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RESUMO  

 

Além de ocupar pontes, becos, viadutos, praças, entre outros lugares da 

sociedade, os moradores de rua também ocupam espaço nas manchetes de jornais. 

Rotulados pela sociedade como preguiçosos, sujos e perigosos, perambulam 

pelas ruas carregando estereótipos, identificados por suas vestes velhas e rasgadas, 

odores marcantes e simples hábitos de higiene. Esta identidade divergente vê nas 

ruas abrigo e refúgio diante de uma sociedade que os rejeitam. A partir destes 

julgamentos e reconhecendo o poder midiático em criar, portanto, mocinhos e 

bandidos, heróis e derrotados (NAVARRO, 2003), surge a necessidade de levantar a 

seguinte questão: Como a mídia representa o morador de rua? 

 

INTRODUÇÃO 

 

Diante das exigências do mundo globalizado, surge a figura de um grupo 

conhecido como “vagabundos e intrusos” que não fazem parte da convivência social 

(BAUMAN, 2001). A mídia, como uma expectadora deste cenário decadente, auxilia 

na construção de identidades que cada vez mais se distinguem, pressupondo que 

todos os indivíduos precisam ser idênticos uns aos outros (HALL, 1996). Considera-

se assim, que as notícias podem influenciar posicionamentos e opiniões, de acordo 

com a construção dos seus enunciados. No entanto, não pretende-se julgá-la como 

responsável pela condição de vida dos moradores de rua, mas sim, analisar seu 

discurso já que aquilo que é dito tem de, necessariamente, passar por procedimentos 

de controle (GREGOLIN, 2003). 

Entende-se que é necessário analisar os espaços midiáticos para impulsionar 

a democratização de informações e ceder aos moradores de rua uma representação 

digna, mesmo dentro de uma atmosfera que não os acolhe em sua totalidade. 

(SPIVAK, 2013). 

 

OBJETIVOS 

 

Esta pesquisa tem como objetivo compreender a linguagem utilizada pelo 

jornalismo ao se referir aos moradores de rua, levando em consideração as influências 

midiáticas e as opiniões formadas que chegam ao público já definidas. Além disso é 



 

 

necessário conceituar o papel da imprensa na esfera pública, considerando uma 

empresa de interesses comerciais. As contribuições desta pesquisa visam oferecer 

uma nova linha de pensamento sobre o papel do jornalismo, com intenções de 

promover uma democratização de informações a fim de rever posturas jornalísticas.  

 

METODOLOGIA 

 

Foram selecionadas sete notícias que compõem o corpus de análise desta 

pesquisa, sendo escolhidas no período de janeiro de 2014 até janeiro de 2015, 

veiculadas pelo jornal Comércio da Franca. Será utilizado a Análise de Discurso como 

método de pesquisa, a fim de visualizar a estrutura no discurso sobre os moradores 

de rua, identificando enunciados que se encontram explícitos ou implícitos. Para isso 

será necessário desconstruir os textos, identificando elementos, como: título, caderno, 

fontes consultadas, linguagem utilizada. 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

A notícia tem o poder de indicar o que é socialmente desejável, normal ou 

adequado (BENETTI, 2007), porém notícias como “Briga entre usuários fecha o 

Centro Pop”, veiculada no dia 29/01/14 pelo jornal Comércio da Franca, oferece aos 

leitores fatos limitados que retratam o morador de rua apenas como um usuário de 

drogas, além de denegrir a instituição ao afirmar que as brigas são frequentes. 

Esta visão limitada é encontrada em outras matérias, já que a voz dos 

moradores de rua é substituída pelas autoridades e testemunhas. Além disso, trechos 

como: “Colchões e vasilhames de alimentos são espalhados pelos bancos onde eles 

dormem e comem. Moradores e comerciantes reclamam da sujeira e fedor de urina 

na região”, conforme notícia veiculada no dia 06/11/14 no jornal Comércio da Franca, 

denigre a imagem destes indivíduos, realçando seus pontos mais negativos. Neste 

contexto não existe transitividade do verbo, pois não importa quem é o sujeito 

(MAINGUENEAU, 2013), no sentido de quem são essas pessoas que transformam, 

dormem e comem. Não há respostas para estas perguntas. 

 

RESULTAMOS PRELIMINARES 

 



 

 

Por meio desta análise inicial é possível estabelecer juízos de valores que 

inferiorizam a imagem da população em situação de rua.  Entende-se que, as técnicas 

jornalísticas são aplicadas, seguindo um padrão exigido pela editoria do jornal. No 

entanto, por meio das reflexões iniciais, acredita-se ainda que existem outros 

caminhos a se percorrer no discurso midiático, pois deve-se considerar os direitos de 

todos que estão presentes na sociedade, independente se possuem ou não moradia 

fixa e trabalho regular. O jornalismo como uma empresa de interesses comerciais, 

deve ceder mais espaço para pautas que também abordem questões sociais, como 

projetos que estão vigentes na cidade, ao invés de só retratarem conteúdos negativos.  
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