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RESUMO EXPANDIDO: Este programa de extensão parte da associação entre ensino, pesquisa 

e extensão, abordando os circuitos de intervenções  em torno das pessoas em situação de rua, 

a partir das próprias experiências dos  envolvidos. Tem como objetivos: incentivar o 

refinamento das informações e abordagens sobre essa população, enfatizando uma 

perspectiva menos homogênea sobre a população e os serviços de atendimento; suscitar inter-

relações entre os variados sujeitos envolvidos com as práticas de governo da população em 

situação de rua, de modo a contribuir para o conhecimento de tais políticas a partir da 

experiência dos sujeitos; e destacar a agência e as formas de mobilização política das pessoas 

em situação de rua.  

O programa de extensão proposto parte de uma postura de engajamento de seus integrantes 

que valoriza o crescimento da mobilização política das pessoas em situação de rua, o 

incitamento de relações de colaboração com outras áreas disciplinares envolvidas com a 

temática (saúde coletiva, enfermagem, serviço social, etc) e a tentativa de exploração de 

outras formas de relacionamento da universidade com as instituições e pessoas em situação 

de rua, que não apenas a pesquisa. Sobretudo, aposta que as ações de extensão não somente 

devem ser realizadas para fora da Universidade, mas também oxigenar a Universidade e seu 

público, promovendo a diversidade e o conhecimento das experiências de universos culturais 

outros do que aqueles usualmente recebidos pela Universidade.  

Nesse sentido, até o momento, as atividades do programa incluíram a realização de encontros 

de discussão entre públicos variados, o acompanhamento de formas de produção e 

mobilização política das pessoas em situação de rua e o apoio à luta por direitos humanos 

dessa população. Foram realizadas três visitas à UFRGS por parte dos jornalistas do Boca de 

Rua, com a discussão entre estudantes e pessoas em situação de rua sobre a experiência social 

e busca por direitos realizada pelas pessoas em situação de rua,  a realização de uma "aula" na 

UFRGS, para estudantes de Ciências Sociais, por parte dos integrantes do Boca de Rua e um 

colóquio de debates sobre a Copa do Mundo e a população de rua em Porto Alegre. Houve 

também a participação dos estudantes bolsistas no Jornal Boca de Rua (como apoiadores) e 

também dos estudantes e professora coordenadora do programa no Movimento Nacional de 

População de Rua (MNPR) e em suas lutas por visibilidade política. Essa temática das 

experiências sociais e luta por direitos da população em situação de rua também foi pauta de 

aulas e apresentação de comunicações dos integrantes do programa, assim como, nos 

seminários sobre o tema e no apoio às lutas políticas do MNPR foi possibilitada a inter-relação 

com outras disciplinas (para além da antropologia) e setores da universidade que se 

relacionam com essa população. 


