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RESUMO: Nas maiores cidades brasileiras, é grande o contingencial de pessoas 
que vivem em situação de rua. Sem acesso ao direito fundamental da moradia e 
tratada, muitas vezes, como um “outro” indesejado, essa população vive em 
condições de extrema vulnerabilidade social. Dentro desse grupo, há de se 
considerar ainda as especificidades das mulheres, uma vez que, também nas 
ruas, as relações de poder entre os gêneros são desiguais e produzem efeitos 
na vida dos indivíduos. Diante desse contexto, esta pesquisa de Mestrado em 
andamento propõe coletar e analisar relatos memorialísticos de mulheres que 
vivem nessa situação em cidades do sudeste do Brasil. Sendo realizada no 
âmbito da Linguística Aplicada e considerando o seu viés transdisciplinar, as 
narrativas coletadas através da metodologia da história oral devem pautar o 
acesso aos direitos fundamentais na trajetória desses indivíduos. Assim, as 
entrevistas não serão conduzidas, a princípio, a partir das possíveis violação de 
direitos na condição atual de vida dessas mulheres, mas por meio de um resgate 
memorialístico de cunho biográfico de seu passado e da materialização 
linguística de suas lembranças e de suas percepções sobre as relações 
estabelecidas em suas vidas com os direitos fundamentais. No diálogo com 
essas mulheres, esses direitos não serão abordados em sua linguagem jurídica 
ou da militância, mas a partir de elementos concretos que, ao mesmo tempo, 
constituem e simbolizam os direitos básicos garantidos na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos e a própria história de vida dos indivíduos, como a casa, 
a escola, a comida e a proteção ao corpo. Assim, nesta pesquisa de cunho 
qualitativo, é a partir da rememoração individual do passado que se pretende 
refletir sobre como se deu o acesso ou a ausência de direitos humanos 
fundamentais. Essa abordagem pretende, então, apresentar uma perspectiva de 
trabalho com os direitos humanos voltada para a sua relação com as trajetórias 
de vida a partir da constituição da memória individual, especialmente em um 
grupo bastante marginalizado na sociedade como o das mulheres que vivem nas 
ruas brasileiras. Espera-se que possa, então, contribuir para um novo olhar tanto 
para o trabalho com os Direitos Humanos nas perspectivas da linguagem e da 
história oral, quanto para políticas públicas e iniciativas voltadas à garantia de 
direitos fundamentais dessas mulheres. 
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