Relatório Final – Prêmio Jovem Jornalista 2017
Tema - Sob a ponta do Iceberg: revelando a violência contra a mulher que ninguém vê
Grupo - Marias das ruas: violências contra uma população invisível

O processo de execução da reportagem Marias das Ruas foi dividido em três partes: a pesquisa,
a apuração, e a redação e edição dos materiais coletados. No entanto, essas etapas não foram
feitas de forma linear, como havíamos previsto na pauta enviada, o que foi muito positivo:
primeiro estudamos o assunto, fomos a campo, e depois fizemos novos estudos, antes de fazer
outras entrevistas. Assim que ficamos sabendo que havíamos vencido o prêmio, fizemos uma
reunião com o professor orientador Juarez Xavier, que nos falou para delimitarmos um fio
condutor para a reportagem inteira, visto que abuso e maternidade são temas diferentes.
O fio condutor que decidimos foi em um âmbito mais jurídico, com ênfase nos Direitos
Humanos. Dessa forma, pensamos em uma terceira aba para o nosso site: uma apresentação
dessa mulher e da população de rua em geral, para introduzir a todos os leitores a temática.
Entramos em contato com possíveis fontes, como a coordenação do Movimento Nacional da
População em Situação de Rua, ex-moradoras de rua como a Neide Vita, hoje representante do
segmento feminino do Comitê de Políticas para a população de rua de São Paulo, além das
mulheres que já conhecíamos nas ruas de Bauru.
Na semana de luta da população em situação de rua, a estudante Daniela foi a São Paulo. Os
eventos que ocorreram na defensoria e os atos públicos do Movimento Nacional da População
de Rua foram muito enriquecedores no sentido de abrir portas para as diferentes discussões que
estavam ocorrendo sobre o tema. Conseguimos contato, nesses eventos, com o Pe. Julio
Lancellotti, com a defensora Yasmin Pestana, que desenvolve um trabalho com mães em
situação de rua e que havia escrito um artigo no Caderno da Defensoria daquele mês sobre o
assunto, com assistentes sociais e outras pessoas interessadas na causa.
Ao voltar, focamos em ter mais embasamento teórico, depois de conseguir fazer um pouco da
parte prática e entender as nossas limitações e possibilidades no tema. Usamos como fontes
documentais para realizar as entrevistas e escrever as matérias o livro “Mulher Moradora na
Rua: entre vivências e políticas públicas”, de Izalene Tiene, que posteriormente entrevistamos,
“População em situação de rua: contextualização e caracterização”, de Ana Paula Motta Costa,
outra entrevistada, entre outros materiais, documentos e diretrizes de programas para a
população de rua.
Com uma nova levada de entrevistas e uma estrutura de matéria já definida, pudemos fazer uma
investigação mais profunda em Bauru, com entrevistas a autoridades como o prefeito da cidade,
Clodoaldo Gazzetta, o secretário de bem-estar social, outras mulheres em situação de rua. Uma
nova visita a São Paulo de dez dias nos deu o restante do material que precisávamos na cidade,
com uma visita à Cracolândia e entrevistas com a senadora Gleisi Hoffmann, a vereadora
Soninha e outros atores no tema.
Por fim, fizemos a seleção do material que usaríamos, a linguagem e a identidade visual do site
e dos vídeos. Tivemos que deixar de fora diversos materiais e discussões para conseguir
transmitir aquilo que queríamos com clareza. Revisamos a ideia da galeria de fotos e dos
infográficos para todos os textos, que não achamos necessário ao final por conta da temática.
Achamos melhor transmitir os assuntos com relatos em texto, vídeo e ilustração, principais
linguagens utilizadas. A Daniela ficou mais responsável pelos vídeos e texto e a Ana Carolina
pelas artes e pelo site.

