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 RESUMO 

  

Este trabalho é um documentário que apresenta relatos de mulheres que estão ou 

que já passaram por situação de rua, suas vivências, superações e perspectivas. A 

abordagem da pesquisa pautou-se em dados e contexto do município de São José do 

Rio Preto-SP. Tendo em vista que este não é um assunto divulgado na mídia 

comercial da visão e voz dos personagens, buscamos trazer visibilidade à pessoa em 

situação de rua, especificamente a mulher, que além da vulnerabilidade social 

enfrenta os problemas e julgamentos sexistas. A maioria das entrevistadas relata 

situações de abuso em família. O documentário é participativo e apresenta o relato de 

5 mulheres em situação de rua. O trabalho de pesquisa durou seis meses, entre a 

escolha do tema, a busca pelas personagens em abrigos e ruas e a edição final do 

material. O resultado é uma pincelada sobre o sofrimento dessas pessoas que vivem 

à margem da sociedade. 

INTRODUÇÃO 

Documentários sociais diferem das produções ficcionais, por meio deles 

compreendemos o mundo como realmente é, em todas as suas formas e aspectos. 

Nichols (2010, p. 26-27). Retratar a realidade de alguém é permitir que outras pessoas 

tenham conhecimento daquela situação, isto se torna ainda mais importante quando 

essa vivência é de uma minoria específica. O documentário não reproduz a realidade, 

mas sim representa uma parte dela. A linguagem do documentário permite ir além de 

um formato de grande reportagem, a qual tem limitação de tempo e enfoque 

diferenciados. 

Conforme dados da Secretaria Municipal de Assistência Social de Rio Preto, em 

2016, o município contava com 902 pessoas em situação de rua, sendo 803 do sexo 

masculino e apenas 99 do sexo feminino. Já em 2017, este número caiu para 749, 

desta vez com 100 mulheres e 649 homens. 

O encaminhamento do documentário pautou-se principalmente pelos motivos que 

levaram os atores sociais a viverem na rua. A maioria tem família e sabe onde ela 

mora. O mix de drogas, alcoolismo e violência doméstica fizeram parte do cotidiano 

dessas mulheres, que para fugir de tanta opressão, prefere a suposta “liberdade” das 

ruas.   Além de convencer os entrevistados a falarem sobre suas vidas, um aspecto 



importante que foi trabalhado durante a gravação das sonoras foi a abordagem feitas 

nas entrevistas. A equipe percebeu o quanto dói relatar situações de violência e 

opressão, ao mesmo tempo que parece um alívio ter a oportunidade de desabafar 

angústias represadas no íntimo de cada vida pela marginalização social. Realizar o 

documentário sobre o tema “mulheres em situação de rua” foi um conhecimento 

humanizado na prática. Somente quem convive e conhece o amargor dessa situação 

tem condições de entender cada lamento das vozes que aqui tiveram a oportunidade 

de se expressar. Não há técnica em jornalismo que supera o aprendizado cara a cara 

com a “vida como ela é”. 

OBJETIVOS 

 O objetivo deste projeto é retratar, por meio de um documentário, a vida de 

mulheres em situação de rua, com o intuito de trabalhar um assunto pouco explorado 

pela mídia convencional, de maneira a dar voz a esta população socialmente invisível 

e alvo de julgamentos e críticas. Para que este formato de audiovisual pudesse ser 

concretizado, a equipe uniu teoria e prática, perpassando temas como, conceitos de 

documentário, tipos de documentários que existem, a pré-produção, produção, pós-

produção do documentário, como filmar um documentário, planos e ângulos do 

documentário e entrevista do documentário. 

  

METODOLOGIA 

De início, a equipe optou por entrar em contato com o Centro de Referência 

Especializado à População em Situação de Rua – Centro POP do município de S. J. 

Rio Preto SP), mas devido a não colaboração e burocracia da prefeitura decidiu buscar 

nas ruas de forma independente. 

A equipe acompanhou cafés e almoços realizados por grupos religiosos às pessoas 

em situação de rua, e partir desses encontros e buscas pelo centro da cidade  as 

personagens foram encontradas. Nichols aborda em Introdução ao Documentário, 

resultados positivos sobre experiências de documentaristas irem a campo, viver entre 

as personagens e representar determinada realidade (2010, p. 153) . 



Foram seis meses até a finalização do trabalho, neste percurso foram dias de 

gravações com uma câmera D700, gravador de áudio tascam Dr 60D, tripé manfroto 

com cabe 501, slider, microfone lapela Sony sem fio, luz set light e microfone de mão 

Shure sm58. 

O documentário foi intercalado com relatos, offs e inserts escolhidos 

cuidadosamente para retratar a realidade das personagens. A equipe optou por 

abordar pontos chaves que apresentassem semelhanças nos relatos e não adentrar 

em detalhes sobre desavenças familiares, mantendo a cautela de não expor parentes 

ou causar futuros conflitos por ouvir só um lado da história. Ao todo foram oito 

entrevistados, quatro mulheres em situação de rua, uma ex-moradora de rua, uma 

mãe de um ex-morador de rua, o coordenador de um dos grupos religiosos que presta 

serviço voluntário e uma psicóloga especializada no assunto. 

Após as gravações, foram realizados o roteiro, decupagem e edição. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 Frazão (2010, p.40) observa que moradores de rua “não são personagens de 

notícia de jornal e, quando aparecem, com raras exceções, figuram nas páginas 

policiais, como mortos ou meliantes”. No caso específico de mulheres que vivem nas 

ruas, quando noticiadas são sujeitas a inúmeros estereótipos como vagais, 

promíscuas, pedintes. O documentário  Filhas da rua - relatos de uma vida invisível 

primou por não só mostrar essas mulheres à margem, numa situação de 

subalternidade, mas mostrar que suas histórias, sonhos e perspectivas são maiores 

do que os estigmas construídos socialmente. 

“Considerar que um sujeito é de rua seria o mesmo que 

considerar que alguém é de casa ou de apartamento (...) ver 

essa situação como estado e não como processo é um modo de 

reiterá-la, sem reconhecer a perspectiva do movimento de 

superação – e essa parece ser uma questão central.” (PRATES; 

MACHADO, 2011 p. 4) 



A forma de expressar as histórias no documentário pautou-se pelo modo expositivo 

e participativo, respectivamente quando os entrevistadores observam e interagem em 

campo com atores sociais. Como os documentários não são a reprodução da 

realidade, mas, sim uma representação, o filme passa a ter uma visão singular da 

história focada. “A voz do documentário é a maneira especial de expressar um 

argumento ou uma perspectiva...a voz diz respeito a como a lógica, o argumento ou o 

ponto de vista nos são transmitidos”. (NICHOLS, 2009, p.73-74). O autor divide os 

tipos de documentário em seis gêneros: poético, expositivo, participativo, observativo, 

reflexivo e performático cada modo expõe uma característica estrutural em sua 

contextualização e produção. (NICHOLS, 2005, p. 135). 

O modo expositivo enfatiza a impressão de objetividade e argumento bem-

embasado. O comentário com voz-over parece literalmente “acima” da disputa; ele 

tem a capacidade de julgar ações no mundo histórico sem se envolver nelas 

(NICHOLS, 2005, p. 144). Já os documentários participativos testemunham o mundo 

histórico da maneira pela qual ele é representado por alguém que se engaja 

ativamente, não por alguém que observa discretamente, reconfigura poeticamente ou 

monta, com argumento, este mundo (NICHOLS, 2005, p. 154). 

 

RESULTADOS PRELIMINARES  

 

Na pesquisa percebemos que os principais motivos que levaram essas mulheres 

para a rua foram desestruturação familiar, solidão, contato com drogas, e, sobretudo 

quadros de violência sexual sofridos na infância e adolescência por parentes 

próximos. Outras violências também foram identificadas, mas estas no contexto de 

vivência nas ruas, pois estão mais expostas e vulneráveis. Conforme a psicóloga Mara 

Lúcia Madureira, “a mulher que está em condição de rua precisa de tratamento para 

dependência química, acompanhamento psicológico e aceitar apoio; o principal 

obstáculo é o enfrentamento social.”. 

Segundo pesquisa feita pelo Portal G1, e divulgada em 07 de março de 2018, 

ocorreram em 2017 4.473 homicídios dolosos contra mulheres, o número  teve 

aumento de 6,5% em relação a 2016.  Ou seja,  a cada duas horas uma mulher é 



assassinada no Brasil.  Desse total,  946 são considerados feminicídios, isto é, casos 

de mulheres mortas em crimes de ódio motivados pela condição de gênero, somente 

por ser mulher. 

Enquanto estudantes de comunicação, devemos sempre conhecer novas 

realidades, sair da zona de conforto e quebrar todos os tabus acerca de diferentes 

assuntos. Por meio da realização deste documentário pudemos vivenciar e 

compreender a realidade dessas mulheres que estão em situação de rua, 

desconstruindo todos os paradigmas e preconceitos disseminados pela sociedade. 

O conhecimento teórico pode abrir mentes, mas o conhecimento prático se 

transforma em uma ferramenta de mudança social. Retratar o assunto em formato de 

documentário foi a nossa ferramenta de resgatar a empatia sob a população de rua, 

especificamente às mulheres que carregam fardos advindos de uma construção 

histórica patriarcal e machista. 
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