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Introdução: pessoas em situação de rua e seus

problemas cotidianos.

desdobramentos para a construção da cidadania.

Resultados: Considerando a perspectiva da educação

Método: usou-se o levantamento qualitativo, exploratório e permanente, a troca de saberes, orienta as comunidades
sobre medidas preventivas na saúde; experiências das
descritivo, tendo como recursos para coleta de dados,
oficinas e a própria pesquisa-ação, com os pesquisadores necessidades básicas dos moradores em situação de rua;
tais como: saúde, educação, trabalho e renda, moradia,
também envolvidos nas atividades no campo. Na
aplicação do projeto, foram envolvidos 5 profissionais que

segurança para subsidiar os debates sobre a atenção,

desenvolvem atividades ligadas à Universidade sendo: 1

assistência e promoção de saúde para populações

aluna de mestrado foco na saúde mental, 1 aluna de pós-

vulneráveis.

doutorado foco em Políticas Públicas e Direitos Sociais, 2

Conclusão: Na primeira etapa, pode-se afirmar que o

pós-doutorandos voltados para pesquisa e co-orientação e envolvimento dos Discentes e Docentes da EPM na
1pesquisadora administrativa, juntamente com uma artista produção de mosaicos em conjunto, permitiu um outro
plástica, 3 técnicos do Projeto Solidariedade com Arte

olhar sobre a vulnerabilidade social e a garantia dos

localizado no subdistrito de Vila Mariana, bairro da zona sul direitos, tais como: saúde, educação, trabalho e renda,
de SP, e 22 moradores de rua. Verificou-se que as ações

moradia, segurança e o fortalecimento do coletivo, na

desenvolvidas fomentaram a interseção de umarede de

promoção e prevenção.
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