendo comportar a 

implementação de atividades alternativas, visto que às suas salas e as regiões da sua espacialidade 

- se arranjado - de modo organizado pode sustentar outras práticas – além das oficinas de arte -. 

Mas como se dá o processo de implementação de outras práticas? Percebeu-se que apesar do 

estagiário estar disponível para a escuta dos usuários e esses tendo às suas queixas e problemáticas, 

ainda sim tal prática não era legitimada, isto é, a prática feita pelo estagiário apesar de ser válida 

era ilegítima, dado ao fato que não houve uma legitimação formal por parte da instituição ou dos 

seus responsáveis.  

Os mecanismos sociais da legitimação e da delegação da autoridade exerceram grande 

influência no trabalho que fora feito até então. Estando no espaço das oficinas terapêuticas, 

independentemente da disponibilidade de escuta tal atividade não era reconhecida e nem 

legitimada, o que acabava por produzir um decresce da procura. Isso se dá por conta de não haver 

um Setting Terapêutico ou na linguagem do senso-comum, um clima. 

Esses problemas são de ordem técnica e que podem ser resolvidos com a canalização e 

formalização da prática que se pretende estabelecer. Se existe a necessidade do tratamento 

psicológico em relação aos usuários, é impossível que este possa ocorrer de modo sustentável numa 
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terça-feira de manhã por meio da terapia ocupacional. É necessário que haja uma organização para 

a implementação de tal prática. A ilegitimidade da escuta ou do tratamento psicológico que fora 

referido é referente à essas ocorrências, ou seja, numa manhã de terça-feira à demanda dos usuários 

comparece, no entanto ela emerge de modo abrupto não podendo ser tratada pelo fato de haver 

uma incoerência entre os espaços – terapia ocupacional ou oficina terapêutica – no qual ela surge, 

como também nos horários – do estagiário e dos usuários -, assim em um momento propício é 

provável que o estagiário ou o usuário não esteja, impossibilitando dessa maneira um possível 

tratamento psicológico. 

 

CONCLUSÃO 

 

A estadia no Instituto Vida Renovada propiciou diversas experiências que tiveram grande 

importância no desenvolvimento intelectual e prático. Uma noção que poderia ser colocada em 

prática seria a Conscientização Institucional, creio que fornecer aos técnicos - desde da 

administração até aos assistentes sociais - bases e fundamentos sobre o funcionamento da 

instituição, sobre os seus impasses e possibilidades de superação seja algo contributivo. Os 

participantes da organização têm o conhecimento sobre os processos de modo intuitivo, mas creio 

que a explanação teórico-científica poderia ser favorável. 

Uma segunda noção que foi possível extrair do estágio foi da Psicologia em Prática que é 

diferente de Psicologia da Prática. Na universidade temos um arcabouço teórico que nos serve de 

amparo para a experiencia, mas a questão é que muitas vezes a teoria não se enquadra a realidade, 

nesse sentido uma Psicologia em Prática é uma Psicologia em Movimento. Temos de nos servir 

daquilo que serve para o momento e uma Psicologia em Prática, é uma Psicologia que se utiliza 

dos recursos que se tem para lidar com a experiencia, o seu suporte são as teorias científicas – por 

serem sua base – mas, por não existir a possibilidade de enquadrar a teoria na experiencia, pois 

pode ocorrer a perda do fenômeno e das suas características - o que não é benéfico e muito menos 

científico – usa-se dos próprios recursos e noções que o profissional cria para lidar com o cotidiano. 

É importante ressaltar que isto não é uma negação das teorias psicológicas, mas sim a compreensão 

de que o trabalho do psicólogo jamais irá se limitar às teorias, simplesmente pelo fato do ser 

humano, ser uma abertura às possibilidades e, portanto, ser imprevisível. As possibilidades tendem 

tanto para o pior, quanto para o melhor.  

A noção de Imprevisibilidade é uma terceira conquista desse estágio, não existe teoria a priori 

que possa dar base ou sustentar uma prática desorganizada, a não ser uma teoria que se faça na 

prática. As oficinas terapêuticas é um bom exemplo, não foi possível relatar o tópico “Evolução” 

por meio de uma evolução propriamente dita, por que existe a transitoriedade dos usuários, são 
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pessoas que constantemente se alternam, diferentes umas das outras. Não existe plano pré-

estabelecido e as vezes não existe também projeto. Isto é, não existe projeção ao futuro por que 

não existe estabilidade nenhuma. 

Hoje podemos fazer uma oficina com determinados indivíduos, amanhã já não são os 

mesmos indivíduos, coisas ocorrem, coisas acontecem e não podemos nos ater à fixação, mas 

apenas as modificações, tudo se transforma, desde das pessoas até às mesas e os armários. Na 

semana que vem é um atendimento socioassistencial, na outra já é uma reunião n’onde os 

profissionais da assistência discutem questões pertinente a sua profissão e que inclusive me pedem 

“por favor, pode nos dar licença alguns minutinhos” [SIC]. Existem coisas que regem a instituição 

que são maiores do que eu, e que eu não posso ter conhecimento, mas que existe. 

A máxima de Heráclito cai bem nesse instante “Não se pode percorrer duas vezes o mesmo 

rio e não pode tocar duas vezes a mesma substancia mortal no mesmo estado; por causa da 

impetuosidade e da velocidade da mutação, esta se dispersa e se recolhe, vem e vai” (BORNHEIM, 

2005, p. 41). 

O mesmo ocorreu em minha prática, tudo “vem e vai”, não existe apego e a identificação 

com as pessoas é breve. A ideia da existência de uma forma e um conteúdo, um significante e um 

significado é de utilidade suprema (DALGALARRONDO, 2009). Na minha prática eu vi desse 

modo, a teoria = forma e a experiência = conteúdo. Não deve haver reducionismo do conteúdo ou 

da experiencia à teoria ou à forma, pois é reduzir o sentido do sintoma à sua nosografia. 

Portanto, a teoria me fornecida foi utilizada como uma base ou uma forma que me ampararam 

e me orientaram em minha prática e análise dos fenômenos, mas que estiveram enquanto base me 

permitindo assim vislumbrar e visualizar as peculiaridades e singularidades daquilo que se 

mostrava enquanto objeto fenomênico. 

De um modo geral posso dizer que algumas ideias me auxiliaram em minha passagem pela 

instituição, essas ideias foram da: Psicologia em Prática, da Imprevisibilidade e da Forma e 

Conteúdo. Estou convencido de que obtive um grande ganho e que este por sua vez é inalienável. 
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