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1. RESUMO 

Este projeto tem o objetivo de contar, por meio de um blog, o movimento de 

conscientização feito pelo grupo “RP Invisível – A cidade que ninguém vê”, que 

acontece no município de São José do Rio Preto – SP. Com o intuito de dar visibilidade 

às pessoas em situação de rua através de suas histórias, este movimento pretende 

quebrar preconceitos socialmente enraizados de que quem vive na rua “não passa de 

pedinte, vagabundo, maltrapilho  etc”. Na ideia de fomentar a propagação dos relatos 

e subjetividades de cada pessoa marginalizada, o blog permitirá conhecer além do 

“pré-estabelecido”, entender que não se trata apenas de alguém à margem das ruas 

e vielas da cidade, mas um ser humano como qualquer outro. 

2. INTRODUÇÃO 

Problemas pessoais e psicológicos, dependências químicas e desemprego são 

as principais causas que levam à desistência da “vida social” para a moradia nas ruas. 

Situações como essas são vivenciadas na 3ª melhor cidade para morar do País, São 

José do Rio Preto. Na contramão da cidade perfeita, a Secretaria de Assistência social 

do município contou em 2017, 749 pessoas em situação de rua.  

É notória a riqueza do munícipio abordado, entretanto, as mesmas pessoas que 

representam tal ascendência social, são as que fecham os olhos para os pontos da 

cidade que não vão para o cartão postal, ruas forradas por papelão, um cenário de 

vivência dos marginalizados e invisíveis. É neste sentido que o projeto de blog do RP 

Invisível busca desconstruir paradigmas e dar visibilidade a pessoa em situação de 

rua, no intuito de resgatar a empatia e conscientização de todos os munícipes.  

  

Hoje a internet, é uma grande fonte de informação global, pois ela 

transmite informações de várias partes do mundo, notícias reais de 

vários assuntos, durante vinte quatro horas por dia, é algo que não tem 

barreiras para ter acesso, essa é sua grande atração. (EDUVIRGES e 

SANTOS, 2012). 

  

3. OBJETIVO 

  



O objetivo deste projeto é apresentar a idealização de criação do blog RP 

Invisível – A cidade que ninguém vê, com relatos da população de rua, pouco ouvidas 

e enxergadas. Objetivando também o maior alcance possível de acessos e 

colaboração de ajuda para melhorar a condição de vida dessa população. Os 

dispositivos digitais se tornaram uma nova ferramenta de luta e visibilidade a grupos 

minoritários, e, através deles é possível o diálogo democrático. Marshall McLuhan 

(1996) afirma que os meios de comunicação são como uma extensão do nosso corpo, 

e, portanto, os seres humanos consomem cada vez mais informações.  

  

4. METODOLOGIA 

O processo de produção será dividido em diversas categorias, como redação, 

direção de arte, produções de textos e imagens gráficas para posts, gifs, capas para 

conteúdo do blog e qualquer outro material visual necessário.  

Para a veiculação será usada a plataforma da Web Wix. As postagens 

acontecerão por meio de cronograma de conteúdos e temas. 

   

5. DESENVOLVIMENTO 

O blog RP Invisível é um projeto que objetiva aproximar as pessoas da realidade 

que não é mostrada na atual sociedade com a ajuda de divulgações de depoimentos, 

histórias e desabafos dos moradores de rua tanto no próprio blog quanto nas suas 

ramificações, o Facebook e Instagram. Atualmente, o projeto conta com 9.259 

seguidores na página do Facebook e 4.089 seguidores no perfil do Instagram. 

A ideia é usar um design cleane paleta de cores neutras que facilitem ao usuário 

navegar pelo blog. Na parte superior do layout, o leitor encontrará abas que poderão 

levá-lo aos diversos setores do blog. A primeira aba será denominada “Home” e levará 

o usuário à página inicial. A segunda será denominada “Conheça o Projeto”, onde 

estarão as informações de “Quem Somos”, “Nossa Missão” e “Nossa História”. A 

terceira aba será intitulada como “Histórias”, clicando nela o leitor encontrará todos os 

depoimentos que já foram postados. 

Pretende-se também criar uma aba em que as pessoas possam ajudar por meio 

de doações e outra onde possam fazer sugestões de pauta, enviar críticas, ou até 

mesmo interesse em ser um voluntário do projeto.  

  

6. RESULTADOS PRELIMINARES  



  

A equipe já recolheu dados quantitativos da população de rua do município de 

São José do Rio Preto, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e 

também já estão sendo feitas pesquisas de campo, acompanhando o grupo RP 

Invisível em seus trabalhos e ações.  
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