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A população em situação de rua compreende um grupo que forma uma zona de instabilidade entre a integração 
e exclusão, o que resulta em dificuldades de acesso às oportunidades sociais, econômicas e culturais levando à 
problemas de exclusão e marginalidade. The Street Store é uma loja de rua sem fins lucrativos, que surgiu 
através de uma Organização Não Governamental em janeiro de 2014 na África do Sul. A iniciativa se espalhou 
por vários países, sendo Uberaba a 1ª cidade do interior a aderir ao projeto, possibilitando um resgate da 

dignidade da população alvo. Diante do aumento da População em Situação de Rua (PSR) no Brasil, o Street 
Store, aplicado na Universidade de Uberaba, em formato de projeto de extensão intitulado “Amigos do Igor 
Lombardi Penhalver”, objetiva melhorar as condições de vida e sobrevivência da PSR de Uberaba, 
estabelecendo em cada edição a promoção de saúde, pautada na humanização e no cuidado ao próximo. O 
objetivo do presente trabalho foi apresentar uma análise dos resultados das 4 edições do Street Store e as 
ações realizadas pelo Projeto de extensão Amigos do Igor Lombardi Penhalver. Foram realizados 4 eventos do 

Street Store, sendo os 3 últimos como Projeto de Extensão. Durante a organização, os discentes e voluntários 
foram divididos em Praças de Atividades com o intuito de planejar o evento, que acontece anualmente. Além 
disso, a fim de preparar o grupo para a realização das atividades subsequentes, foi realizado um estudo da 

Política Nacional para a população em situação de rua e outras bibliografias, para que os membros pudessem 
compreender a realidade e as necessidades dessa população. Como campo de prática para as atividades, 
realizamos rodas de conversa na Comunidade Terapêutica Fruto de Rua, executadas com autorização prévia do 
diretor da instituição. No período de 2015 a 2019 realizamos 4 edições do Street Store em Uberaba. No total, 

1312 pessoas foram atendidas, dentre elas populares e pessoas em situação de vulnerabilidade, envolvendo 
mais de 318 voluntários, sendo arrecadadas e distribuídas cerca de 40 mil peças de roupas e afins. As últimas 
edições também envolveram a promoção da saúde da população atendida conveniadas a ligas acadêmicas 
especializadas e ao Centro de Testagem e Aconselhamento (CTA). Em 2019, num segundo momento de 
atividades do projeto, foram realizadas ações na comunidade terapêutica Fruto de Rua, que possibilitaram um 
contato mais estreito e uma percepção da realidade vivenciada por esse público. O projeto de extensão 
permitiu o desenvolvimento das habilidades humanísticas frente à realidade da PSR. Além disso, por meio dos 

dados quantitativos obtidos, em cada edição houve aumento gradativo e considerável de doações, ampliando as 
ações e as pessoas contempladas. Grande parte de nossa sociedade está acostumada a uma cegueira social, 
dessa forma, o projeto Amigos do Igor possibilita um olhar para além do estereótipo, atingindo o verdadeiro 

valor humano e prezando pelo respeito enquanto indivíduos da mesma sociedade.  
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O Direito é uma ciência abrangente, intrínseca da vida em sociedade. Porém, para os próprios 

discentes, a ciência jurídica intimida, e para grande parte da sociedade, tratar dessa área é 

enfrentar entraves e corrupção. Com essa visão deturpada, resta nublada a percepção social a 

respeito da matéria. A ignorância em relação à sua real natureza é causa de desprezo que certas 

temáticas nutrem, trazendo à tona a perpetuação de um cenário que demonstra o solapamento de 

algumas garantias e, consequentemente, do Estado Democrático de Direito. Assim, é com a 

intenção de desmistificar o Direito, de promover o acesso ao conhecimento e transparecer os 

direitos e obrigações sociais de cada um, que surge o projeto DireitoAção. O intento visa 

desenvolver comunicação dos alunos com a comunidade, para que aqueles adquiram capacidade de 

orientação técnica e humanizada, faculdade esta essencial para a atividade da advocacia. Dessa 

forma, entende-se como objetivo geral, a busca pela convivência entre leigos do conhecimento 

jurídico e futuros aplicadores do Direito, visando-se trocas de experiências. Ao longo dos semestres, 

os alunos, sob instrução da docente Jussara Pedrosa, propõem-se a desenvolver uma temática que 

aborde direitos sociais e trabalhistas, buscando abraçar propostas que se apresentem mediante 

debate social, entremeando discussão e pesquisa. Ao final, há a confecção de cartilhas que 

contemplam os pontos destrinchados pelos discentes, sem se olvidar das fontes do Direito, 

garantindo o viés científico que permeia a matéria. Longe de esgotar o tema, a análise que 

transcorre ao longo do semestre nutre a pretensão de introduzi-lo, não somente aos alunos, mas 

também à comunidade que estará presente no conhecido Workshop para Empreendedores, no qual 

o projeto DireitoAção, marca presença palestrando e interagindo com os visitantes, no intuito de 

transmitir o conhecimento adquirido nos encontros. No decorrer dos anos de projeto, crescente 

número de discentes mostram-se interessados em conhecê-lo e participar efetivamente, agregando 

ao grupo conhecimentos diversos, considerando-se a variação de períodos do curso, gerando 

segurança e base aos que estão no início da trajetória acadêmica e revigorando o entusiasmo, que 

carrega o iniciante, dos quase egressos. Outrossim, os estudos convertidos em elaboração de 

cartilhas e apresentações ao público demonstram-se positivos, tendo em vista a quantidade 

expressiva de visitantes nos stands montados em ocasião dos Workshops semestrais da 

Universidade de Uberaba, além do interesse manifestado por aqueles que são orientados pelos 

alunos. A partir do que foi explanado, é possível perceber a relevância contida no projeto 

DireitoAção, que traz benefícios, não somente aos discentes, que poderão agregar qualificação aos 

seus currículos, mas também à comunidade, que terá a oportunidade de entrar em contato com 

uma das facetas do Direito, podendo, assim, minimizar a figura estigmatizada da matéria. 
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