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RESUMO 
 
Este trabalho relata uma Investigação-Ação-Participante no 
Centro de Referência Especializado em População em 
Situação de Rua, em Parnamirim/RN, que objetivou realizar 
análise diagnóstica e propor intervenção. Realizou-se 
observações participante, entrevistas semiestruturadas, roda 
de conversa e diários de campo. Os dados indicaram a falta de 
conhecimento e compreensão da Política Nacional para a 
População em Situação de Rua (PNPR). Assim, a proposta de 
intervenção visou discutir a PNPR junto à população de rua, 
objetivando a apropriação dos direitos dessa população, o 
empoderamento e a autonomia desses sujeitos, para que se 
sintam na condição de agentes ativos, que podem reivindicar 
seus direitos. 

 
Palavras-chave: Centro Pop. Direitos Humanos. População 
em situação de rua. Participação política. 
 
ABSTRACT 
 
This paper describes a participant-action-investigation in the 
Specialized Reference Center for Homeless People in 
Parnamirim/RN, which objectives were to perform a diagnostic 
analysis and propose an intervention. Participant observations, 
semi-structured interviews, conversations and field diaries were 
performed. The data collected indicated lack of knowledge and 
comprehension of the Política Nacional para a População em 
Situação de Rua (PNPR). Thus, the intervention proposal 
focused on discussing the PNPR with the homeless people, 
aiming this population’s ownership rights, their empowerment 
 and autonomy, in order to enable them to feel like active 
agents that can claim for their rights. 
 
Keywords: Pop centers. Human Rights. Homeless people. 
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1 INTRODUÇÃO 

O presente trabalho é fruto de uma experiência de estágio básico na área de 

Psicologia e Processos Comunitários, o qual se propõe a analisar e refletir acerca da 

atuação de um Centro de Referência Especializado em População em Situação de Rua 

(Centro Pop), serviço de referência localizado no âmbito da Política Nacional de Assistência 

Social, que atua junto à população em situação de rua, em uma cidade do Rio Grande do 

Norte, bem como propor uma intervenção ao referido contexto.  

A realização do trabalho foi fundamentada teórico e metodologicamente na 

Psicologia Comunitária, a qual visa o desenvolvimento da consciência da população como 

sujeitos históricos e comunitários, além da organização da população para ações com 

autonomia que levem a soluções de problemas concretos oriundos da contradição 

fundamental entre capital e trabalho (CAMPOS, 2014). Nesse sentido, o nosso trabalho se 

ancora na perspectiva de uma Psicologia Social Crítica que segundo Góis (2003), é 

contextualizada, preocupada com os problemas sociais e, mais que isso, comprometida com 

mudanças sociais de fundo, como a inclusão social e a redução das desigualdades sociais.  

Apesar de algumas conquistas significativas que a população em situação de rua 

obteve, por meio de lutas, seu passado e presente ainda são permeados por violações, 

discriminações e, sobretudo, invisibilização social. As lutas sociais por direitos são marcos 

dessa população, mas a visibilidade e a organização deles enquanto movimento social se 

deu a partir da morte brutal de vários moradores da rua da região central da cidade de São 

Paulo, ocorrida no ano de 2004. Diante desse cenário de barbárie, surge a necessidade de 

se organizarem enquanto coletivo, quando, então, é criado o Movimento Nacional da 

População em Situação de Rua (MNPR), com expressiva participação de pessoas em 

situação de rua de vários estados do país, visando a reinvindicação dos direitos 

historicamente negados a essa população pelo Estado Brasileiro. À essa época, o MNPR 

atua reivindicando a participação no controle social da Política Nacional de Assistência 

Social (PNAS) e, especialmente, na elaboração de uma proposta de política Nacional para a 

população de rua (BRASIL, 2011), a qual será abordada a seguir. 

 

2  A POLÍTICA NACIONAL PARA A POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE RUA E O CENTRO 

POP 

  

No ano de 2005, a Secretaria Nacional de Assistência Social juntamente com o 

Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) realizou o I Encontro 

Nacional da População em Situação de Rua, no qual foram lançadas as bases para a 



 

 

                  

construção da Política Nacional para a População em Situação de Rua (PNPR), que teve 

como objetivo fazer uma análise da realidade de vida desta população no Brasil, com a 

participação de atores qualificados, e traçar estratégias e diretrizes para a construção de 

políticas nacionalmente articuladas (BRASIL, 2011). Entretanto, tal política só será discutida 

nos anos subsequentes e efetivamente implantada em dezembro de 2009. 

A PNPR, nos dias atuais, tem sido uma das maiores conquistas que essa população, 

que vive em situação de extrema violação de direitos, teve, viabilizando o acesso a direitos 

básicos. Esta enfoca o atendimento intersetorial como uma estratégia de negociação 

permanente para o desenvolvimento de serviços, programas, projetos e benefícios que 

atendam os direitos sociais das pessoas em situação de rua nas diversas políticas públicas, 

de modo a formar uma rede que assegure a efetividade e a qualidade da atenção ofertada 

(BRASIL, 2011). 

Suas ações devem se integrar às demais ações da PNAS, dos órgãos de defesa de 

direitos e das demais políticas públicas, sendo elas, saúde, educação, previdência social, 

trabalho e renda, moradia, cultura, esporte, lazer e segurança alimentar, sendo assim, 

compondo uma rede de ações que vise conduzir a impactos mais efetivos no fortalecimento 

de autonomia e potencialidades dessa população, visando a construção de novas trajetórias 

de vida. 

Nesse sentido, para a viabilização de tais ações, é criado, em 2009, o Centro de 

Referência Especializado em População em Situação de Rua (Centro Pop), unidade de 

referência da Proteção Social Especial de Média Complexidade, com papel importante no 

alcance dos objetivos da Política Nacional para População em Situação de Rua. O Centro 

pop se constitui como um dispositivo especializado para o atendimento a população em 

situação de rua que seja um espaço de garantia de direitos, construção de vínculos e 

concretização de direitos, sendo assim, um lugar de referência para exercício da cidadania e 

o fortalecimento do protagonismo por parte da população de rua (BRASIL, 2011). 

A articulação intersetorial com outras políticas se torna fundamental no Centro Pop, 

resultando numa atuação integrada com o objetivo de conduzir a respostas mais efetivas, 

tendo em vista a complexidade da situação e das demandas que a População em Situação 

de Rua apresenta. Nesse sentido, a PNPR trouxe ganhos a essa população no modo que 

 
Ao propor ações e estabelecer responsabilidades para diferentes áreas das políticas 
públicas, reconheceu o significado histórico das lutas e os direitos das pessoas que 
vivem nas ruas das grandes cidades em condição de aviltamento, realidade 
incompatível com o estágio de desenvolvimento alcançado pela humanidade. 
(BRASIL, 2011) 

 

Apesar das conquistas que a população em situação de rua tem tido, ainda há 

algumas limitações na efetivação desses direitos, como por exemplo, o fato de alguns 



 

 

                  

municípios não oferecerem dispositivos que atendam essa demanda que é tão 

marginalizada pela sociedade.  A implementação da PNPR dentro dos serviços direcionados 

a essa população tem sido outro desafio, visto que, devido a grande heterogeneidade da 

população em situação de rua, muitos profissionais se sentem despreparados para atuar 

com um público tão complexo e acabam limitando seu fazer profissional a práticas que não 

propiciam uma reflexão crítica da realidade por parte dos usuários, tampouco possibilitando 

espaços que visem o desenvolvimento autonomia nesses sujeitos, aspecto identificado no 

serviço em que o estágio foi realizado, o qual será caracterizado e problematizado 

sequencialmente. 

O Centro Pop em que realizamos o presente trabalho, foi criado em 29 de maio de 

2013, tendo seu funcionamento de segunda à sexta, das 08h00 às 17h00. Seu público alvo 

é constituído pela população em situação de rua, pessoas que usam o espaço da rua como 

lugar de moradia e sobrevivência.  

À época de realização do estudo, no primeiro semestre de 2014, o serviço possuía 

181 usuários cadastrados, provindos de diversos lugares do estado e do país, sendo este 

um dado que varia, devido a população em situação de rua ser bastante heterogênea e 

estar em constante mudança, pois, segundo a equipe profissional, “a população adentra 

hoje a instituição, possivelmente não será a mesma encontrada na semana que vem”. Em 

uma sociedade em constante mudança é importante ter em mente os efeitos dessas 

transformações sobre a identidade de lugar dos indivíduos, como também sobre a forma 

como eles percebem seu entorno e o vivenciam. 

O quadro de funcionários que compõe a instituição é composto por psicólogo, 

advogado, assistentes sociais, educadores, cozinheiras, auxiliar de serviços gerais (ASG) e 

um porteiro. A instituição oferece refeições diárias e algumas atividades durante o dia. Nas 

visitas à instituição, observamos que essas atividades são realizadas, em sua maioria, por 

instituições de terceiro setor que se voluntariam para tal ou por grupos de estagiários. 

Segundo a equipe de profissionais, as atividades desenvolvidas pelo Centro Pop estão 

dentro de um plano anual, que são compostas por palestras, dinâmicas de grupos, jogos e o 

Cine POP, que consiste na exibição de um filme, com uma roda de conversa ao final para 

discussão do tema abordado, porém, os filmes escolhidos pela equipe na maioria das vezes 

eram de cunho religioso, o que considerávamos problemático, pois, além de ser uma 

instituição pública e que deveria ser laica, acreditamos que seria mais construtivo abordar 

filmes que problematizassem a condição de vida da população de rua. 

O Centro Pop possui parceria com outras instituições pertencentes à rede de 

assistência social, como também com serviços de fotografia, assistência médica e projetos 



 

 

                  

de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis (DST). Essas parcerias são 

fundamentais para atender a complexidade da demanda dos usuários, conforme a PNPR: 

 

O alcance da integralidade da proteção social e do acesso a direitos das pessoas em 
situação de rua exige a busca permanente de articulação e integração intersetorial, 
tendo em vista o acesso dos usuários aos demais serviços, programas, projetos e 
benefícios da rede socioassistencial. (BRASIL, 2011) 

 
 

Quando a população em situação de rua chega à instituição, o primeiro passo é a 

realização de sua inscrição e, em seguida, uma triagem realizada pelos técnicos da 

instituição, que objetiva conhecer a demanda do sujeito em questão, entretanto, esse 

primeiro contato não é suficiente para identificar toda a demanda que esse sujeito traz para 

a unidade. Durante esse processo de triagem, há também o recolhimento dos objetos 

pessoais que trazem consigo, os quais são guardados em um armário e as chaves ficam 

sob a responsabilidade da coordenação.  

Após a triagem, se eles precisarem de um banho ou de se alimentar, são 

encaminhados para tal. Eles têm acesso também ao serviço social, ao serviço psicológico e, 

se algum tiver pendências com a justiça, será encaminhado para a assistência jurídica, e o 

que mais for necessário. 

Os usuários do Centro Pop são encaminhados para retirar a documentação, caso 

não a possuam e, logo após, são encaminhados, também, para realizar o Cadastro Único - 

que dá direito ao programa “Minha Casa, Minha Vida”, ao Programa Nacional de Acesso ao 

Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) - criado pelo Governo Federal com objetivo de 

ampliação da oferta de curso que oferece capacitação profissional e tecnológica - visando a 

profissionalização deles.  

Há, ainda, o encaminhamento para o Programa de Geração de Emprego e Renda da 

Secretaria Municipal de Assistência Social (PROGER/SEMAS) no qual são cadastrados os 

currículos, com vistas à inserção no mercado de trabalho.  Segundo a direção do Centro, há 

uma oferta grande de vagas de emprego, mas não há uma procura de igual proporção por 

parte dos usuários.  

Tais ações de inseri-los em projetos sociais como o PRONATEC e o PROGER/-

SEMAS) estão de acordo com a PNPR, a qual afirma a importância da inclusão deles dos 

mesmos na rede de proteção social: 

 

As ações desenvolvidas no Serviço Especializados para Pessoas em Situação de 
rua devem pautar-se no reconhecimento dos seus usuários como sujeitos de 
direitos. Para tanto, devem ser identificados os direitos e serviços que possam 
acessar para sua inclusão em uma rede de proteção social, de modo a contribuir 
para a superação da situação vivida, muitas vezes relacionadas, dentre outros 



 

 

                  

fatores, a falta de acesso a serviços e direitos assegurados nas normativas 
vigentes. (BRASIL, 2011) 
 

3 MÉTODO 

 O desenvolvimento do trabalho foi realizado fundamentado na Investigação Ação 

Participante (IAP), a qual propõe a incorporação do saber popular como um elemento 

legitimo de composição do fazer ciência, na qual o processo de construção de conhecimento 

se dá pela interação entre investigador e investigado e seus respectivos saberes durante o 

processo de investigação e intervenção (SARRIERA, 2010). Nesse contexto, a Investigação 

Ação Participante torna-se fundamental, pois possibilita aos sujeitos refletirem sobre a 

realidade, como afirma Sarriera (2010, p. 158) na qual ela possibilite a construção de um 

conhecimento construído com as causas e as transformações promovendo a plena 

emancipação das classes populares.  

No âmbito da IAP, as visitas realizadas à instituição, o contato com os profissionais e 

com os usuários do Centro POP, teve o objetivo de captar as demandas apresentadas pelo 

campo, em um processo de análises de necessidades desta comunidade, em que são 

percebidas e especificadas as demandas, a partir do que é sentido e vivido pelos próprios 

membros da comunidade (SARRIERA, 2010). 

Assim, para o alcance do objetivo proposto de realizar uma análise diagnóstica do 

contexto comunitário em questão, foram realizadas 06 visitas técnicas ao Centro Pop, nas 

quais foram realizadas observação participante; entrevistas semiestruturadas com os 

profissionais da instituição; uma roda de conversa com os usuários do serviço e, 

posteriormente, entrevistas individuais para um aprofundamento no conhecimento dos 

dados anteriormente observados; participação nas reuniões do Fórum Potiguar da 

População em Situação de Rua, nas quais eram discutidos textos da PNPR com o objetivo 

de problematizar a efetivação de tais direitos e quais as conquistas que o movimento social 

ainda tinha para alcançar; e a produção de diários de campo. 

O conjunto de informações obtidos dessas atividades foi sistematizado e analisado 

de forma crítica e reflexiva, pautando-se nos princípios da política pública voltada à 

população em situação de rua, bem como nos princípios da Psicologia Comunitária de 

potencialização dos sujeitos e comunidades, e serão apresentados analiticamente a seguir. 

4 ANÁLISE DIAGNÓSTICA E PROPOSTA DE INTERVENÇÃO 

Identificamos na fala de alguns usuários a idealização dos serviços oferecidos, tanto 

especificamente em relação ao Centro Pop, quanto de forma mais ampla, em relação ao 

governo, pois eles apresentaram um sentimento de conformação com a situação em que 



 

 

                  

estão inseridos no Centro e, também, com o que recebem dos programas de assistência 

social do Governo Federal, como o Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família e bolsas de 

estudos (PRONATEC).  

As ações da instituição se pautavam em atividades que não geravam nos usuários 

uma reflexão crítica de sua realidade, que tentasse problematizar o contexto em que eles 

vivem. Entendemos que a participação dos usuários nas atividades deveria ser ativa e 

considerando a experiência de cada usuário que nela se insere, e não trata-los como seres 

passivos a serem enquadrados em estruturas prévias, num modelo pragmático (GONH, 

2004, p.14). 

Havia, na fala dos usuários, uma cristalização das condições de sua vida, bem como 

de culpabilização individual por estarem ali e não por serem fruto de uma complexa 

estruturação socioeconômica, a sociedade capitalista, que cada vez mais tem produzido 

desigualdade social. Ao invés de gerar ações com o objetivo de conscientizar e politizar 

esses sujeitos, o viés prioritário da instituição, na fala da gestão, restringia-se apenas a 

realização de atividades meramente burocráticas, sem problematizar com esses usuários a 

real importância deles estarem inseridos em tal política e em tal programa social. Diante 

desta realidade encontrada no serviço estudado, questionamos: será que a real missão da 

instituição está apenas no fato de ser apenas uma referência em encaminhamentos a 

acessos a algumas políticas sociais, mas sem preparar e problematizar a importância 

desses benefícios para constituição dele enquanto cidadão de direito? Como esses sujeitos 

estão sendo instruídos politicamente com os direitos que lhe são assegurados? Será que há 

um suporte psicossocial para que eles possam passar por esse processo e saber se a “casa 

própria” é a principal demanda daquele sujeito? Aliás, qual será a principal demanda 

daquele sujeito? Será que a instituição em si está buscando saber a demanda que eles 

apresentam ao chegar, ou apenas lança a demanda que eles “acham” que é aquela que 

eles necessitam?  

Diante do que foi observado percebemos que a atividade da instituição se pautava 

no assistencialismo e na caridade, práticas antigas que ainda são recorrentes em alguns 

equipamentos sociais. Por exemplo, a coordenadora recorrentemente afirmava que via os 

usuários como filhos e que alguns os chamavam de mãe. Além disso, havia uma postura 

agressiva no tratamento com os usuários, além de não haver diálogo com os mesmos, não 

existindo espaços de construção conjunta das atividades da instituição bem como do 

regimento interno. 

Apesar de haver periodicamente na instituição uma reunião em que os profissionais 

do serviço se propunham a discutir com os usuários os aspectos da PNPR, essa tinha um 

caráter meramente formal, sem problematizar, refletir com os sujeitos sobre os direitos que 



 

 

                  

lhe são assegurados. Foi percebido o quanto a fala e a prática desses profissionais era 

assistencialista e paternalista, como se aqueles usuários fossem “privilegiados” por obterem 

aqueles serviços, quando, na realidade, lhes era de direito. Tais atitudes criam, assim, uma 

cultura de política tuteladora, que não favorece o protagonismo nem a emancipação dessa 

população em nossa sociedade, oferecendo o atendimento como favor e não como um 

direito desses usuários (FREIRE, 2012). 

Além disso, notamos uma significativa evasão dos usuários em relação à 

participação da atividade, o que pode ter ocorrido em função da metodologia utilizada. 

Compreendemos que uma atividade que seja organizada com a participação direta deles, 

desde a escolha da atividade, e da temática, até o planejamento e a realização de cada 

etapa, pode despertar mais interesse, rompendo assim com a proposta da educação 

bancária, em que o educador nesse contexto já não cumpre o papel apenas de educar, mas 

no momento que educa, também é educado em diálogo com o educando, que ao ser 

educado ele também educa, processo esse de educação mútua, mediados pelo mundo 

(FREIRE, 2014). 

Nesse sentido, compreendemos a falta de conhecimento da política de proteção à 

população em situação de rua, o que dificulta nos usuários uma análise crítica diante a 

realidade vivenciada. Sendo possível perceber, nas falas dos usuários, que eles não têm 

apropriação dos direitos garantidos pela Política Nacional para a População em Situação de 

Rua, pois veem o direito, que deve ser garantido pelo Estado, como algo de ordem 

caritativa, aspecto reforçado pelos profissionais da instituição. Por isso é essencial o contato 

desses usuários com a PNPR, que rege o serviço, a forma de garantir sua cidadania 

enquanto sujeitos de direitos bem como a inserção dele dentro de movimentos sociais, afim 

de gerar um pensamento crítico acerca da sua realidade e tentar criar modos de superação, 

criando novos projetos de vida. 

É de suma importância que o desenvolvimento de atividades no Centro Pop promova 

um processo conscientização e autonomia dos usuários, já que a instituição tem o papel de 

estimular o desenvolvimento da participação social, o empoderamento e um olhar crítico 

sobre os seus direitos, visando a mobilização de recursos para o enfrentamento coletivo das 

situações adversas e a luta por interesses comuns (BRASIL, 2011). Assim, podemos 

observar o que Gohn fala a respeito da importância da mobilização e o empoderamento dos 

sujeitos: 

 

Referindo-se ao processo de mobilizações e práticas destinadas a promover e 
impulsionar grupos e comunidades – no sentindo de seu crescimento, autonomia, 
melhora gradual e progressiva de suas vidas (material e como seres humanos 
dotados de uma visão crítica da realidade social). (GONH, 2004, p.23) 

 



 

 

                  

 
A concentração das atividades voltadas a encaminhamentos, retirada de 

documentações como atividades prioritárias gerou a inquietação de que tipos de ações a 

instituição realizava que não propiciava um espaço de criação de um projeto de vida em que 

os sujeitos não têm a oportunidade de construção, junto com a equipe. É preciso que, para 

além disso, a instituição possibilite espaços de construção das atividades com os próprios 

usuários, potencialize-os, tornando-os sujeitos ativos, apropriados da dinâmica da 

institucional, das atividades desenvolvidas, como também da sociedade. Tais ações viriam a 

possibilitar a conscientização desses sujeitos para que eles assumam seu papel de sujeitos 

de sua própria história, conscientes dos determinantes sociopolíticos de sua situação e 

ativos na busca de soluções para os problemas enfrentados. (CAMPOS, 2014). 

Em paralelo com as visitas realizadas ao Centro POP, participamos também das 

atividades desenvolvidas pelo Fórum Potiguar de População de em Situação de Rua, que 

consiste na articulação de diversos setores, como por exemplo o Fórum da População em 

Situação de Rua, Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP) através do Sistema 

Integrado de Educação e Cidadania (SIEC), Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social (SEMTAS), Conselho Regional de 

Psicologia do Rio Grande do Norte (CRP-17), estudantes da Universidade Potiguar (UnP) e 

da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) para a implementação dos direitos 

desses sujeitos, bem como tem desenvolvido atividades junto ao Centro de Referência e 

Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (CRDH/UFRN), que tem 

proporcionado espaço de discussão e reflexão a população em situação de rua com o 

objetivo de luta e garantia pelos seus direitos. A Política ressalva a importância desses 

movimentos sociais, pois possibilita visibilidade e uma maior mobilização da população em 

situação de rua pelo acesso à moradia, saúde e assistência social (BRASIL, 2011). 

Percebemos que a população em situação de rua que participa do Movimento e do 

Fórum, vivencia a situação da rua de forma bastante diferente dos usuários do Centro Pop 

analisado, pois não apresentam sentimentos de conformação com a situação na qual estão 

inseridos, mas se mostram cientes dos direitos que lhes devem ser assegurados. Além 

disso, acreditam que a melhor forma de sair da situação de vulnerabilidade social em que se 

encontram é através da reivindicação do cumprimento da Política Nacional para Inclusão da 

População em Situação de Rua (PNPR), para que a mesma assegure a integralidade das 

políticas públicas e facilite o acesso da população de ruas aos dispositivos sociais que lhe 

se garantidos por direitos. Sendo assim, o Movimento Potiguar de População em Situação 

de Rua, busca meios para que os sujeitos se tornem seres ativos na ressignificação de suas 

vivências, possibilitando-os uma maior compreensão crítica da realidade social. 



 

 

                  

A partir da problemática encontrada, propomos uma intervenção com uma proposta 

de contextualização da situação de vulnerabilidade em que a população em situação de rua 

se encontra e, a partir desse olhar, problematizar e proporcionar possibilidades de 

reivindicar os serviços que estão previstos na PNPR enquanto efetivação de seus direitos. 

Tal proposta é baseada em uma atividade libertadora que possibilite o reconhecimento de 

sua condição, conforme Paulo Freire relata: 

 

Os oprimidos nos vários momentos de sua libertação precisam reconhecer-se como 

homens, na sua vocação ontológica e histórica de ser mais. A reflexão e a ação se 

impõe, quando não se pretende, erroneamente, dicotomizar o conteúdo da forma 

histórica de ser do homem. (FREIRE, 2014 p.72) 

 
 A intervenção, em princípio, se dará em três etapas, nas quais serão realizadas oficinas 

com a proposta de trabalhar eixos da PNPR, com os usuários, com o objetivo de que os 

mesmos se apropriem, de fato, de seus direitos, visando a potencialização desses sujeitos 

enquanto protagonistas das atividades. Iremos trabalhar com três eixos da política, sendo 

eles, Direitos Humanos, Trabalho e Emprego e Educação. Cada eixo corresponderá a um 

dia de atividade, amparando-nos no que a política direciona com um objetivo da instituição: 

 

A implantação e a oferta de serviço(s) pelo Centro POP devem ser planejadas, de 
modo a imprimir uma concepção garantidora de direitos para a inclusão social e a 
construção de novos projetos de vida e das pessoas em situação de rua, rompendo 
com culturas pautadas no preconceito, na intolerância e no assistencialismo. 
(BRASIL, 2011) 

 

A razão da escolha dessa proposta de intervenção se deve à percepção de que é 

importante que os sujeitos tomem ciência de suas condições para poderem traçar novos 

projetos de vida, a partir do conhecimento da PNPR que os ampara, tornando-os sujeitos 

ativos na sociedade. Além disso, tais oficinas se constituiriam em espaços de diálogos com 

a população em situação de rua atendida, visando analisar a situação dos usuários de forma 

contextualizada, possibilitando a participação dos mesmos na organização da rotina da 

instituição, na proposição de atividades, e no conhecimento dos dispositivos sociais que os 

mesmos possam acessar, tendo como objetivo o empoderamento e a autonomia desses 

sujeitos, possibilitando a construção de novos projetos de vida para esse grupo social.  Além 

disso, que os usuários participem mais ativamente na elaboração da rotina da instituição e 

poder conhecer os dispositivos sociais que lhe são assegurados.   

Tal proposta se mostra de fundamental importância para que a população em 

situação de rua se aproprie da PNPR e das conquistas para esse grupo. Além disso, por 

meio desse espaço para diálogos propiciados pela intervenção, intencionamos 



 

 

                  

problematizar as limitações que são encontradas dentro da própria política, já que ela 

compreende uma política que perpassam diversas áreas na qual eles têm acesso, sejam ela 

educação, trabalho, assistência e saúde.  Ainda, refletir o que tais áreas anteriormente 

citadas têm oferecido a população de rua, quais as limitações no atendimento em cada 

serviço e as formas de melhorar e facilitar o atendimento nesses espaços. 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Após a análise das informações coletadas na vivência do estágio, pode-se concluir 

que a principal demanda da comunidade em questão, qual seja, a população em situação de 

rua, refere-se ao serviço e às atividades prestadas aos usuários, para a qual propusemos 

uma intervenção com vistas à apropriação da PNPR e dos direitos dessa população, em um 

processo de construção conjunta com os usuários do serviço, visando a potencialização 

desses sujeitos, inclusive, percebendo-se enquanto agentes ativos, que têm voz e podem 

reivindicar o que lhes é negado pela sociedade e pelos instrumentos regulamentadores.  

Por fim, destacamos que é de fundamental relevância o estímulo aos usuários do 

Centro Pop estudado, bem como das demais pessoas em situação de rua, em participar do 

Movimento Potiguar de População em Situação de Rua, que é articulado com o Movimento 

Nacional, haja vista a organização em coletivos ser uma importante estratégia para a 

reivindicação dos direitos e para o enfrentamento às violações sofridas, bem como para 

identificação entre pares que vivenciam a mesma situação e o fortalecimento do grupo, o 

qual, em encontros sistemáticos, discutem criticamente e problematizam a situação em se 

encontram, visando a busca de estratégias para o desenvolvimento de novos projetos de 

vida. 
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