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INTRODUÇÃO 

De acordo com Silva (2009), a População em Situação de rua se insere 

no contexto de desigualdades sociais e econômicas que caracterizam a 

sociedade moderna. É um grupo populacional heterogêneo, composto por 

pessoas com diferentes realidades, mas que tem em comum a condição de 

pobreza absoluta, vínculos interrompidos ou fragilizados e inexistência de 

moradia convencional regular, sendo compelido a utilizarem a rua como espaço 

de moradia e sustento, por contingência temporária ou de forma permanente.  

De acordo com a Base do CECAD, de Janeiro de 2018, 

aproximadamente 291 pessoas vivem em situação de extrema exclusão social 

nas ruas de Aracaju/SE. Trata-se de um grupo populacional com níveis muito 

baixos de escolaridade e renda, formado principalmente por homens em idade 

adulta. Embora em situação de rua, geralmente essas pessoas exercem 

alguma atividade informal remunerada. 

O Projeto Empreendedorismo Social com as Pessoas em Situação de 

Rua partiu da percepção da autonomia destes usuários que confeccionam e 

vendem artesanatos para o seu próprio sustento, analisando nesse contexto a 

necessidade de melhoria no que se refere à qualidade dos produtos e 

abordagem da população na qual se objetiva a venda, verificando assim que é 

possível melhorar as condições de vida destes usuários através da qualificação 

de suas potencialidades. 

O Projeto foi realizado com os usuários atendidos pelo Centro de 

Referência Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro 

POP),localizada no Bairro Centro, rua Laranjeiras, nº 984, que acompanha em 

média de 80 pessoas por dia nesta condição, e trata-se de um órgão Municipal, 

gerido pela Secretaria Municipal de Assistência Social, que oferta o Serviço 

Especializado para Pessoas em Situação de Rua. 

Desse modo, objetivamos através do Projeto conhecer, aperfeiçoar e 

estimular o trabalho e a autonomia dessas pessoas, por meio de palestras, 

oficinas e ofertando curso que protagonizasse o Empreendedorismo Social, a 

fim de contribuir com o processo de saída e superação dessa condição social 

em que essa população atualmente se encontra. 

Empreendedorismo Social é um trabalho exercido numa determinada 

população ou comunidade, com intuito de causar uma melhoria na condição de 



vida social e econômica de um grupo de pessoas que se encontram com 

restrições  financeiras e  com dificuldades para iniciar algum empreendimento. 

O resultado do Empreendedorismo Social é causar o Impacto Social na vida 

dessas pessoas, ou seja, causar um resultado que promova uma mudança 

significativa e positiva no público-alvo. 

Nesta perspectiva, o Projeto teve como finalidade promover juntamente 

com o Centro POP e demais parcerias, o desenvolvimento e a melhoria da 

condição social e econômica destas pessoas, através do Empreendedorismo 

Social trabalhado com essa população, buscando conhecer, aperfeiçoar e 

potencializar as habilidades existentes, na perspectiva da promoção da 

autonomia financeira em conjunto com todo trabalho técnico realizado pelo 

Centro POP. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Elaboramos e aplicamos um questionário, no Centro Pop, com 21 

usuários que se mostraram interessados em participar do Projeto, objetivando 

traçar um perfil dos participantes, e descobrir vocações e potencialidades, para 

a aquisição dos materiais necessários ao desenvolvimento das oficinas, como 

também permitiu conhecer e identificar as especificidades de cada usuário.  

Para a execução do projeto separamos todas as atividades que 

julgamos necessárias, definimos a importância da atividade através dos 

objetivos, estabelecemos o processo de como deveriam ser feitas, incluímos 

a data e o dia do início da atividade no planejamento, determinamos prazo 

para realização observando a sequência das demais atividades. 

O planejamento e a organização de todas essas atividades foram 

essenciais para odesenvolvimento do Projeto. Essa ferramenta nos ajudou a 

controlar e a dividir as tarefas que foram divididas em equidade entre todos os 

componentes do grupo e forneceu uma visãogeral acerca dos passos 

necessários para execução e sucesso do Projeto. 

Promovemos 04 encontros iniciais no primeiro semestre de 2018, onde 

foram trabalhados temas voltados a Motivação, Ética, Comunicação e 

Abordagem, Educação financeira e Empreendedorismo. Temas básicos que 

julgamos necessários para o desenvolvimento do projeto, tanto internamente 



como externamente. Ao final de cada palestra foram realizadas oficinas que 

permitiram  o desenvolvimento das potencialidades de cada usuário, e a 

transferência de conhecimento, oportunizando a aprendizagem em conjunto, e 

aqueles que não possuíam habilidades de desenvolver algum produto teve a 

oportunidade de apreender. 

O ciclo de atividades foram finalizadas no segundo semestre de 2018 

com a promoção de um curso sobre Estratégia de Vendas, em Parceria com o 

Senac, o qual tivemos a participação de 20 inscritos e 8 foram certificados. 

Vale ressaltar que os usuários nesta condição possuem uma rotina 

diferenciada, tendo em vista a sua condição social. 

ENCONTROS 

PRIMEIRO ENCONTRO 

O primeiro encontro teve como tema: “Motivação”, aconteceu no dia 08 

de maio de 2018, às 9:00h, no Centro Pop, e de acordo com lista de frequência 

reuniu 31 pessoas em situação de rua, evento esse que teve maior 

participação dos usuários nas atividades do Centro Pop, segundo funcionários 

da Instituição. 

Objetivando motivar os participantes para o início do Projeto, levando 

em consideração o potencial de cada um, convidamos a Psicóloga Vivian 

Almeida para conduzir a palestra. 

 



FOTO: Acolhimento, frase de motivação. 

FOTO: Palestra sobre Motivação, conduzida pela Psicóloga Vivian Almeida. 

FOTO: Lista de frequência do Projeto. 



 

FOTO: Patrocinador do lanche, Toscan Buffet. 

SEGUNDO ENCONTRO 

O segundo encontro teve como tema: “Ética, Comunicação e 

Abordagem”, aconteceu no dia 15 de maio de 2018, às 9:00h, no Centro Pop, e 

de acordo com a lista de frequência reuniu 26 pessoas em situação de rua. 

Objetivando mostrar a importância destes três fatores, levando em 

consideração qual aplicação resulta em pontos determinantes para a 

comercialização e venda de qualquer produto,convidamos para conduzir a 

palestra a Professora de Ética e Comunicação, da Universidade Tiradentes, 

Kátia Cilene. 



FOTO: Palestra sobre Ética, comunicação e abordagem, conduzida pela professora Kátia Cilene. 

TERCEIRO ENCONTRO 

O terceiro encontro teve como tema: “Educação Financeira”, aconteceu 

no dia 22 de maio de 2018, às 9:00h, no Centro Pop, e de acordo com lista de 

frequência reuniu 20 pessoas em situação de rua. 

Objetivando mostrar a importância do controle financeiro, levando em 

consideração a importância também de dar o devido valor ao produto 

confeccionado por cada participante, convidamos para conduzir a palestra os 

alunos Caio Manoel e Felipe Santos, do 5º Período, Curso de Contabilidade, da 

Universidade Tiradentes. 

 

FOTO: Palestra sobre Educação Financeira, conduzida pelos os Alunos Caio Manoel e Felipe Santos, do 

5º período, do curso de Contabilidade, da Universidade Tiradentes. 



OFICINAS 

FOTO: Oficina. 

FOTO: Oficina. 



FOTO: Oficina. 

 

FOTO: Oficina. 
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CURSO ESTRATÉGIA DE VENDAS 

 

FOTO: Curso Estratégia de Vendas 



FOTO: Curso Estratégia de Vendas 

FOTO: Encerramento do Curso Estratégia de Vendas 

CONCLUSÃO 

Concluímos que o Projeto Empreendedorismo Social com a População 

em Situação de Rua foi bastante significativo do ponto de vista da promoção do 

processo de elevação da autoestima, bem como o início do processo de 



empoderamento, uma vez que alguns dos participantes iniciaram o projeto 

descrentes de que seriam capazes, pensamento esse que foi desfeito no 

decorrer do projeto.  

No transcorrer do projeto os participantes passaram a valorizar o 

produto final que confeccionam ao ponto de relatarem que ficariam mais 

atentos as questões de valor atribuído e venda. 

Para a Psicóloga Vivian ‘’o Projeto Proporcionou visibilidade, 

compartilhamento de idéias e experiências, além de oportunizar conhecimento 

para a busca de possíveis soluções para os problemas sociais vivenciados 

cotidianamente ’’. 

Para ex-coordenadora do Centro POP, Laís, o Projeto ‘’Potencializou 

as habilidades e nesse sentido também elevou a autoestima dos participantes. 

As Trocas que aconteceram nos encontros foram momentos importantes 

através dos quais foi proporcionado a ampliação das possibilidades de se ver e 

ver o universo ao seu redor, bem como proporcionou o acesso à informação 

por meio estratégias de abordagem diferenciadas e acessíveis, o acesso a 

novos conhecimentos, momentos de partilha entre as pessoas participantes e 

também a integração com a ativação do importante sentido do trabalho em 

equipe. 

A Gestão do Cadastro Único acompanhou o processo de 

desenvolvimento dos participantes do Projeto por meio da atualização do 

cadastro. Como exemplo temos os usuários Cleiton de Oliveira, Cleide Gleide, 

Juliana e Davison, participantes do Projeto que atualmente, para o Cadastro 

Único, não se encontram em situação de rua. 

O Projeto foi uma parceiria entre Universidade Tiradentes, Prefeitura 

Municipal de Aracaju, Senac, entre outras empresas que ajudaram com a 

doação de materiais para as oficinas e lanches. 

O Projeto está previsto para retornar no segundo semestre de 2019, 

com a ideia de promover uma feira empreendedora, em que seja possível 

colocar os usuários para vender os produtos confeccionados nas oficinas, 

como também um dia exclusivo para levá-los para cadastrar os currículos na 



FUNDAT,sendo que já existe a busca de parceria com algumas empresas, 

para empregabilidade de alguns usuários.  

ANEXOS 

Anexo 1 – Tabulação dos dados resultado da aplicação dos questionários. 

Anexo 2 – Questionário. 

 


