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REINVENTAR-SE 
       EM TEMPOS DE CORONA 

Eu não sei precisar direito quando, por que o nosso mundo, 
assim como o de todos simplesmente girou, só sei que um 
belo dia chegou também para a equipe do Centro Pop Rua 
a pandemia. Nos processos de trabalho do Centro Pop Rua, 
de Serviço Especializado de Média Complexidade viramos 
AA ‘Alta-Alta’ e porque Alta-Alta? Vou tentar resumir...

Sem nem saber como, nos mudamos para o primeiro ‘A’, o 
acolhimento nos Pavilhões da Festa da Uva e lá inauguramos 
novos processos de trabalho (na marra!). Escrevo ‘na marra’ 
porque afinal, quem nunca teve dificuldades de trabalhar 
de forma intersetorial? Pois bem, de forma intersetorial 
com outras politicas públicas, com a defesa civil e com 

sociedade civil aprendemos enfim a dividir o “parquinho” em meio ao caos. Ninguém estava preparado 
e lá estávamos nós. Saliento que nem preparados para a pandemia nem preparados para ‘dividir o 
parquinho’.

Depois, a medida que as pessoas foram desligadas do acolhimento nos pavilhões pelos mais variados 
motivos, instaurou-se o segundo ‘A’, com a mudança da equipe do Centro Pop Rua para um novo 
acolhimento, o SAP - Serviço de Acolhimento Provisório. A medida que fomos nos organizando junto 
com os acolhidos e a medida que fomos nos pertencendo também a este novo espaço de trabalho, 
emergiu a necessidade de retorno da equipe ao atendimento na média complexidade e então “nossa 
antiga casa Centro Pop Rua”. E lá fomos nós para a terceira mudança de local de trabalho em meio a 
pandemia.

Uma consequência pra mim destes tempos é que estou muito atemporal, me perdendo no tempo, nos 
dias e nos compromissos. Assim, não sei precisar quanto tempo ficamos nos pavilhões, nem no SAP, 
nem na antiga “casa do centro pop rua”. Antiga, pois recentemente passamos pela quarta mudança 
de endereço, iniciando os trabalhos de média complexidade em um novo lugar.

Apesar da atemporalidade, sei que acolhemos, lá no início dos trabalhos nos pavilhões da Festa da Uva, 
aproximadamente 150 pessoas e que é uma experiência que nunca mais vou esquecer.

A dimensão e a intensidade dos aprendizados vivenciados só cada um que trabalhou e que residiu 
nestes espaços pode dizer, porque em períodos em que a regra era estarmos isolados, nos unimos para 
enfrentar o que nem tínhamos assimilado ainda.

Só sei que estávamos constantemente perpassados por medos, incertezas, por vezes desespero e 
angústia de expor a própria família a riscos. Entretanto, mesmo com as intensidades que estes tempos 
nos presentearam, consegui ressignificar o conceito vínculo. Lembro de algumas situações que 
adentrava os pavilhões para interagir com as pessoas acolhidas, para refletir sobre o mundo, sobre estar 
em pandemia e sobre a importância de autocuidado. O vinculo se instaurava e se impregnava nas 
construções cotidianas em que muitas vezes que pensei estar ensinando e cuidando estive aprendendo 
e sendo cuidada. “O Jana! Aqui em cima (nos pavilhões) é frio. Não dá pra vim aqui sem manta! Vem 
com a máscara e vem com a manta. Pontada também faz mal”.

Enfim, ressignifiquei vínculo e tantos outros conceitos no paradoxo da necessidade de distância em 
meio a pandemia e, ao mesmo tempo estar mais próxima do que nunca da galera que atendia no 
Centro Pop Rua. Neste paradoxo, sei que não só eu, mas meus colegas também, saímos outros...

Texto por Janaína Dorigo
Educadora Social do Centro Pop Rua
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Nestas transformações cotidianas estou compreendendo que só existem possibilidades de atuação 
e enfrentamentos criativos, como muitos que vivenciei e como os que presenciei por parte dos que 
trabalharam juntos, quando se pensa no COLETIVO, contudo, sei que não é fácil.

Pensar coletivamente na minha concepção é pensar que sozinho ninguém teria conseguido passar 
por tudo o que passamos. Mais precisamente, é entender que só foi possível o cuidado do público que 
atendemos, porque além da mobilização da sociedade civil, a política pública estava presente. E a 
politica pública é composta por coletivos. Nós, equipe Centro Pop Rua ali na linha de frente e tantos 
colegas que, tanto nos bastidores da administração quanto na correria de dar conta dos plantões, 
colaboraram para que conseguíssemos estar presente.

Neste sentido, as possibilidades podem ser imensuráveis, pois a letra da lei que instituiu de forma tão 
ramificada a Politica de Assistência Social em suas diversas complexidades não garante a efetivação 
da mesma. O que garante o acesso ao direito por parte da população são os trabalhadores que 
compõem as equipes, apropriados do que lhes cabe, com condições de trabalho e, que na ordem 
do possível, permaneceram na linha de frente.

Não sabíamos como, mas continuamos, como equipe Centro Pop Rua, na busca da legitimação nas 
politicas públicas do lugar das Pessoas em Situação de Rua, que não podem ser visíveis somente em 
tempos de pandemia como possíveis vetores e transmissores da COVID. Uhum, talvez aí na invisibilidade 
e como esta população se torna visível que está nosso grande desafio…

Aos colegas, que nas diversas complexidades mostraram e mostram a força e a importância do 
trabalhador da Política de Assistência Social, nós somos a principal engrenagem que, no desafio da 
reinvenção e da força criativa, conseguimos dar continuidade a esta política. Meu afetuoso abraço!
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As servidoras Fabiana Aparecida de Araújo e Jucélia Simone Garcia da Silva foram homenageadas pela 
direção da FAS, pelos 25 anos de serviço público. Parabéns por todo esforço e dedicação realizados 
até aqui.

25 ANOS DE SERVIÇO PÚBLICO
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No dia 28 de outubro os servidores da sede foram contemplados com a apresentação musical com 
a cantora Ana Jardim, pela passagem do dia do Servidor. A apresentação estava inserida dentro das 
atividades da Semana do Servidor 2020

SEMANA DO SERVIDOR 2020

FAS FICA EM SEGUNDO LUGAR NA GINCANA DOS 
SERVIDORES

Parabéns aos colegas pela conquista 
do segundo lugar na Gincana dos 
Servidores 2020.
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OUTUBRO ROSA 2020
A FAS se toca!
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OUTUBRO ROSA NOS SERVIÇOS


