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Introdução: O presente trabalho refere-se a um Projeto de Intervenção desenvolvido
por meio do estágio realizado no Centro POP de Coronel Fabriciano/MG, o qual
buscou facilitar o reconhecimento da população em situação de rua no âmbito pessoal
e social como cidadãos de direitos e deveres. Buscou-se apresentar parte da história do
surgimento dessa população no contexto brasileiro e europeu, e as possíveis causas e
características dessa. Por meio de pesquisa bibliográfica buscou-se conhecer melhor a
realidade dessas pessoas, o que as leva a morar nas ruas, os programas sociais,
políticas e equipamentos que buscam contribuir com a mudança dessa realidade.
Objetivo: Proporcionar um espaço de reflexão às pessoas em situação de rua sobre a
importância do reconhecimento como cidadão no âmbito pessoal e social; Discutir e
refletir os mecanismos que envolvem a realidade na qual essas pessoas estão inseridas;
Apresentar o MNPR e incentivar a aderência a ele Metodologia: Os encontros foram
realizados no CENTRO POP de Coronel Fabriciano/MG. O público alvo foram jovens,
adultos, idosos e famílias que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou
sobrevivência, localizados no Vale do Aço, sendo alguns de cidades próximas à região.
Realizou-se nove encontros, um por semana, com duração de 01h30min a 02h30min,
tendo como recursos técnicas de dinâmica de grupo, vídeos, músicas, palestras, roda de
conversa e observação. O estágio foi realizado em dupla, desta forma, em cada
encontro uma aluna atuava como coordenadora e a outra como observadora.
Resultados: Ao longo do estágio, por meio das discussões sobre a condição atual da
pessoa em situação de rua, sobre o MNPR, e sobre programas sociais e algumas
políticas voltadas para esse público, foi possível facilitar a elaboração de uma visão
crítica, despertando o interesse em várias pessoas envolvidas, em fundar o movimento,
ou ainda em recorrer a outros meios, que facilite a resignificação desse público, a
transformação da situação atual desse na sociedade. Além disso, facilitou-se o
reconhecimento e a autenticidade das pessoas em situação de rua enquanto sujeitos de
direito e, da sua constituição enquanto interlocutores válidos nessa arena pública.
Alcançou-se que a visão reduzida da realidade social pode ampliar o processo de
exclusão. O não reconhecimento do desemprego como uma expressão da questão
social, assim como não reconhecer o alcoolismo como uma doença, faz com que a
autoculpabilização acentue o sentimento de fracasso e a baixa autoestima, o que na
falta de oportunidade pode significar a desistência e a acomodação nessa condição de
“sobra”. Foi possível ainda conscientizar sobre a importância do reconhecimento
pessoal, antes de exigir o reconhecimento social e, conscientizar aos participantes
sobre a importância do trabalho em equipe. Conclusão: A marginalização e a violência,
que o público em questão sofre, afloram a discussão em volta dos direitos humanos,
categorizando as condições do morar na rua como impróprias. Devido à
heterogeneidade de valores em jogo, discutir qual deve ser o futuro da população em
situação de rua é um dilema.
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