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Resumo 

Buraco Fundo é uma produção jornalística em formato de webdocumentário que, por meio de 

depoimentos e relatos imagéticos e textuais, traça um panorama geral sobre a população em 

situação de rua no Setor Comercial Sul (SCS), em Brasília (DF), e trata da relação de 

desigualdade social com os demais cidadãos. O objetivo principal é apresentar um produto 

audiovisual na internet capaz de sensibilizar a população e expressar a complexidade do 

cenário, com relatos individuais de quem vive ou viveu esta situação de vulnerabilidade, além 

da apresentação das iniciativas assistenciais que trabalham com esse grupo de pessoas. O 

nome escolhido faz referência ao chamado Buraco do Rato, um estacionamento subterrâneo 

onde a maior parte das pessoas em situação de rua do SCS busca refúgio para fazer uso de 

drogas.  

Link: buracofundobruna.wixsite.com/webdocbackup 

Palavras-chave: webdocumentário; situação de rua; Setor Comercial Sul; desigualdade 

social.



 

 

Abstact 

Buraco Fundo is a journalistic production in webdocumentary format that, by means of 

testimonials and reports using text and image, outlines an overview of the street population in 

the Setor Comercial Sul (SQS), in Brasilia (DF), and deals with the relationship of social 

inequality with other citizens. The main objective is to present an audiovisual product 

available in the internet capable of sensitizing the population and expressing the complexity 

of the scenario, with individual reports from those who live or had lived this situation of 

vulnerability, besides a presentation of assistential initiatives that deal with this group of 

people. The chosen title refers to the place named Buraco do Rato (Rat Hole), an underground 

parking lot where most of the homeless in SCS seek refuge in drugs. 

Link: buracofundobruna.wixsite.com/webdocbackup 

Keywords: webdocumentary; street situation; Setor Comercial Sul; social inequality. 



 

 

Résumé 

Buraco Fundo est une production journalistique au format webdocumentaire, qui, par 

témoignages et des rapports textuels et picturales, trace un panorama de la population vivant 

dans les rues du Setor Comercial Sul (SCS), à Brasilia (DF), et parle l’inégalité social par 

rapport aux autres citoyens. L’objectif principal est de présenter un produit audiovisuel 

accessible à l’internet capable de sensibiliser et d'exprimer la complexité de la situation, avec 

des rapports individuels de ceux qui vivent ou ont vécu cette situation de vulnérabilité et, 

aussi, avec la présentation des initiatives d’assistance à ce groupe de gens. Le nom choisi fait 

référence au célèbre Buraco do Rato (Trou du Rat), un parking souterrain dans la région qui 

est un coin où la plupart des gens sans-abri qui vivent au SCS cherchent un refuge pour 

utiliser de drogues. 

Link: buracofundobruna.wixsite.com/webdocbackup 

Mots-clés: webdocumentaire; sans-abri; Setor Comercial Sul; inégalité social. 
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1. Introdução 

Estar vivendo nas ruas, ao contrário do que muitos julgam, não é uma escolha, mas a 

falta dela. Por trás de cada indivíduo, há uma história de vida, uma família, projetos 

interrompidos.  

A culpabilização por parte da sociedade e do próprio Estado aos que estão nesta 

situação de vulnerabilidade acaba se tornando justificativa para a falta de olhar humanizado, 

abrindo margens para o desprezo e para o sentimento de superioridade. Neste sentido, acaba-

se negando que a pessoa em situação de rua é igualmente cidadã: o discurso gira em torno das 

exigências dos deveres, sem a obtenção dos direitos.  

Há, por muitas vezes, a implementação da ideia de higiene social, que acarreta na 

expulsão da população de rua do local público como forma de manter a região “limpa”, 

preservar a beleza, purificar a região, sem que para isso sejam considerados os direitos 

básicos destas pessoas. 

Para Giorgetti (2007) são três aspectos da realidade brasileira que geram o sentimento 

de passividade em relação a esta situação alarmante de desigualdade: o higienismo, herdado 

da época de escravidão; o sentimento de inevitabilidade, que leva ao desinteresse e à 

desinformação; e a conivência em relação ao modo de tratamento dado aos sem-teto.  

A fim de mostrar e debater esta complexa situação, avaliando as conexões no espaço 

público entre as diversas classes sociais e colocando a população de rua como foco da 

discussão é que se construiu o tema deste produto.   

O Setor Comercial Sul, maior centro urbano da capital do país, é o local em que se 

observa facilmente este quadro de desigualdade e, por isso, foi o cenário central analisado. 

Além disso, na região há voluntariado semanal e projetos recorrentes com o objetivo de 

auxiliar estas pessoas em situação desprivilegiada, uma vertente importante para fazer um 

recorte mais completo da situação, já que, em meio ao problema da falta de visibilidade de 

muitos, não seria congruente eliminar da discussão aqueles que fazem diferente e representam 

uma minoria, porém significativa dentro desta narrativa.    

Um dos grandes desafios é traçar um recorte significativo do cotidiano das pessoas em 

situação de rua sem que, para isso, seja necessário omitir os aspectos individuais de cada 

entrevistado. Por mais que a situação possa ser igualmente difícil para todos os moradores, 
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isso não exclui que são seres diferentes, exclusivos e merecem atenção particular. 

Depoimentos, relatos e acompanhamento da rotina destas pessoas são essenciais para 

abranger tanto a situação geral como individual. 

Para abarcar um recorte mais completo de quem está vivendo nas ruas do SCS, é 

inevitável levantar a questão do uso de drogas por parte desta população. A região é 

conhecida e frequentada por ser um ponto para dependentes químicos. Por isso, a grande 

maioria dos que escolhem se instalar nesta área fazem parte deste grupo.  

O local conta com um estacionamento subterrâneo, conhecido como Buraco do Rato, 

que é uma das maiores concentrações para o uso do crack e outras drogas. O nome Buraco 

Fundo é uma referência a este ponto e surgiu durante uma entrevista, quando uma usuária 

usou este termo para falar sobre a situação das pessoas que consumiam drogas no 

estacionamento.  

O termo Buraco Fundo faz parte da cantiga popular Domingo: “ Hoje é domingo/ Pede 

cachimbo./ O cachimbo é de barro/ Que bate no jarro./ O jarro é de ouro/ Que bate no touro./ 

O touro é valente/ Bate na gente./ A gente é fraco/ E cai no buraco./ O buraco é fundo/ 

Acabou-se o mundo.” (Autor e data desconhecidos). 

É importante transcrever a cantiga na integra já que ela se assemelha bastante com a 

situação de vulnerabilidade que vivem os frequentadores do Buraco do Rato quanto a relação 

de fraquejar, cair no buraco e se perder no vício. 

O fato da população de rua do Setor Comercial Sul ser majoritariamente usuário de 

drogas cria mais uma justificativa para que não haja sensibilização social a este assunto. O 

que estas pessoas que não se interessam e apenas julgam não leva em conta é que o uso do 

crack também é uma questão social. Como Carl Hart1 afirma, "O vício é efeito de um mundo 

doente, não a causa” (MOURA, 2014) 

O webdocumentário realizado esforça-se para transmitir esta ideia, trazer o aspecto 

humano e emotivo do tema, sem deixar de englobar a narrativa jornalística e factual, com 

dados, levantamento de números e fontes diversificadas. É fundamental pautar as condições 

                                                
1 Carl Hart é um neurocientista americano da Universidade de Columbia conhecido por uma pesquisa sobre 
abusos e vícios de drogas. A vertente de estudo defende que a maioria dos consumidores 
de crack e metanfetamina consegue fazer escolhas racionais quanto ao uso ou não da droga e que estímulos 
positivos (como dinheiro, relações interpessoais, credibilidade) são as variáveis para esta decisão.  
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dos moradores de rua, tema pouco recorrente para a mídia diária no âmbito de um problema 

social e trazer a individualidade de seres humanos tantas vezes vistos por estarem estirados no 

meio das passagens de grande fluxo de pessoas, serem assim prejulgados e raramente 

acolhidos por cidadãos que não vivem a mesma condição.  
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2. Problema de Pesquisa  

O tema escolhido permeia um assunto pouco debatido e dificilmente analisado nos 

aspectos necessários: o cotidiano e barreiras enfrentadas por pessoas em situação de rua. A 

análise ficou exclusiva à população do Setor Comercial Sul, a fim de conseguir retratar bem o 

cenário e não se perder na dimensão de abordagens que o assunto possibilita. Apesar deste 

direcionamento, o problema não é restrito a esta área central de Brasília, mas é um assunto 

universal. Por isso, o webdocumentário serve como fonte de debate e aprofundamento do 

tema para além da capital federal.  

Apesar de haver uma tipificação2 voltada à população de rua que normatiza 

nacionalmente as políticas públicas a serem implementadas pelos governos de cada região, 

mantendo uma padronização, estas regras não são interpretadas de maneira unificada. Isso 

provoca a adoção de medidas distintas em cada estado, causando divergências de tratamento. 

Além desta diferença, há, muitas vezes, a falta de valorização e não prioridade de 

investimentos do governo neste âmbito, mostrando a omissão do Estado quanto ao tema.  

Para aqueles que não vivem uma situação de vulnerabilidade, prevalece o olhar de 

desprezo ou de pena para com a população de rua. Esta visão acaba anulando a humanidade e 

o papel cidadão da pessoa em situação de rua, que é enxergada como uma parcela 

marginalizada da sociedade. A falta de empatia e a crença de que é impossível passar pela 

mesma vivência que uma pessoa em situação de rua é o que acaba mantendo esse olhar. O 

webdocumentário procura quebrar esta barreira, com a apresentação de personagens que 

geram empatia e que nunca imaginaram estar vivendo nas ruas, mas acabaram passando por 

esta situação.  

Além de trazer o debate e gerar um pensamento mais humanizado e aprofundado do 

tema, são apresentadas iniciativas voltadas à população de rua. Ou seja, depois de sensibilizar 

o internauta com o tema, mostra-se que há possibilidades para não só mudar o olhar, mas de 

fato ajudar com políticas menos invasivas.  

                                                
2 A Tipificação Nacional dos Serviços Sócio Assistenciais detalha e regulamenta as atividades em serviços para 
garantir dignidade e direitos do cidadão. Padroniza em todo o país quais os conteúdos essenciais para a proteção 
básica e especial, público alvo, propósitos e resultados esperados com as políticas de assistência. Disponível em:        
<http://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/assistencia_social/Normativas/tipificacao.pdf>. Acesso em: 
21/01/2017.  
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Há o desafio de mostrar a história de vida dessas pessoas, trazendo a ideia de “serem 

gente como a gente”. Levando em conta que sentimento de pena também afasta, há a tentativa 

de relatar um recorte mais completo do cenário, mostrando também as alegrias e 

descontrações mesmo em um quadro difícil e desfavorável. Portanto, a intenção é igualar a 

todos como sendo cidadãos, iguais perante a lei, com os mesmos direitos e deveres. Este 

nivelamento ajuda a retirar o preconceito e atingir melhores níveis de respeito.  
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3. Objetivo 

Trazer a realidade vivida por pessoas que estão nas ruas do setor comercial de Brasília 

através do formato de webdocumentário. Desta forma, objetiva-se mostrar, por meio de relato 

multimídia, a história de pessoas em situação de rua que foram excluídas da sociedade por 

não poderem desempenhar um papel social demandado, que estão nas ruas por falta de 

alternativas, atrativos, por dependência química.  

A ideia é fazer uma reaproximação desta parcela da sociedade marginalizada. Narrar a 

complexidade do ambiente, local em que passam milhares de pessoas todos os dias, mas raras 

são aquelas que enxergam e se atentam à desigualdade estampada. Trazer à tona estes 

personagens tão distantes e, ao mesmo tempo, tão próximos do mundo. Desejo pautar um 

tema que geralmente está fora da narrativa jornalística diária. Apesar de não ser novidade, a 

tentativa de aprofundar esta questão é de extremo valor social e humano.  

É preciso, para isso, não generalizar o motivo pelo qual a população de rua está ali. É 

necessário contar diferentes histórias, buscar singularidades, mostrar pessoas e não somente 

estatísticas. A escolha dos personagens deve traduzir esta heterogeneidade de casos, de forma 

a dar uma visão da complexidade do ambiente por meio de relatos das pessoas em situação de 

rua e daqueles que, de alguma forma, têm contato com estas.  É importante não só entrevistar 

pessoas que estão nas ruas, mas organizações, grupos, projetos que buscam, de alguma forma, 

melhorar ou modificar a situação vivida pelos sem teto, de modo a mostrar que há maneiras 

de lidar com a causa e não ignorar esta classe marginalizada.  

A proposta é contar essas histórias usando a diversidade de mídias disponíveis para 

enriquecer o formato jornalístico. O tema demanda muito mais do que somente uma 

linguagem escrita. Para tanto, são intercalados vídeos, fotos, áudios e texto escrito na 

plataforma web, de modo a disponibilizar a informação mais abrangente e acessível à 

consulta.  

Com uma variedade de formatos e histórias, acredito que é possível reenquadrar estas 

pessoas na pauta social e cumprir, assim, o objetivo maior do trabalho. 

 

 

 



14 

 

4. Justificativa 

Observa-se uma disparidade e falta de atenção à população de rua em pleno centro da 

capital do país. Este é um grande problema que merece a devida atenção, mas é pouco 

debatido com a atenção necessária. As mídias convencionais dificilmente conseguem trazer à 

tona toda esta narrativa, nos diversos aspectos e variáveis. O dado trabalho e o formato 

escolhido abrem espaço para este levantamento mais aprofundado.  

Apesar de o tema se concentrar na população de rua do Setor Comercial Sul, as histórias 

de vida retratadas vão muito além do local, assim como a discussão sobre como lidar com 

esse assunto, que tem caráter universal. 

Os episódios que ocorreram na Cracolândia, localizada na Praça Princesa Isabel, em São 

Paulo, em maio de 20173, mostram a dimensão do problema. Em uma tentativa de limpar a 

área pública, o governo do estado autorizou uso de força bruta para a retirada de pessoas do 

local, obrigando, ainda, muitos usuários de droga a se internarem em clínicas de 

desintoxicação.  

Este discurso higienista, que viola direitos humanos básicos, foi propagado pelo 

governo e por grande parte da sociedade que apoiou as ações. Estas medidas foram 

justificadas como necessárias para a implementação do programa governamental nomeado 

como Redenção, que tinha como objetivo principal acabar com o tráfico de drogas na região. 

Todo o tratamento e consequências desta situação só ressaltam a importância do debate e do 

tema, inclusive, para outras cidades além da capital.  

Além desta questão, o trabalho também se justifica por um interesse pessoal. Uma das 

minhas prioridades como profissional na área de jornalismo é conseguir acompanhar e retratar 

temas sociais importantes de maneira mais humanizada. Este produto é a primeira experiência  

neste sentido e que ajudou a reforçar esta vontade e perceber a importância de trabalhar com 

temas que revelam situações de vulnerabilidade.  

 

 

                                                
3  Referência em artigo da Revista Época (2017). Disponível em: <http://epoca.globo.com/saude/check-
up/noticia/2017/06/cracolandia-internar-forca-resolve.html>. Acesso em: 14/06/2017.  
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5. Contextualização e olhares sociais  

O último levantamento oficial do Governo de Brasília que contabilizava a população em 

situação de rua no Distrito Federal foi realizado em 2009, totalizando aproximadamente 2,5 

mil pessoas4. Para a pesquisa, foi considerado o sentido amplo de população de rua, definido 

pelo Ministério de Desenvolvimento Social, que contabiliza pessoas em unidades de 

acolhimento, em situação de trânsito e em ocupações irregulares.  

Justamente por se basear nesta definição, este número é bastante rotativo e difícil de ser 

mensurado. Por este motivo, desde 2012, a contabilização tem sido feita por meio dos  

atendimentos realizados pelo Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua5 

(conhecido como Centro POP Brasília) que, atualmente, soma 4,7 mil cadastros de pessoas 

assistidas6 em todo o DF. 

A instituição não governamental Comunidade Mariana Vinha do Senhor, responsável 

pela Pastoral de Rua que atende pessoas no Setor Comercial Sul estima que, no mês de maio 

de 2017, havia aproximadamente 85 cidadãos nesta situação neste que é o maior centro 

urbano da cidade7.  

Segundo dados da Polícia Militar do Distrito Federal, por dia, transitam mais de 200 mil 

pessoas no SCS8. O predomínio da grande movimentação e rapidez no deslocamento são os 

maiores contrastes com os cidadãos de rua, características que levam à falta de olhar 

humanizado a essa parcela.  

Esta discrepância tão clara e ao mesmo tempo tão ignorada e marginalizada pelo 

público está presente na rotina do local e revela boa parte do olhar social neste panorama. 
                                                

4 Dados fornecidos em 17 de maio de 2017 pela então Secretária Adjunta de Desenvolvimento Social da 
SEDESTMIDH (Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade Racial e 
Direitos Humanos), Marlene de Fátima Azevedo. 

5 A contabilização de pessoas em situação de rua de todo o Distrito Federal foi centralizada neste órgão pela 
SEDESTMIDH por ser mais frequentado e procurado por este público, além de ser o local de triagem que 
encaminha as pessoas para os demais centros de especialização.  

6 Dados fornecidos por email em 17 de maio de 2017 pela assessora de comunicação da SEDESTMIDH, 
Adriana Carvalho. 
7 Dados fornecidos em 9 de maio de 2017 pelo fundador da Comunidade Mariana Vinha do Senhor, Luciano 
Lima. 

8 Dados obtidos por email em 3 de abril de 2017 pelo então Major da Polícia Militar, Michello Bueno.  
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5.1. O olhar governamental 

No âmbito da assistência governamental, é válido ressaltar as instâncias que trabalham 

para assistir à população de rua.  

Em 2017, no Setor Comercial Sul, o atendimento é coberto pelas seguintes unidades de 

assistência social e saúde: Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua (Centro 

POP), oferecendo atividades previstas na Tipificação Nacional dos Serviços Sócio 

Assistenciais; Centro de Referência de Assistência Social (CRAS Brasília), com realização de 

atendimento integral à família; Centro de Referência Especial de Assistência Social 

(CREAS); Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); e Consultório na Rua, com equipes de 

profissionais de saúde atendendo no Centro POP9.  

Todos estes centros e as atividades que envolvem política de assistência social são 

coordenadas pela Secretaria de Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, 

Igualdade Racial e Direitos Humanos – SEDESTMIDH. A secretaria tem como foco: 

Garantir e efetivar o direito à proteção social para a população em situação de 
vulnerabilidade e risco social, por meio da oferta de serviços e benefícios que 
contribuam para o enfrentamento da pobreza, a garantia dos mínimos sociais, o 
provimento de condições para atender contingências sociais e a universalização dos 
direitos sociais, por meio do desenvolvimento de potencialidades, da autonomia, do 
empoderamento das famílias e da ampliação de sua capacidade protetiva. 
(SEDESTHMID, 2017) 

No livro Moradores de Rua: uma questão social, de Camila Giorgetti (2006), faz-se a 

interlocução entre os termos cidadania e higienização, e são apresentadas as variações dos 

dois conceitos, nas escalas de absoluto e relativo. Higienismo absoluto é o sentimento de 

repulsa ao extremo, que leva, inclusive, ao extermínio da margem desprivilegiada. Já o 

relativo é mais brando, mas toca na vertente do autoritarismo, com a expulsão das pessoas em 

situação de rua do local público.  

Para garantir a cidadania absoluta, que é incontestável e universal, não pode haver 

nenhum tipo de higienização (GIORGETTI, 2006). E essa é a ideia que deve prevalecer no 

tratamento à população de rua, de acordo com acordos internacionais que visam obedecer aos 

direitos humanos.  

                                                
9 Dados obtidos por meio do site da SEDESTHMID. Disponível em: <http://www.sedest.df.gov.br/>. Acesso 
em: 12/03/2017.  
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Em Brasília, as políticas públicas definidas pelo governo não são voltadas para a 

higienização da cidade, com a retirada à força da população de rua, mas, por vezes, acabam só 

conseguindo atingir a cidadania relativa, possibilitando situações de exclusão social parciais. 

Por isso, as ações precisam ser mais profundamente trabalhadas.  

De acordo com a análise de informações obtidas pela Secretária Adjunta de 

Desenvolvimento Social da SEDESTHMID em maio de 2017, é realizado um trabalho de 

abordagem social, em que as pessoas nesta condição de vulnerabilidade são instruídas pelos 

assistentes que apontam os serviços e levam aos centros assistenciais (Centro POP, CAPS, 

CREAS, CRAS) de acordo com o interesse e necessidade da pessoa em situação de rua. Este é 

o procedimento padrão estabelecido pelo GDF que, apesar do caráter humanizado de 

assistência, não tem mostrado resultados de grande potencialidade.  

A SEDESTMIDH também tem como função o apoio e parcerias com entidades e 

iniciativas que visam atender a pessoas em graus de vulnerabilidade. Na tentativa de ampliar a 

eficácia dos procedimentos, a secretaria, por meio de financiamento da Secretaria Nacional de 

Políticas sobre Drogas do Ministério da Justiça e em parceria com a Namastê (Organização da 

Sociedade Civil), iniciou em abril de 2017 um projeto chamado Cuidando da Vida10. A 

iniciativa oferece ações de moradia, emprego, cultura e esporte para pessoas em situação de 

rua em uso abusivo de drogas. Como a população de rua do Setor Comercial Sul é 

majoritariamente dependente química, centrando-se no conhecido Buraco do Rato, as ações 

são voltadas para esta localização. 

O projeto é recente e, por isso, ainda não é possível mensurar os resultados. Mas a meta 

é mapear 200 pessoas no SCS. Este número é maior do que a média de pessoas em situação de 

rua na área por dia, já que leva em conta, também, aquelas pessoas que estão em situação de 

rua em outros lugares, mas vão ao Buraco do Rato para utilizarem drogas.  Para tanto, foi 

formada uma equipe com 12 profissionais (quatro redutores de danos, quatro educadores 

terapêuticos e quatro facilitadores), que realizarão as ações em conjunto com os centros 

especializados e focando no atendimento psicossocial dos moradores de rua. 

O objetivo do trabalho é aumentar a qualidade de vida, instruir sobre os direitos básicos 

e oferecer serviços sem a obrigação de que a pessoa se abstenha da droga ou saia das ruas. Por 

                                                
10  Todos os dados e propostas referentes ao Projeto Cuidando da Vida foram fornecidos por email em 17 de 
maio de 2017 pela assessora de comunicação da SEDESTMIDH, Adriana Carvalho. 
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meio destes estímulos positivos, a resposta esperada é de que estes cidadãos vulneráveis 

tenham o poder de escolher sair deste quadro.  

 

5.2. O olhar da mídia 

A abordagem mais pontual e objetiva, que não é suficiente para explorar o assunto, 

marca a maneira com que a mídia geralmente relata ou cita pessoas em situação de rua.  

Como o produto é veiculado pela internet, uma breve análise dos conteúdos midiáticos 

foi focada em site de notícias de grande visibilidade da capital federal para avaliar este olhar. 

De acordo com o levantamento de 2017 da Alexa, empresa pertencente ao grupo Amazon que 

verifica o ranking global dos sites mais visitados, os portais de notícia locais mais acessados 

são o Metrópoles e o Correio Braziliense, respectivamente11. Fazendo uma busca12 de todas 

as matérias relacionadas a pessoas em situação de rua e convívio social no Setor Comercial 

Sul de março de 2016 a março de 2017, foi possível levantar as principais correlações com o 

objeto de pesquisa.  

No site do Metrópoles foram encontradas 20 matérias em relação a pessoas em situação 

de rua: uma de roubo, uma sobre retirada de população nas ruas , uma abordava direitos desta 

população, duas sobre acidentes, quatro sobre iniciativas voltadas a elas, quatro contavam 

histórias de superação e outras sete sobre violência. Quanto às que abordavam o Setor 

Comercial Sul foram veiculadas 19 notícias: uma falando sobre restaurantes, duas de 

violência, três sobre trânsito, três de incêndios, quatro sobre  projetos de revitalização do setor 

e seis sobre tráfico de drogas. 

Já no Correio Braziliense, o número de matérias com pessoas em situação de rua cai 

para 14, em que , uma fala sobre direitos civis, duas de acidentes, duas sobre iniciativas para 

ajudar pessoas nesta situação e nove falam sobre violência. Quanto ao Setor Comercial Sul, 

foram produzidas 21 notícias: uma sobre depósito ilegal de roupas, brinquedos e produtos 

vendidos por camelôs, uma sobre energia, uma de incêndio, três sobre roubo, cinco de tráfico 

de drogas, e dez sobre revitalização.  

                                                
11 Os sites escolhidos são originados do DF e não uma representação nacional. Por isso, o site G1 não entrou na 
lista, já que no ranking utilizado, o site Globo era avaliado como um todo e não somente no DF. 

12 As palavras de busca foram: morador de rua e Setor Comercial Sul.  
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De maneira geral, os textos são construídos de forma bastante direta, com a 

apresentação factual e sem abordagem reflexiva. Os assuntos giram em torno de violência e 

acidentes envolvendo moradores de rua e o Setor Comercial Sul e de um novo projeto 

governamental implantado primeiramente no local que tem como objetivo revitalizar a área 

central de Brasília.  

As matérias detalham os fatos de crimes, violências, acidentes envolvendo moradores 

de rua ou o Setor Comercial Sul com lide e apresentação de relatos de testemunhas. 

Geralmente, ao final, fazem um levantamento do número de casos semelhantes nos últimos 

anos. Apenas quatro de 34 textos sobre pessoas em situação de rua focaram na história de vida 

dos moradores, ambos contando histórias de superação e não sobre a realidade vivida nas 

ruas.  

Com este levantamento, foi possível observar a diferença de enfoque: enquanto a mídia 

convencional geralmente prende-se no acontecimento do dia e não se aprofunda o caráter 

humanizado e a demonstração de toda a complexidade e heterogeneidade de casos, neste 

trabalho buscou-se tocar justamente nestes pontos.  

É necessário ressaltar que, por vezes, as grandes mídias buscam aprofundar-se neste 

tema, porém, quando o fazem, são em forma de programas especiais e não de uma forma 

contínua, com uma plataforma a ser regularmente atualizada, como é proposto aqui.  

O webdocumentário procurou relatar a situação vivida por estas pessoas em um âmbito 

mais aprofundado, principalmente com depoimentos pessoais e também sob o olhar de 

especialistas sociais e de projetos que visam ajudar esta categoria.  

Por fazer uma abordagem diferenciada, o projeto busca atingir relevância tanto 

jornalística quanto social.  

 

5.3. O olhar do trabalho voluntário 

Mostrar a disparidade social, falta de visibilidade e desvalorização das pessoas em 

situação de rua são aspectos que o trabalho buscou ressaltar. No entanto, há iniciativas que 

visam ajudar esta população, seja através de alimentos, roupas e novas oportunidades de 

emprego. Contar sobre estes projetos é essencial para captar um recorte mais completo. 

Obviamente, há outros métodos de aproximação e ajuda a essas pessoas, mas os três em 
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questão expostos a seguir foram escolhidos pela dimensão, proximidade e confiança que 

conquistaram da população de rua e por serem projetos bem estruturados.  

5.3.1. Revista Traços 

A revista Traços não é encontrada nas bancas, mas nem por isso o leitor tem dificuldade 

de vê-la circulando. Isso porque ela é vendida nas próprias ruas por quem vive nelas.  

Os moradores de rua são os vendedores do produto e são mais conhecidos como Porta- 

Vozes da Cultura. O projeto existe em outras 123 cidades do mundo e foi introduzido em 

Brasília em 2016. O objetivo é ajudar os sem teto a se reintroduzirem na sociedade por meio 

da convivência e venda das revistas. 

Ela custa cinco reais ao comprador, dos quais quatro vão para o uso pessoal do morador 

de rua e o outro um real serve para ele comprar outro exemplar, fazendo girar a roda da 

geração de renda e da inclusão social. 

Além do caráter humanitário, a revista preza por fornecer boa informação cultural, pela 

estética e diagramação. Portanto, o comprador não só ajuda à categoria como também recebe 

um material de qualidade.  

Inicialmente, foram escolhidos 50 porta-vozes e selecionados os pontos estratégicos de 

venda. Desde o lançamento da revista, em novembro de 2016 até maio de 2017 foram 

produzidas 16 edições mensais, com impressão de 7,5 mil exemplares por mês, totalizando 

120 mil vendas. Mais de um ano após o início do projeto, havia 35 porta-vozes atuando e 

cerca de 70 haviam saído das ruas com a ajuda das vendas da Traços13.  

5.3.2. Street Store 

A iniciativa é uma espécie de loja a céu aberto, onde os moradores de rua têm a 

possibilidade de serem atendidos pelos voluntários e recebem roupas, sapatos, livros...  

Pessoas de toda a cidade doam artigos que estejam em boas condições, os voluntários 

organizam as doações para que cada sem teto possa escolher o que mais gosta, o que combina, 

o que precisa. Os pontos de doações são instalados em locais de grandes movimentos, como 

shoppings, universidades, supermercados.  

                                                
13 Dados fornecidos em 15 de março de 2017 pelo Coordenador Social da Revista Traços, Alexandre Rangel.  
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O objetivo da loja de rua é dar a oportunidade de escolha para aqueles que quase nunca 

a têm, além de promover mais dignidade e diálogo com estas pessoas carentes, também, de 

atenção. O projeto nasceu na cidade do Cabo, na África do Sul e já ultrapassou 600 edições 

em todo o mundo.  

Organizadas pelo Street Store Brasília foram três edições, que atenderam mais de 1,5 

mil pessoas. A última ocorreu em abril de 2017, com uma estrutura em frente à Torre de TV, 

na Eixo Monumental, e foi registrada para este trabalho. A edição de maio de 2016, em frente 

ao Museu Nacional, também está presente no trabalho. Além das lojas, as pessoas de rua 

puderam receber gratuitamente cortes de cabelo, assistência médica e jurídica, alimentação e 

atividades culturais e recreativas. Todas as doações que sobraram foram encaminhadas para 

instituições de caridade. Somando todas as edições, foram 17 mil peças arrecadadas e 

centenas de voluntários envolvidos.  

A ideia dos organizadores é realizar um evento anual, contando sempre com a 

participação de outros parceiros para garantir diversidade de atividades durante o Street Store.  

Segundo os organizadores, o local é sempre no centro da capital federal, tanto pela 

proximidade para o público alvo (já que boa parte da população de rua se concentra no Setor 

comercial Sul, Rodoviária, Conic e Setor Bancário) quanto para causar impacto aos que 

residem nas proximidades e que ficam alheios à situação14.  

5.3.3. Pastoral do povo da Rua  

A pastoral da rua, cujo nome formal é Comunidade Mariana Vinha do Senhor, da Igreja 

Católica, foi fundada em 4 de abril de 2011 com o objetivo de desenvolver ações que 

transformem a situação de vida dos moradores de ruas e pessoas carentes.  

Apesar de ser uma iniciativa católica e que, junto às aproximações, há a pregação da 

religião, esta não é a atividade única. Os voluntários estabelecem um contato direto com os 

sem teto, procurando estreitar laços através de diálogos, e ajudando com doações de 

alimentos, roupas, itens de higiene... A intenção é entender a real necessidade do próximo 

para que possa providenciar o que o mais vulnerável precisa, seja um alimento, algo material, 

ajuda para procurar um emprego ou até ser encaminhado para um tratamento psicológico, 

médico, de desintoxicação de drogas.  

                                                
14 Dados fornecidos em 21 de maio de 2017 pela Coordenadora da Street Store Brasília,  Marcela Nóbrega.  
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A comunidade trabalha em diversos pontos no DF, mas tem como local principal o 

atendimento no Setor Comercial Sul.  Como o dado trabalho se dispõe a tratar 

especificamente dos moradores desta área, acompanhei ao longo deste último ano o grupo que 

realizava as ações neste local. Foi, inclusive, por meio deste acompanhamento que foi 

possível estabelecer uma relação mais próxima com as fontes e personagens apresentados no 

webdocumentário.  

Para conseguir se aproximar das pessoas, o grupo prepara marmitas e traz doações 

materiais uma vez por semana. Com este atrativo, os moradores se sentem mais acolhidos e, 

com o tempo, começam a estabelecer confiança e a abrir o diálogo.  

O grupo também realiza eventos religiosos especiais no Natal, Páscoa e dia de Nossa 

Senhora Aparecida, além de missas eventuais ao ar livre ou no Buraco do Rato no SCS para a 

população de rua.  

Por mês, são gastos em média 1,1 mil reais com a compra dos alimentos, material de 

higiene e transporte, vindos de doações externas ou da própria comunidade. Além disso, há as 

arrecadações de roupas, cobertores e demais objetos para a população de rua.  

Atualmente, a pastoral conta com 25 missionários, além de membros da comunidade 

católica e aqueles que queiram participar15.  

 

5.4.  O olhar do fotojornalismo 

O fotojornalismo é uma vertente da fotografia, que visa passar uma informação por 

meio de imagem de forma clara e objetiva. A primeira experiência de veículo de comunicação 

jornalístico publicando uma imagem com o método de autotipia foi em 1880, no jornal Daily 

News, de Nova Iorque, segundo o pesquisador norte-americano Phillips (1996 apud FELZ, 

2008, p. 05).  

Processos rudimentares, caros e de pouca acessibilidade deram lugar ao método de 

autotipia, conhecido como halftone:  

[...] uma técnica de dividir uma imagem em uma série de pontos de modo a 
reproduzir o intervalo de tom completo de uma fotografia ou trabalho de arte. A 

                                                
15 Dados fornecidos em 9 de maio de 2017 pelo fundador da Comunidade Mariana Vinha do Senhor, Luciano 
Lima. 
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quebra é geralmente feita por uma tela inserida sobre a placa sendo exposta. As telas 
são feitas com um número variável de linhas por polegada, dependendo da 
aplicação. (ENCICLOPÉDIA BRITANNICA, 2017) 

 
Com esta nova era da impressão de fotos, é iniciada a era de aproximação de fatos 

distantes aos indivíduos. Neste sentido, “a fotografia inaugura os mass media visuais quando 

o retrato individual é substituído pelo retrato coletivo” (FREUND, 1994 apud FELZ, 2008, p. 

01). 

Os registros de guerra ganham grande força nesta vertente e, aos poucos, o 

documentarismo social aparece. A prática é impulsionada nas primeiras décadas do século 

XX, com o surgimento das chamadas revistas ilustradas, que aliavam foto e texto.  

A busca pelo impacto, aliado à informação e a captura de um momento real, envolvendo 

engajamento social e/ou a ideia de denúncia: estes são os grandes pilares do fotojornalismo. O 

método exige rapidez, precisão, um olhar clínico e aprofundado, capaz de perceber os maiores 

relatos em pequenos detalhes. A beleza muitas vezes não está na situação mostrada, mas no 

bom enquadramento, na captura refinada do momento.  

No fotojornalismo, a imagem é carregada de sentidos, capaz de refletir o real e propor 

reflexões. O relato imagético dá cor e visibilidade à notícia, fortalecendo e empoderando a 

informação. O bom fotojornalismo é capaz de, por si próprio, retratar o cenário, as situações, 

de forma completa e aprofundada, puxando o olhar social e voltando a discussão para o 

assunto relatado.  

No século XXI, em um passo muito mais evoluído e possibilitado pelo desenvolvimento 

tecnológico, a captação do instante, produção e divulgação ágil, o fotojornalismo tem sido 

protagonista na transmissão de informação. 

Diferente do texto, a imagem tem caráter mais universal, entendida por muitos, 

independente da língua falada por cada povo e das condições de alfabetização. Por esse 

motivo, o fotojornalismo tem grande importância social e como o dado trabalho se propõe a 

introduzir um aspecto humanizado e dar visibilidade aos moradores de rua, o discurso 

imagético e noticioso foi amplamente utilizado. Apesar da finalidade do produto ser a mesma, 

faz-se necessário distinguir fotojornalismo de fotodocumentarismo.  

Enquanto o fotojornalista raramente sabe exatamente o que vai fotografar [...] o 
fotodocumentarista trabalha em termos de projeto: quando inicia o trabalho, tem já 
um conhecimento prévio do assunto [...]. O fotojornalista tem por ambição mais 
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tradicional mostrar o que está acontecendo no momento [...] o documentarista social 
procura documentar as condições sociais (SOUSA, 2000, p. 12-13).  

Para a presente pesquisa que resultou na produção do webdoc Buraco Fundo, houve um 

estudo prévio das pessoas para uma ambientação e houve a pretensão de manter os relatos 

fotográficos circulando de maneira atemporal, assemelhando-se ao documentarismo. No 

entanto, como o cenário é dinâmico e mutável, e houve a captação de relatos pontuais, 

também há as características da prática jornalística. Por isso, é necessário considerar a 

narrativa imagética como sendo híbrida, já que mescla imagem e texto. Até porque, apesar da 

tentativa de distinção, o fotojornalismo “continua a ser uma atividade larga e ambígua, já que 

inclui fotografias de notícia, fotorreportagens e até fotografias documentais” (SOUSA, 2000 

p. 13). 

5.4.1. Fotojornalistas referenciais 

A fim de encontrar a melhor maneira de registrar em fotografias o tema proposto, foi 

realizada uma pesquisa visual de trabalhos que tivessem afinidade com a cobertura a ser 

realizada. São, então, expostos aqui os nomes mais importantes que inspiraram esse trabalho. 

O trabalho com pessoas em situação de rua do fotógrafo britânico Lee Jeffries foi 

estudado e serviu como uma das fontes de embasamento para o fotojornalismo realizado neste 

trabalho. O profissional busca dar visibilidade a essa população por meio de fotos bem 

trabalhadas que procuram capturar o sentimento da pessoa no momento.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fotografia de Lee Jeffries 

Fonte: Instagram de Lee Jeffries, 2016 
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As fotografias de Lee Jeffries sugerem uma cumplicidade com as pessoas fotografadas 

que foi também buscada na abordagem desse projeto. 

Outro fotojornalista cujo relato visual com pessoas em situação de rua serviu como 

referência principal neste âmbito é Ivaldo Cavalcante. Nascido em 1978, em Fortaleza, Ivaldo 

iniciou a carreira profissional na área em Brasília, passando por veículos como o Jornal de 

Brasília e o Correio Braziliense. O cunho social é um dos grandes focos e destaques do 

fotógrafo, que tem uma ampla diversidade de trabalhos voltados à população de rua de 

Brasília, retratando a pobreza, vícios, desigualdade social e lançando um olhar humanizado a 

fim de provocar incômodo social e levantar questionamentos.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2 : Fotografia de Ivaldo Cavalcante 

Fonte: Flickr de Ivaldo Cavalcante, 2017 

 

Além da semelhança de tema, as fotos de Cavalcante ajudaram na hora de pensar a 

dinâmica de enquadramento, tratamento, instantes a serem fotografados e em toda a linha 

estética dos cliques. O documentário Qual é o seu lugar no mundo16, produzido em 2015 por 

Ivaldo, também é referência principalmente nas partes de filmagem e abordagem.  

 

 

 

 

 

                                                
16 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=cBPehd3CEZY&t=319s> . Acesso em: 10/05/2017. 
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6. O Webdocumentário 

“O webdocumentário é um filme interativo que mistura fotografias, vídeos, sons, textos, 

cartas e elementos gráficos associados aos potenciais da internet participativa” (GANTIER; 

BOLKA, 2011).  Por ainda se configurar como uma forma inovadora de veicular informações, 

o webdocumentário não possui uma definição precisa quanto à estética, forma de disposição e 

características econômicas.  

A comunicação web ainda conquistava espaço quando a discussão sobre o webdoc 

ganhou forma. Foi em 2000, durante o festival, organizado pelo Centro Georges Pompidou, 

intitulado como “O cinema de amanhã: o webdocumentário”. Na época, este tipo de produção 

era pouco explorado, estando correlacionado à televisão, jornais e revistas online. O 

pioneirismo ficou nas mãos dos franceses, ganhou forças principalmente entre 2006 e 2011 e, 

atualmente, é um método bastante utilizado, estudado e difundido na França.  

No Brasil, na segunda década do século XXI, o webdocumentário está em uma fase 

mais introdutória, acompanhando o crescimento da nova forma de narrativa. É mais 

procurado no meio acadêmico, que se abastece das referências, apropriando e adequando a 

linguagem. Também já é explorado por veículos jornalísticos como uma nova maneira de 

apresentar reportagens, fatos, possibilitando a interação com o internauta.  

O fato é que esta nova narrativa acompanha o desenvolvimento tecnológico e a 

característica que deriva a partir disso: a intervenção na obra. Agora, o consumidor do 

produto extrapola a possibilidade da interpretação para fazer pequenas mudanças e visualizar 

de diferentes maneiras um mesmo conteúdo. Esta prática inovadora de demonstração artística 

(já que, mesmo no âmbito da informação, não deixa de se encaixar também nesta categoria) se 

relaciona à ideia de Bourriaud (2009), que ressalta as produções artísticas contemporâneas 

como sendo fragmentadas e não elementos prontos, acabados, suscetíveis a modificações, 

discussões conjuntas.  

A linearidade de um documentário introduzido no Youtube, por exemplo, dá lugar a 

uma plataforma exclusiva, projetada para dar vida a um conteúdo documental multimidiático 

com projeções capazes de serem acessadas e controladas de acordo com a maneira desejada 

de navegação. As telas dão lugar a interfaces e com a “manipulação direta, os espectadores 

tornam-se interatores. A interatividade é a relação que une as pessoas ao conteúdo”. 

(PAQUIN, 2006, p. 15).  
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O webdoc pode apresentar diferentes tipos de interatividade, permitindo desde a 

exploração da plataforma, conforme o ritmo do internauta, até fazer parte da construção do 

próprio produto. A dinâmica de interferência neste caso pode ser exemplificada pelas 

definições de Gaudenzi (2009), que propõe quatro formas de interação: experimental, 

participativa, conversacional e hipertextual. A experimental integra à interface uma mídia de 

localização (GPS), para que, por exemplo, o conteúdo só possa ser acessado quando a pessoa 

estiver no local determinado. Na participativa, há a contribuição efetiva do interator para a 

construção do produto. A conversacional é quando o comando de quem interage determina 

qual será o conteúdo que irá ser apresentado, assemelhando-se aos jogos online. Já a 

hipertextual segue na linha de que os conteúdos dispostos podem ser visualizados de maneiras 

distintas por haver a possibilidade de escolha de acessar diferentes links.  Esta última linha, a 

hipertextual, é a que guiou a construção do dado trabalho.  

Não só pela possibilidade de adotar um campo de comunicação novo e em construção, 

mas também por uma estratégia de difusão da informação mais democrática e didática é que o 

produto foi elaborado em forma de webdocumentário.  

Na monografia de Gregolin, Sacrini e Tomba (2202), sobre o Webdocumentário – Uma 

ferramenta pedagógica para o mundo contemporâneo, a utilização de recursos multimídias 

contribui para a educação do usuário ao prender sua atenção de forma mais intensificada que 

outros meios. Sendo assim, as novas tecnologias e novas formas de informação interessam 

cada vez mais à sociedade, que prefere se comunicar através destes meios tecnológicos, 

dinâmicos e interativos.  

O foco do estudo centra-se no recurso que abarca todas estas novas tendências, o 

webdocumentário, defendendo que este é um forte aliado na conscientização e, portanto, na 

transmitir de informação ao cidadão. Neste sentido, adotar esta forma de linguagem é uma 

tentativa de difundir melhor a informação, de maneira mais democrática, fomentando o senso 

crítico da sociedade de uma maneira didática e criativa.  

 

6.1. Referências: estudo de casos 

Para ajudar na construção do webdocumentário, permeando desde a abordagem textual, 

características de diagramação ou possibilidades de edição, vários outros webdocumentários ou 
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trabalhos que dialogam com o tema aqui abordado serviram com fonte. As principais referências 

foram detalhadas.  

6.1.1. Brèves de Trottoirs 

Tem como objetivo contar a história de pessoas ordinárias de Paris. É um olhar atento a 

pessoas que realizam diversos trabalhos nas ruas (aristas de ruas, principalmente) de forma a 

contemplá-los, dar visibilidade. A minha proposta se assemelha ao do webdoc francês Brèves 

de Trottoirs17 no sentido de dar visibilidade a pessoas que, no nosso cotidiano, passam 

despercebidas.  

Quanto à estética, a plataforma é bastante dinâmica, sem muitas abas. Há uma entrada 

com música, passando pelas ruas de Paris e mostrando a idealizadora do documentário, 

direcionando-nos para o home. Lá há um mapa da cidade, em que cada ponto possível de ser 

acessado é um personagem diferente. Ao clicar em um, a página é redirecionada ao 

personagem, onde sua história é contada através de áudios, texto, fotos e vídeos.  

Além do home principal, há abas que apresentam o projeto (subdivididas em o projeto, 

o autor e a produção), atualidades e espaço para os internautas escreverem. Embaixo podemos 

acessar os créditos, parceiros, contatos e redes sociais.  

Além da afinidade com pessoas anônimas encontradas nas ruas (embora nesse webdoc 

não sejam pessoas em situação de rua), a dinâmica dele foi correlacionada com a dada 

proposta no sentido de trabalhar com textos reduzidos, mais vídeos, fotos e áudios com frases 

marcantes. 

6.1.2. Sobre Fronteiras 

O trabalho de Nívea Ribeiro na FAC/UnB18 (2014) conta a história de pessoas que 

vivem em Fronteiras, no sudeste do Piauí.  Ele consegue construir um recorte a partir de 

depoimentos, ideia também seguida neste produto. 

                                                
17 Produção francesa de 2009, dirigida por Oliver Lambert e Thomas Salva. Disponível em: <http://paris-ile-de-
france.france3.fr/brevesdetrottoirs/index.php/en/> Acesso em: 26/09/2016. 
18 Produto apresentado como requisito para a conclusão do curso de Bacharelado em Comunicação Social – 
habilitação Jornalismo pela Universidade de Brasília em 2014.  Disponível em: <http://fronteirasdoc.com/>. 
Acesso em: 25/09/2016. 
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A plataforma é limpa e bem estruturada. Não há um nível de complicação técnico na 

plataforma, mas não deixa de ser bem feito. É dividido em 6 abas: introdução, a cidade, as 

barreiras, as memórias, agradecimentos e contatos.  

As primeiras páginas que introduzem cada aba são compostas por foto e um pequeno 

texto. Depois, seguem os pequenos documentários e fotos. Por ser uma estrutura simples, 

bonita e dinâmica serviu como uma das bases para a montagem da dada plataforma.  

6.1.3. Flash paralímpico 

O projeto realizado por Isabella Campedelli também defendido na FAC/UnB 19 (2016) 

busca dar visibilidade e levar conhecimento sobre o esporte paraolímpico em Brasília, através 

de depoimentos de personagens que atuam neste cenário, buscando exemplificar os relatos 

com uma linguagem multimidiática e dinâmica. O trabalho em questão se assemelha tanto 

pela forma de apresentar o tema com os relatos pessoais, quanto por meio da utilização de 

uma linguagem em forma de webdocumentário.  

Quanto à estrutura do site, o formato de Flash Paraolímpico serviu como inspiração 

para pensar a dinâmica da terceira parte deste projeto. Ambos levam textos, galerias de fotos e 

a construção das abas de Buraco Fundo foram pensadas a partir deste webdoc. 

6.1.4. Génération Tian’anmen – avoir 20 ans en Chine 

Conta a história do movimento estudantil da Primavera de Pequim, em 4 de junho de 

1989, faz um relato pessoal do ponto de vista do autor (o fotojornalista Patrick Zachman, 

fotógrafo da agência Magnum ) e compara com a realidade 20 anos depois do ocorrido20.  

Quanto à dinâmica da plataforma, o projeto é separado em uma introdução e três 

grandes blocos.  A introdução contém uma foto, nome do documentário, autor e um pequeno 

trecho introdutório. Depois há um link direcionando para o restante do webdocumentário.  

                                                
19 Produto apresentado como requisito para a conclusão do curso de Bacharelado em Comunicação Social – 
habilitação Jornalismo pela Universidade de Brasília em 2016. Disponível em: 
<http://ibcamp25.wixsite.com/flash-paralimpico> Acesso em: 25/09/2016. 
20 Produção francesa de 2009, dirigida por Patrick Zachmann. Disponível em: <http://www.lemonde.fr/asie-
pacifique/visuel/2009/05/25/generation-tian-anmen-avoir-vingt-ans-en-chine_1195170_3216.html>.  Acesso em 
25/09/2016. 
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No primeiro há um grande vídeo contando sobre a revolução, luta, sob o olhar do autor, 

que narra os fatos ocorridos vinte anos antes na praça que passaria a se chamar Praça da Paz 

Celestial. Há a mistura de fotografias, vídeo e áudios. 

O segundo bloco mostra o relato de duas pessoas e as diferentes perspectivas do 

massacre ocorrido na praça chinesa. Os depoimentos são separados em tópicos (sonhos, amor, 

família, democracia, viagem, comunismo, engajamento, ser chinês, 4 de junho de 1989 e 

memória) e, enquanto um faz o relato, o outro fica estático em preto e branco. A comparação 

entre os dois entrevistados cria uma visão ambígua do massacre. 

O terceiro bloco demonstra como está a situação do país 20 anos depois, levantando 

alguns arquivos fotográficos da época e comparando com materiais recentes, dando ênfase à 

praça nas imagens. Neste sentido, Génération Tian’anmen, é a principal referência em termos 

de estética e plataforma.  

Há a introdução rápida com direcionamento para as próximas abas. O primeiro bloco 

também é um vídeo que mescla texto, depoimentos, áudio, vídeo e fotografias. O segundo 

bloco não segue as mesmas características: dois depoimentos em vídeo, separados em sub 

tópicos e pausando um em um frame com menor saturação enquanto o outro fala. E o terceiro 

bloco com um desfecho também pode ser comparado com a última aba do trabalho em 

questão, preservando o caráter multimidiático.  

A diferença em termos de organização é que em Buraco Fundo há mais um bloco, 

intitulado como Iniciativas, que é dividido em três outras partes para falar sobre as iniciativas 

que visam atender à população de rua. 

6.1.5. Out my window 

Este webdocumentário21, dirigido por Katerina Cizek, é uma referência mundial do 

novo modelo documental aliado à tecnologia. Além da interface e caráter interativo, o produto 

explora todas as perspectivas de ângulos de determinada cena com a possibilidade da câmera 

360 graus. Na plataforma, é possível visitar 13 apartamentos de torres urbanas em diversas 

localidades do mundo, incluindo um no Brasil, em São Paulo. 

                                                
21 Produção canadense de 2010, dirigida por Katerina Cizek. Disponível em:  

<http://interactive.nfb.ca/#/outmywindow>. Acesso em 25/03/2017.  
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A navegação pode ser feita de múltiplas formas, seja clicando nas janelas de cada 

residência, por meio de um dos personagens ou pelo mapa do mundo que direciona aos 

apartamentos em diversas cidades. Ao todo são 49 histórias que podem ser acessadas de 

acordo com a vontade de quem navega. 

Quando se escolhe um dos apartamentos, há um panorama 360 graus que mostra um 

cômodo do local. O conteúdo de cada área é fragmentado e pode ser acessado através do click 

em algum dos objetos dispostos; o link leva a conteúdo que pode ser apresentado em forma de 

vídeo, texto, áudio ou foto. 

Além de conhecer a vida e dinâmica dos personagens e das diferentes localidades (por 

meios dos relatos e fala de cada um), o internauta pode contribuir com a construção do 

produto, introduzindo imagens e textos pessoais. 

Este projeto é bastante avançado e interessante de ser analisado devido à complexidade 

de conteúdo e de ferramentas servindo, inclusive, como guia pedagógico para trabalhar 

questões relacionadas à dinâmica urbana, comunidades sociais e seus problemas como 

violência urbana, jornadas abusivas de trabalho, vício em drogas além de aspectos positivos 

como o senso de comunidade entre pessoas vivendo no mesmo prédio em situação precária. 

Neste sentido de ser instrumento de estudo, ajudando academicamente na discussão de 

determinado tema social, com relatos fortes e empáticos, o webdocumentário se assemelha a 

Buraco Fundo, que também tem a pretensão de ajudar na discussão sobre pessoas em situação 

de rua nos grandes centros comerciais.   

6.1.6. Bem vigiado 

Bem vigiado22 é um curta metragem que relata a relação de dois jovens que vivem a 

situação de rua no Setor Comercial Sul. A trama gira em torno do romance deste casal e os 

conflitos diários com traficantes, policiais, pessoas que os marginalizam e abusam.  

Apesar de não se tratar de um webdoc e ser um filme fictício, incluindo até mesmo uma 

animação para ilustrar um caso de assassinato, a produção serviu como referência quanto à 

forma de linguagem.  

                                                
22 Curta de 2007, dirigido por Santiago Dellape. Disponível em:  

<http://portacurtas.org.br/filme/?name=bem_vigiado>. Acesso em 23/03/2017. 
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A câmera acelerada ao passar por dentro de uma galeria do Conic serviu de inspiração 

para representar o Buraco do Rato na introdução do webdocumentário. A trilha sonora do 

filme também serviu de base para pensar as músicas que foram usadas no webdocumentário 

Buraco Fundo.  
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7. Produção 

Nesta fase serão detalhadas todas as etapas de produção, incluindo o desafio de 

aproximação das fontes e a construção da plataforma para o webdocumentário Buraco Fundo.  

 

7.1. A interação com os personagens 

O grande desafio deste trabalho consistiu exatamente nesta etapa: a aproximação com as 

pessoas em situação de rua.  

De tanto ser excluída, olhada com receio e muitas vezes desrespeitada, esta população 

acaba criando restrições na hora de relatar a vivência. Para este trabalho, era necessário, 

primeiramente, conhecer estas pessoas. Para acompanhar mais de perto esta realidade, 

comecei a participar, desde abril de 2016, da Pastoral de Rua. Por meio do grupo, foi possível 

ter contato, conversar e apresentar a minha proposta para o público alvo.  

Mesmo com este canal, foi complicado encontrar pessoas dispostas a se apresentarem 

publicamente, contar histórias extremamente pessoais. Muitas tinham receio de serem 

reconhecidas, pois os personagens se apresentam no vídeo, mostrando o rosto.  

Neste tempo, pude fazer contato com boa parte da população de rua do Setor Comercial 

Sul. Muitos se foram ou chegaram neste período, sempre se renovando. Boa parte do que 

vivenciei ali não pode ser filmada. Os usuários de droga não permitiram fazer imagens com 

medo de serem presos, pessoas não permitiram ser filmadas por estarem foragidas da polícia, 

se escondendo da família ou até mesmo por vergonha.  

Além destes impasses, o problema maior foi conseguir uma relação consistente com o 

personagem e conseguir marcar um reencontro para as filmagens, já que dificilmente a ideia 

era aceita de primeira. Como esta população está em constante movimento, mudança, nem 

sempre era possível ver novamente alguém. Por isso, o processo foi bastante delicado e lento. 

Sabendo que haveria essa dificuldade, comecei o trabalho com um ano de antecedência.  

Somente após todo este processo é que começava, de fato, a relação do personagem com 

a câmera. Apesar de o webdoc Buraco Fundo apresentar quatro personagens principais, tive o 

cuidado de estabelecer contato com cada um dos fotografados e filmados que aparecem no 
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produto. Isso foi feito justamente para respeitar um dos propósitos estabelecidos: a 

aproximação e visibilidade a esta classe marginalizada pela sociedade.  

É válido ressaltar que foi uma decisão colocar apenas os primeiros nomes das pessoas 

em situação de rua, já que elas dificilmente se identificam com o nome completo e também 

para preservá-las de consequências futuras.  

Para este trabalho, conversei e conheci cerca de sessenta pessoas em situação de rua, 

sem contar com mais de cem envolvidos em projetos que ajudaram na aproximação desta 

população, além de fazerem parte do produto final.  

A maioria dos relatos permaneceu em off e outros tiveram que ser excluídos por algum 

problema com as imagens, áudios ou falta de dinâmica com o produto final. Aqueles que 

melhor traduziram a heterogeneidade e complexidade das vivências nas ruas do Setor 

Comercial Sul por meio dos depoimentos foram apresentados e deram forma ao produto e 

inclusive o nome de Buraco Fundo para o projeto.  

 

7.2. A produção para o webdocumentário  

Uma das grandes motivações ao propor este trabalho era a possibilidade de explorar um 

tema social importante com uma linguagem visual dinâmica e jornalística. Esta vontade se 

mostrou um grande desafio ao longo da execução. Além da dificuldade em me relacionar com 

os personagens e conseguir, assim, expressar a complexidade da situação, também houve 

grandes impasses com a parte imagética.  

Apesar de já ter noções fotográficas, foi necessário aprofundar os conhecimentos na 

produção de imagens e vídeos para ter não somente um material jornalístico forte, mas 

também esteticamente bom.  

Quanto aos vídeos, é preciso deixar claro que se optou pela câmera na mão, com o 

objetivo de mostrar o dinamismo da rua, além de facilitar a interação com o ambiente. Apenas 

os depoimentos foram capturados com a câmera estática, com a utilização do tripé. Isso 

porque, neste momento, não é necessário um movimento que poderia até mesmo tirar parte da 

atenção voltada ao personagem.  
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Todas as fotos foram pensadas para dar um olhar humanizado, além de mostrar a 

diversidade de ambientes e interações no Setor Comercial Sul. Elas foram tratadas em uma 

pós-produção, alterando apenas brilho, contraste e melhorando o enquadramento.  

Para a produção do webdocumentário Buraco Fundo, também foi necessário aperfeiçoar 

o processo de edição de vídeo, necessitando de  um novo aprendizado. Toda a trilha sonora 

foi cautelosamente pesquisada para dar o clima e ambientação desejada para cada parte do 

webdoc. As músicas foram retiradas de locais com livre acesso para baixá-las e utilizá-las sem 

fins lucrativos. 

 

7.3. A estrutura do webdocumentário  

Toda a estrutura do webdoc Buraco Fundo foi apresentada nas seguintes partes: Início, 

quatro grandes blocos que apresentam aspectos do tema (Setor Comercial Sul, Depoimentos, 

Iniciativas e Buraco) e Contato. O Início conta com uma fotografia inicial representativa da 

população de rua no Setor Comercial Sul, mostrando o local, uma pessoa em situação de rua e 

uma outra pessoa passando por ele. Ainda nesta parte, há a apresentação de um breve vídeo 

que passa pelo Buraco do Rato, para ambientar o internauta, seguido por um texto que resume 

a ideia que será apresentada.    

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Abertura do site 

 

 



36 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4: Vídeo introdutório 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: Texto introdutório 

 

A parte 1 foi intitulada como Setor Comercial Sul. Nela há um vídeo com imagens e 

passagens que apresentam a dinâmica do local. Elas são intercaladas com informações 

pontuais sobre a região e com o depoimento de Andreia, uma mulher em situação de rua.  
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Figura 6: Vídeo da aba Setor Comercial Sul 

 

Em seguida, vem a aba de Depoimentos. Dois personagens centrais bastante diferentes 

entre si (para levantar a heterogeneidade do cenário) e que vivem em situação de rua no SCS 

marcam esta parte: Sara (nascida em São Paulo, graduad em História e mãe de uma criança de 

dois anos) e Fernando (brasiliense e ex-presidiário). As falas são separadas em quatro 

pequenos vídeos, intitulados como: Motivo (com o relato do porquê de estarem naquela 

situação), Rua (contando sobre a vida nas ruas), Olhares (avaliando a forma com que a 

sociedade julga os sem-teto) e Expectativa (dizendo quais são as ideias para o futuro). Estes 

quatro pontos são divididos por abas. Em cada um deles, há a fala dos dois personagens, em 

que, enquanto um narra, o outro fica estático, em preto e branco. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Abertura da aba Depoimentos 
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Figura 8: Representação da dinâmica adotada para a apresentação dos depoimentos 

 

A terceira parte é a de Iniciativas. Em um texto introdutório, são apresentados os 

centros voltados ao atendimento da população de rua e as políticas públicas adotadas pelo 

governo. O objetivo é informar sobre os procedimentos existentes, mas o foco desta etapa é 

em relação às iniciativas não governamentais, como uma tentativa de atingir mais diretamente 

àqueles que estão alheios à situação e mostrar que há formas de envolvimento. Para isso, foi 

disponibilizado no site os respectivos links – como nenhum tem site, foram colocados links 

para o Facebook de cada iniciativa. As instituições escolhidas foram a Revista Traços, a 

Pastoral de Rua e a Street Store. Elas estão separadas por abas. Em cada uma delas, há um 

texto resumindo as ações, um áudio, uma foto de um dos líderes do movimento e uma aba 

para a galeria daquele tema específico, contendo um pequeno ensaio de oito fotos legendadas 

que explicam a iniciativa.  
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Figura 9: Abertura da aba Iniciativas 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Representação do modelo adotado para apresentar o conteúdo de cada iniciativa 

 

A quarta parte, Buraco, é um outro vídeo com imagens, principalmente de pessoas em 

situação de rua, depoimento de um ex-morador de rua, Rogério Soares, conhecido como 

Barba e uma continuação do relato de Andreia. Esta parte retrata mais profundamente a 

situação de quem frequenta o Buraco do Rato, além de detalhar como é estar vivendo nas 

ruas. O relato de Rogério Soares entra nesta etapa porque, mesmo sendo ex-morador de rua, 

ele ainda frequenta o local, não mais para fazer uso de drogas, mas para ajudar aqueles que 

estão nesta situação.  
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Figura 11: Vídeo da aba Buraco 

 

A visualização do produto é direcionada tanto por setas laterais, que permitem passar e 

voltar o conteúdo, quanto pelas quatro fotos na parte inferior da plataforma, que fornecem o 

acesso às respectivas partes.  

 

Figura 12: Representação do modelo adotado para acesso aos conteúdos com foco na aba Buraco 

 

Há ainda a aba de contato, com um espaço para que o internauta encaminhe um email 

com sugestões, comentários e críticas.  
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Figura 13: Página para contatos 

 

Para facilitar o acesso e pensando em atingir um maior número de visualizações e assim 

divulgar melhor o conteúdo, uma versão para celulares também está disponível. O layout e a 

forma de apresentação foram apenas adaptados, preservando a dinâmica do site.  

O webdocumentário foi projetado na plataforma Wix, escolhida por ser gratuita e 

apresentar facilidades como templates pré-montados e um passo a passo didático do 

funcionamento. 

A inserção do produto final na plataforma foi realizada em conjunto com o webdesigner 

Rodrigo Sahagoff. A partir do que foi programado, planejado e repassado, ele construiu o site, 

sendo esta a única atividade que não foi realizada diretamente por mim. O profissional foi 

encontrado em um grupo de trocas do Facebook, chamado de Boomerang. Como pagamento 

pelo serviço, foram doados vinte quilos de ração de gato, no valor de 250 reais.  

Também houve um custo de 40 reais para pagar o domínio do site por um ano (junto ao 

registro.br) e mais 30 reais para obter por um mês a plataforma Wix sem os anúncios. A 

obtenção do domínio, mesmo que de forma temporária, é importante para a divulgação do 

site, já que quando se adquire um domínio, o conteúdo do site ganha maior destaque e 

prioridade em sites de buscas. Quando os internautas procuram por palavras-chaves do 

produto (como morador de rua, Buraco do Rato, Buraco Fundo, Setor Comercial Sul), a 

plataforma aparece mais facilmente nas pesquisas.  
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8. Conclusão 

O objetivo central da presente pesquisa foi mostrar a complexidade da vida de pessoas 

em situação de rua, centrando o tema nestas pessoas que estão no Setor Comercial Sul. Para 

isso, foram ouvidas dezenas de pessoas que vivem nessa condição, bem como aqueles que já 

saíram das ruas. Neste sentido, foram escolhidos relatos singulares entre si, mas capazes de 

dar uma visão mais geral.  

Apesar de a narrativa tentar relatar a dinâmica do SCS e o cotidiano das pessoas que 

vivem ali, o trabalho não teve a pretensão de restringir a dinâmica nas ruas ao que foi 

documentado, mas abrir os horizontes e dar novas perspectivas de olhares a essa população.  

Para provocar esta mudança, faz-se necessário atingir um grande público. Formatar o 

produto em um site ajudou neste ponto, já que é um meio democrático e de fácil acesso, além 

de ter uma vida útil muito mais longa. A utilização de um veículo multimidiático, como os 

depoimentos e exposição das iniciativas voltadas a pessoas em situação de rua, ajuda a montar 

este cenário. 

O relato é diferenciado do que geralmente é fornecido pela mídia convencional no 

sentido de não só humanizar e dar espaço a pessoas que dificilmente seriam foco principal de 

uma discussão, mas também pela exploração de diversas formas de linguagem para narrar um 

mesmo contexto.  

Nesta avaliação, é possível perceber que as intenções principais do projeto foram 

cumpridas, com o debate das questões individuais, do uso da droga, do cenário de 

desigualdade social, das apresentações de iniciativas, apesar da dimensão do assunto ser 

muito mais amplo e com diferentes possibilidades de exploração.  

O trabalho foi divulgado para professores e alunos da Universidade de Brasília, líderes 

das entidades relacionadas neste trabalho (Street Store Brasília, Revista Traços e Pastoral de 

Rua) e da Secretaria Estado de Trabalho, Desenvolvimento Social, Mulheres, Igualdade 

Racial e Direitos Humanos do GDF. O link do site foi encaminhado para estas pessoas e 

retransmitido para os envolvidos na causa, incluindo membros dos grupos e da secretaria e 

pessoas em situação de rua. Transmissões do webdoc em atividades culturais promovidas pelo 

programa Cuidando da Vida também foram uma forma de disseminação. O produto também 

foi divulgado pelo Facebook e compartilhado por envolvidos na causa e amigos. Desta forma, 

há uma maior captação de público para a visualização e interação com o tema.  
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A plataforma também abre espaço para contatos, permitindo uma interação com os 

internautas, que pode encaminhar perguntas, críticas e sugestões para o email: 

buracofundo.bruna@gmail.com. 

Como o site é uma plataforma que permite atualizações, esta primeira versão 

apresentada pode ser renovada de acordo com o aprofundamento do tema. Este é um dos 

objetivos futuros já que, à medida que se foram estabelecendo novos laços e contatos, foi 

possível perceber que há muito a se explorar. Apesar de a dinâmica ser parecida, a vida nas 

ruas é mutável e há sempre novas histórias para contar.  

Fica, então, a certeza de que o acompanhamento pessoal desta população não se encerra 

com este trabalho, abrindo a possibilidade para a constante atualização de Buraco Fundo. 
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