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Resumo: O presente trabalho visa apresentar um estudo que buscou conhecer os 
momentos e alguns desafios para operacionalização da dimensão pedagógica nos Centros 
POP, tendo em vista o lugar e direcionamento insurgente indicado à política de assistência 
pelas autoras consultadas. Procedeu-se no estudo de algumas normativas relativas aos 
Centros POP e assistência social, de alguns dados do Censo SUAS 2015 e em revisão 
bibliográfica.Compreendemos que a dimensão pedagógica nos Centros POP podem ser 
materializadas em quatro momentos: nas intervenções junto a usuários/as, junto a 
trabalhadores/as, junto à população e junto à rede de serviços. 
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Abstract: The present work aims to present a study that sought to know the moments and 
some challenges for operationalization of the pedagogical dimension in the POP Centers, 
considering the place and insurgent direction indicated to the policy of assistance by the 
consulted authors. We proceeded to study some regulations related to POP Centers and 
social assistance, Some data from the 2015 SUAS Census data and a bibliographical review. 
We understand that the pedagogical dimension in the POP Centers can be materialized in 
four moments: in the interventions with users , Together with workers, with the population 
and with the service network. 
Key-words: POP Center; Social assistance; Pedagogical Dimension. 
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1. INTRODUÇÃO 

O presente trabalho versa sobre o que estamos denominando “dimensão pedagógica” 

dos Centros de Referência Especializados Para População em Situação de Rua – Centros 

POP, assim como alguns momentos de operacionalização desta importante dimensão e 

desafios para esta operacionalização. 
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A pesquisa fora realizada a partir do estudo sobre algumas normativas que orientam o 

trabalho nas citadas unidades, e de alguns dados constantes no Censo SUAS/Centro POP 

de 2015 (BRASIL,2016), problematizados à luz de bibliografia sobre assistência social e 

população em situação de rua. 

 Os Centros de Referência Especializados Para População em Situação de Rua são 

unidades/equipamentos que constituem espaços de referência e convívio para pessoas em 

situação de rua no âmbito da política de assistência social brasileira. 

 A criação dos Centros POP fora instituída a partir da publicação do Decreto 7053 de 

dezembro de 2009 ou Política Nacional Para População em Situação de Rua.  

 Para compreensão das especificidades da discussão aqui pretendida no âmbito dos 

Centros POP, inicialmente realizaremos uma breve argumentação acerca do que 

entendemos como dimensão pedagógica e sua relação com a política de assistência social 

na atualidade, em contexto de crise do capital e de regressão de direitos sociais duramente 

conquistados pela classe trabalhadora.  

 Posteriormente, buscaremos a compreensão de como esta dimensão pode ser 

pensada nos Centros de Referência Especializados Para População em Situação de Rua e 

os momentos e desafios de sua operacionalização, à luz do estudo de normativas que 

orientam o funcionamento destes equipamentos, assim como de dados do Censo SUAS 

2015, analisados a partir de bibliografia sobre a população em situação de rua “público-alvo” 

dos serviços em tela.  

 O objetivo proposto é o de desvelar aspectos do trabalho realizado e serviço a ser 

ofertado pelos Centros POP e desafios importantes para sua concretização. Isto tendo em 

vista sua recente implementação (o Decreto 7053 fora publicado em dezembro de 2009) e 

sua importância no rol de conquistas para o reconhecimento de direitos e para a atuação do 

Estado no sentido de garantia da dignidade de pessoas em situação de rua.  

 

2. A DIMENSÃO PEDAGÓGICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL  

O que neste estudo estamos chamando de dimensão pedagógica, é a função/dimensão 

dos serviços que tem a preerrogativa/objetivo ou potencialidade de provocar mudanças nos 

modo de pensar agir e sentir dos sujeitos (sociabilidades), tendo efeitos sobre as normas de 

conduta que guiam seu comportamento e mesmo sobre suas subjetividades.(ABREU E 

CARDOSO,2009)  

Consideramos aqui um olhar ampliado para tal dimensão no âmbito das políticas 

públicas, considerando que as intervenções não produzem transformações apenas para 
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seus usuários e usuárias, mas para outros sujeitos envolvidos: trabalhadores/as inseridos 

nas mais diversas políticas, usuários/as, a rede de serviços, uma comunidade ou 

coletividade que possa estar envolvida direta ou indiretamente com serviços prestados.  

 Dito isto, defendemos que a política de assistência social tenha grande 

potencialidade para provocar transformações sobre as quais tratamos acima, sendo a 

política na qual estão inseridos os Centros POP. 

Para ampliar esta compreesão (jamais esgotá-la), tentaremos realizar ponderações 

acerca do lugar da política de assistência social no âmbito da sociedade capitalista 

contemporânea, em especial no Brasil e desafios apontados por importantes estudiosas da 

temática, associando esta reflexão à defesa desta dimensão pedagógica sobre a qual 

tratamos.  

Carrara (et.al., 2013) e Silva (2015), destacam que desde a Constituição Federal de 

1988 a assistência social é instituída juridicamente como um direito, no escopo da 

seguridade social brasileira, mas que este direito precisa, para sua materialização, ser 

implementado tendo-se em vista a desconstrução de práticas que reportam ao histórico de 

filantropia, caridade e relações de clientelismo e da cultura do favor.  

 Falar na conquista de direitos no escopo da sociedade capitalista é falar em 

conquistas da classe trabalhadora, que são importantes mediações anticapitalistas, que 

podem interferir na estrutura de acumulação e mesmo diminuir as desigualdades sociais 

inerentes a ordem burguesa. Contudo, os direitos não deixam de ser inerentes ao 

capitalismo e assim como o Estado contribuirem para a manutenção das relações em seu 

interior, não sendo elementos que contribuirão para um novo projeto de sociedade, 

alternativo, antagônico, distinto deste sob o jugo do capital. 

(MUSTAFA,2015;BOSCHETTI,2016). 

 Boschetti (2016) realiza importantes ponderações acerca da política de assistência 

social a ser defendida em contexto de crise do capital. Assim como Mustafa (2015), defende 

que se trata de uma crise estutural. E que nestes contextos, a tendência é a regressão de 

direitos sociais. Traz à tona que no Estado ampliado, a assistência social surge como 

política subsidiária na garantia da proteção social, complementando direitos trabalhistas 

(que eram centrais), previdenciários, direito à saúde, educação, entre outros. Na análise da 

autora, no atual momento de crise, a assistência deixa de ser subsidiária para se tornar 

central, ao passo que observa redução de direitos trabalhistas, previdenciários e outros. Ela 

(assistência) garante recursos mínimos, mantendo a reprodução da superpopulação relativa 

nos limites da sobrevivência, contribuindo para rebaixamento de salários e de direitos 

importantes, desta forma, sendo importante para a acumulação capitalista. Ela relata que 
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em vez de “de processar ou participar na universalização do acesso a bens e serviços 

públicos, se avoluma na prestação de benefícios assistenciais ínfimos enquanto se reduzem 

os investimentos nas demais políticas sociais” (BOSCHETTI,2016,p.21).  

 A centralidade da assistência social neste contexto é analisada por nós como 

perigosa, uma vez que serve à mistificação de que é solução para redução das 

desigualdades sociais, mas guarda em essência uma redução de todos os outros direitos 

sociais, com os quais a assistência deveria atuar apenas como política complementar, 

subsidiária. A defesa irrestrita e acrítica do direito à assistência social pode, portanto, ser 

uma armadilha que favoreça o aumento das desigualdades sociais, ocultando a retirada de 

outros direitos fundamentais. Boschetti (2016) e Mustafa (2015) falam em 

“assistencialização da seguridade social” no Brasil contemporâneo. Abreu e Cardoso (2009) 

enfatizam também que a centralidade da luta pela assistência social como um direito pode 

obstruir outras perspectivas de lutas. E isto não é o mesmo que negar a importância da luta 

pela concretização da política de assistência social como um direito.  

 Na defesa que propomos, a assistência social surge como uma política que contribui 

para lutas de ampliação de outros direitos sociais. Paiva (et.al.,2010) defende ampliação da 

efetiva participação popular como um importante caminho para democratização e ampliação 

de direitos relativos às políticas sociais. Couto (2015), traz à tona a necessidade de que seja 

realizado um trabalho de politização. Mas, em nossa análise, Boschetti (2016) traz 

considerações bastantes relevantes neste sentido. A referida autora destaca que a 

assistência social precisa ser uma política com direcionamento teórico-crítico, para além do 

discurs da defes como um direito, que não deixa de ser extremamente relevante, a partir dos 

limites e reflexões já citados. A autora também compreende a necessidade de explorar as 

contradições da própria política de assistência social e fazer de seu campo de intervenção  

(...) um espaço de desmistificação de falsas consciências e de construção 
de possibilidades de consciência crítica e de organização coletiva. O SUAS 
está presente em todos os municípios. Tem, portanto, uma possibilidade 
estratégica de se constituir em centro de difusão de direitos e de ser uma 
fissura na ofensiva capitalista, tencionando sua investida contra os direitos. 
Mais do que favorecer a integração social nos marcos do capitalismo, pode 
se constituir como uma mediação para questionar os mecanismos de 
conformação à ordem da superexploração e da destruição de direitos. Mais 
do que ser mistificada e se mistificar como proteção capaz de reduzir as 
desigualdades estruturais a partir do trato pontual de programas destinados 
fragmentadamente a indivíduos, grupos e famílias (como se não classes 
sociais em permanente conflito e disputa), pode assumir a tarefa de 
contestar esses mitos e ser espaço de formação política e consciência 
crítica. Mais do que se colocar a tarefa de empoderamento individual e 
redução de vulnerabilidades psicologizadas dos indivíduos, pode ser espaço 
de socialização de informação crítica, de fomento à organização 
participativa dos usuários em movimentos coletivos e de defesa ampla dos 
direitos sociais. (BOSCHETTI,2016,p. 27) 
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 Conforme analisamos, o trecho acima fala sobre a importância da assistência social 

a partir de sua dimensão pedagógica e formadora de cultura, com potencial para transformar 

formas de pensar, sentir agir da população. E também nos leva a refletir sobre as 

provocações de Abreu e Cardoso (2009), quando dizem que toda pedagogia é 

conformadora de hegemonia, e pode ter direções diversas. Boschetti destaca o 

direcionamento teórico-crítico, que associamos aqui com a direção emancipatória teorizada 

por Abreu e Cardoso.  

 Tendo em vista o que fora tratado até aqui, podemos compreender que, como 

“unidade” a ser operacionalizada no âmbito da política de assistência social, os Centros de 

Referência Especializados Para População em Situação de Rua possuem esta prerrogativa 

para atuação educativa a partir de suas intervenções.  

 Os Centros POP estão inseridos na proteção social especial de média complexidade 

e são espaços de referência para convívio e acompanhamento de pessoas em situação de 

rua. Em Brasil (2011 a) observamos que a finalidade dos serviços ofertados pelo Centro 

POP é a realização de acompanhamento especializado, a partir de atividades que tenham 

como objetivo o desenvolvimento de sociabilidades e vínculos, visando a construção de 

novos projetos de vida. Deve-se contribuir para um olhar crítico por parte de usuários/as 

para sua realidade, incentivar a mobilização, organização e participação social, a 

participação em movimentos sociais e associações e a participação no cotidiano do serviço, 

sendo esta uma prerrogativa de continuidade, não para momentos pontuais do processo de 

trabalho.  

 Em Brasil (2011 a) também observamos a importância de diálogo com as 

comunidades, com a população que vive no local de abrangência dos serviços ofertados por 

determinado Centro POP no sentido de socializar informações sobre o serviço e o público 

por ele atendido e atuar no sentido de combater, a partir de atividades eductivas, a 

discriminação e o preconceitam que envolvem as concepções da sociedade sobre pessoas 

em situação de rua. 

 Compreendemos que a assistência social possui uma dimensão pedagógica, mas 

analisamos que esta dimensão é central para o trabalho nos Centros POP, estando 

intimanente relacionada aos objetivos dos serviços. Diante dos estudos realizados para esta 

pesquisa, e da realidade cotidiana, observamos que existem, dadas as especificidades dos 

Centros POP, pelo menos quatro momentos ou destinações para as atividades pedagógicas 

ou momentos pedagógicos do trabalho, todos relacionados uns aos outros: o trabalho junto 

aos usuários, a atuação junto aos/às e a partir dos/as trabalhadores/as do Sistema Único de 
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Assistência Social (SUAS), junto à população local e junto à rede de serviços. 

Explicitaremos melhor estes “momentos” adiante. 

 

3. A DIMENSÃO PEDAGÓGICA NA INTERVENÇÃO NOS CENTROS POP 

Os momentos mencionados anteriormente não poderão ser compreendidos sem que 

realizemos uma breve abordagem sobre o fenômeno população em situação de rua.  

 De acordo com o Brasil (2009), Decreto 7053/09, a população em situação de rua 

pode ser caracterizada como  

Grupo populacional heterogêneo, que possui em comum a pobreza 
extrema, os vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência 
de moradia convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e 
áreas degradadas como espaço de moradia e de sustento, de forma 
temporária ou permanente, bem como as unidades de acolhimento para 
pernoite temporário ou moradia provisória. (p.1). 

Cabe-nos a reflexão de que nenhuma definição poderá abarcar toda a complexidade 

do fenômeno, mas que esta é convencionalmente utilizada e coaduna com os achados da 

pesquisa de Silva (2009). Além das características elencadas na definição acima, a autora 

destaca que o fenômeno constitui uma grave expressão da questão social, a sua localização 

geralmente em grandes centros urbanos, particularidades relacionadas a cada território, a 

vivência de discriminações e preconceitos por parte dessas pessoas, assim como a 

naturalização por parte do Estado e da sociedade. Naturalização que desresponsabiliza o 

Estado e faz com que as pessoas em situação de rua sejam culpabilizadas individualmente 

por sua situação, não havendo compreensão de que se trata de um fenômeno com 

determinações estruturais e também biográficas.  

 Silva (2006) em seu amplo estudo sobre a população em situação de rua no Brasil, 

detecta que as discriminações interferem no acesso de pessoas em situação de rua às 

políticas públicas. E que a relação deste público com tais políticas é de “exclusão”. Aponta 

dificuldades de acesso relativas à exigências formais como documento de identificação e 

endereço para que o atendimento se concretize, também elementos como a não articulação 

entre as políticas, poucos programas existentes voltados para este público(e os poucos 

existentes concentrados na política de assistência social). Outros entraves para o acesso de 

pessoas em situação de rua às políticas sociais tinham relação com a inadequada 

metodologia de trabalho para atendê-las, a falta de qualificação de servidores públicos para 

lidar com este público, “além do preconceito que estigmatiza essas pessoas como 

‘vagabundos’, ‘desordeiros’, ‘preguiçosos’ e ‘bandidos’ e, por isso não são considerados 

merecedores do acesso aos direitos sociais” (p.136).  
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 A pesquisa de Silva (2006) foi realizada antes da publicação do Decreto 7053/09. 

Algumas coisas mudaram, como a criação de alguns programas para acesso da população 

em situação para acesso da população em situação de rua nas políticas de saúde e 

assistência social, por exemplo. É o caso dos Centros POP e dos consultórios na rua. No 

entanto, percebemos que permanece ainda uma atuação de cunho higienista e 

discriminações por parte do Estado e da sociedade em geral em relação à população em 

situação de rua, como vemos em Serafino e Luz (2015) e no Relatório “Violações de Direitos 

da População em Situação de Rua nos Meses que antecedem a realização da Copa do 

Mundo”, do Centro Nacional de Defesa dos Direitos Humanos da População em Situação de 

Rua e Catadores de Materiais Recicláveis (CNDDH)3.  

 Diante de tais considerações, analisamos a importância do trabalho pedagógico por 

parte dos Centros de Referência Especializados Para População em Situação de Rua no 

âmbito da assistência social. Não que haja qualquer pretensão que os Centros POP 

“resolvam” todas as questões que envolvam a população em situação de rua, mas poderão 

ser espaços de socialização de informações e de realização de atividades educativas 

voltadas para usuários/as, trabalhadores/as, para a rede de serviços locais e para a 

população local, no intuito de intervir sobre as questões que determinam as maiores 

violações de direitos contra o público-alvo de seus serviços.  

 Dadas as violações de direitos impostas pela discriminação por parte de sujeitos 

atuantes em diversas políticas públicas, compreendemos que pode ocorrer devido ao pouco 

esclarecimento em relação ao fenômeno e sobre a responsabilidade do Estado em relação a 

ele. O mesmo ocorrendo em relação à sociedade, à população local. Brasil (2011), que 

fornece orientações para funcionamento de Centros POP sugere o trabalho junto à 

população do entorno. Um dado do Censo SUAS que pode indicar que os Centros POP 

ainda têm atuado no sentido “emergencial”, e pouco pedagógico com a população local, é 

aquele sobre abordagens sociais. Brasil (2016),aponta que 96,2% dos municípios em que os 

Centros POP são responsáveis pelos serviços de abordagens, a ida ao espaço público é 

motivada tendo como parâmetro “denúncias” ou comunicados da população. Apenas em 

46,2% as abordagens ocorrem mediante planejamento do órgão gestor.  

 Inferimos que o caráter “socioeducativo” das abordagens sociais apontado por 

Muñoz (2009) não tem sido explorado na maioria dos casos. Educativo nas intervenções 

junto a usuários, à rede e à população local. Nos dois últimos casos, no sentido de socializar 

informações, esclarecer sobre o fenômeno população em situação de rua, difundir os 

direitos que ela tem conquistado nos últimos anos. Tendo em vista os estudos de Silva 

                                                 
3
 Disponível em http://apublica.org/wp-content/uploads/2014/06/Viola%C3%A7%C3%B5es-Copa-do-

Mundo-12-06-14-1.pdf  , acessado em 01/10/2016. 
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(2006), podemos inferir que a população realiza denúncias ainda com anceios higienistas. 

Cabe ao Centro POP a atuação pedagógica em diversos momentos de seu processo de 

trabalho,mediante planejamento, um diálogo e a realização de atividades que visem, de 

maneira pedagógica, um trabalho de tentativa de desconstruir a naturalização em relação ao 

fenômeno e das discriminações sofridas por este público. O mesmo a ser feito junto à rede 

de serviços locais. Tando no serviço de abordagem, quanto no âmbito do Serviço 

Especializado Para População em Situação de Rua.  

 Realizamos as considerações acima baseadas na análise de Brasil (2011), Brasil 

(2014) em diálogo com a bibliografia consultada neste estudo, apresentando a importância 

do redirecionamento insurgente e politizador da política de assistência social, assim como 

da centralidade da dimensão pedagógica para o desenvolvimento das intervenções nos 

Centros POP.  

 As intervenções no sentido de desconstruir olhares discriminatórios e a 

naturzalização do fenômeno população em situação de rua, podem ser direcionadas 

também no sentido de esclarecer o trabalho a ser realizado no âmbito da política de 

assistência social junto a este público, iluminando reflexões que tentem superar o imaginário 

da que traz à tona a atuação clientelista,baseada na cultura do favor. Usuários/as do serviço 

e trabalhadores/as do SUAS são importantes sujeitos neste processo de desconstrução. 

Para tanto, faz-se necessário um trabalho que materialize a dimensão pedagógica junto a 

tais sujeitos.  

 A atuação pedagógica dos Centros POP pode ser materializada em atividades de 

mobilização, organização e participação social dos usuários/as e trabalhadores/as, 

avaliando que não são quesitos distintos ou separados. Os/as trabalhadores/as do SUAS 

lotados nas unidades são aqueles/as que lidam diretamente com a população usuária. Faz-

se necessário que compreendam e participem da construção de objetivos dos serviços, que 

possam refletir sobre seu fazer e vivenciar relações democráticas e participativas no 

cotidiano. Seria de grande incoerência que a participação permeasse a vivência de 

usuários/as ao passo que trabalhadores/as não pudessem experienciar o espaço desta 

mesma maneira. Analisamos que uma metodologia participativa deva permear todo o 

processo de trabalho dos Centros POP, desde a relação da gestão com os/as 

trabalhadores/as à relação dos/as trabalhadores/as com os/as usuários/as.  

 Em Brasil (2016) apreendemos que os Centros POP brasileiros ainda precisam 

avançar no quesito “incentivo à mobilização, organização e participação” dos usuários/as. 

Dentre as 24 ações desenvolvidas pelos Centros POP brasileiros elencadas no questionário 

do Censo SUAS 2015, as “ações de mobilização e participação social” aparecem na posição 
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17, sendo desenvolvidas em 77% dos Centros POP. Entre as temáticas abordadas nas 

atividades em grupo, a “participação dos usuários em espaços democráticos” figura como 

sétima entre doze elencadas, sendo trabalhada em apenas 54,7%. E a “Organização dos 

usuários em associações e comitês” figura como a última entre doze temáticas elencadas, 

sendo trabalhada em 19,2% dos Centros POP brasileiros. E no caso da participação de 

usuários/as no planejamento das atividades da unidade, em apenas 14,9% dos casos ocorre 

de maneira planejada e formal. Em 23,4% essa participação não ocorre. Em apenas 11% 

dos casos os Centros POP realizam parcerias com movimentos sociais. 

 Sobre a participação de trabalhadores/as há poucos dados mais concretos. Mas 

ainda assim, esta participação precisa ser problematizada.  

 A concepção que guia este trabalho é a de que, ainda que em situações distintas, 

tanto usuários/as quanto funcionários/as que atuam nos Centros POP e em quaisquer 

serviços, são parte da classe trabalhadora. Quaisquer intervenções no sentido da formação 

política e de consciência crítica, polítização, tentativa de difusão de direção teórica crítica, 

de incentivo à defesa ampla de direitos sociais devem envolver os referidos sujeitos do 

processo de trabalho dos Centros POP. Além da qualificação necessária aos/às 

trabalhadores/as, defendemos a vivência cotidiana de relações democráticas e 

participativas, na tentativa de reduzir a distância entre aqueles que pensam e aqueles que 

executam os serviços, sendo as duas atividades inerentes a todos/as os/as 

trabalhadores/as. Isto favorece que o trabalho desenvolvido e consequentemente os 

serviços prestados tenham maiores possiblidades criativas e críticas, conforme vemos em 

Silva (2015).  

 As atividades de cunho emancipatório a serem desenvolvidas não podem deixar de 

considerar os/as trabalhadores/as do SUAS em sua execução. O processo de trabalho e o 

processo de lutas de tais trabalhadores/as também são processos educativos e que podem 

provocar transformações em seus modos de agir, sentir e pensar. A formação política de 

tais trabalhadores está relacionada aos vínculos trabalhistas, às vivências no processo de 

trabalho. Sua experiência nestes processos de formação política e de luta podem orientar e 

tornar mais materializada a organização, participação e mobilização dos/as usuários/as. Isto 

vemos em Raichelis (2011): 

(...) a luta pela qualificação e capacitação continuadas, por espaços 
institucionais coletivos de estudo e de reflexão sobre o trabalho 
desenvolvido, o debate sobre as concepções que orientam as práticas e os 
efeitos por elas produzidos nas condições de vida dos usuários, é parte da 
luta pela melhoria das relações de trabalho e direito da população de 
acesso a serviços sociais de qualidade. Quanto mais qualificados os 
trabalhadores sociais, menos sujeitos a manipulação e mais preparados 
para enfrentar o assédio moral no trabalho, os jogos de pressão política e 
de cooptação nos espaços institucionais. Embora a perspectiva neoliberal 
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se utilize de inúmeros mecanismos para dividir o conjunto dos trabalhadores 
e suas entidades representativas, é através da organização coletiva que se 
criam condições concretas para a resistência frente à violação dos direitos, 
pela melhoria das condições de trabalho e fortalecimento do compromisso 
do Serviço Social por uma sociedade emancipada. (p. 436) 

  Observamos, que, na realidade dos Centros POP, esta dimensão pedagógica com 

direção teórica crítica, materializada nas lutas dos/as trabalhadores/as do SUAS e que 

fortalecem as intervenções junto aos/às usuários/as, é dificultada pelas relações 

precarizadas de trabalho. Diferente do que é preconizado em Brasil (2011b), apenas 37,5% 

dos/as trabalhadores/as de Centros POP brasileiros são servidores públicos estatutários, 

condição que consta na normativa como essencial para valorização do/a trabalhador/a, 

qualidade e continuidade dos serviços. 

 Adequadas condições de trabalho e vínculos estáveis são importantes condições 

para que trabalhadores/as tenham possibilidade de realizar um trabalho com qualidade. A 

dimensão pedagógica numa direção crítica fica comprometida diante de vínculos 

precarizados, que muitas das vezes nivelam as condições de vida e trabalho de 

trabalhadores/as e usuários/as, conforme analisa Silva (2015). A autora também considera 

que tais condições cerceiam a autonomia e a atuação crítica dos/as trabalhadores/as do 

SUAS. Mas não será possível um aprofundamento de cada uma destas questões no 

“espaço” deste trabalho. Coube-nos aqui apenas uma contribuição para o debate. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O presente trabalho pretendeu contribuir para os debates sobre o lugar da política de 

assistência no contexto de crise do capital e sobre a importância da dimensão pedagógica 

politizadora das relações a partir de um direcionamento teórico-crítico, tendo como base do 

estudo os Centros de Referência Especializados Para População em Situação de Rua, os 

Centros POP brasileiros. 

Dadas as especificidades do fenômeno população em situação de rua e da proposta do 

Centro POP, entendemos que a dimensão pedagógica é central no âmbito deste serviço, 

tendo pelo menos quatro “momentos” de materialização: Junto aos/às trabalhadores/as, 

junto à população usuária, junto à rede de serviços e junto à população local. Tais 

momentos estão relacionados entre si, sendo apenas um raciocínio que se pretende didático 

e facilitador. 

 Trabalhadores/as e usuários/as informados/as, politizados/as numa direção teórico-

crítica com pretensões emancipatórias e que não deixe de considerar as contradições do 

capital, de suas condições de vida e trabalho, assim como da própria política de assistência 

social, podem ser potencializadores de planejamentos e ações interventivas que visem 
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esclarecer à população local e à rede de serviços sobre o fenômeno população em situação 

de rua, suas múltiplas determinações e atuar na ampliação de seus direitos. Além disto, 

podem ter maior possiblidade de materializar esta politização através da organização, 

mobilização e participação social, diante da identificação como classe trabalhadora.  

 Analisamos, entre os desafios a serem enfrentados, que a realidade dos Centros 

POP brasileiros ainda está distante desta dimensão pedagógica atribuída à assistência 

social e aos próprios Centros de Referência Especializados Para População em Situação de 

Rua: as ações desenvolvidas ainda carecem levar em consideração a mobilização, 

organização e participação social como eixo norteador de relevância para o trabalho, os/as 

trabalhadores/as ainda não veem esta participação e a sua valorização, sendo a maior parte 

dos/as funcionários/as de Centros POP trabalhadores/as com vínculos precarizados, o que 

pode cercear sua autonomia e manifestação de posicionamentos críticos e reforçar relações 

clientelistas e coronelistas, reatualizando um histórico do qual a política de assistência social 

na perspectiva do direito deve se afastar. 

 Falar em dimensão pedagógica e em formação política sem vivências concretas de 

relações democráticas, participativas e de garantia de direitos de trabalhadores/as e 

usuários/as parece uma incoerência. Mas sob o jugo do capital, sobretudo em contextos de 

crise, a luta e resistência em espaços em que é possível a politização e as relações 

participativas podem ser o caminho para que o SUAS adquira um direcionamento insurgente 

e teórico-crítico, inclusive em relação ao seu lugar no conjunto das políticas públicas 

brasileiras no contexto de crise do capital. 

 Destacamos que os dados coletados a partir de normativas do SUAS e do Censo 

SUAS 2015 ainda carecem de uma pesquisa qualitativa nos Centros POP brasileiros no 

sentido de compreender o direcionamento ético e político das atividades desenvolvidas, 

assim como técnicas utilizadas,o que não pôde ser medido por um questionário. 

 A pesquisa possibilitou contribuições para o debate e reflexões que certamente 

poderão contribuir para o planejamento e os processos de trabalho e gestão no âmbito dos 

Centros POP. Esta foi uma pequena contribuição, mas os debates devem continuar e mais 

pesquisas envolvendo os Centros POP e a população em situação de rua são necessárias 

para que ampliemos nosso olhar para este fenômeno e para as possiblidades de 

intervenção no Estado no sentido da garantia de direitos deste público. 
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