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RESUMO 

Famílias em situação de rua diz respeito a pessoas que mantiveram, parcial ou totalmente, os 

vínculos familiares anteriores ou que, na rua, criaram novos laços familiares/afetivos. As 

famílias em situação de rua, devido à situação extrema de vulnerabilidade social, se encontram 

em risco pessoal e social, não sendo incluídas nas políticas sociais básicas como educação, 

trabalho, habitação e alimentação. Os discursos trazidos pela mídia, acerca das famílias em 

situação de rua, podem contribuir para validar ou não a existência dessa família. Muitas vezes, 

esses discursos deturpam o real sentido de ser família em situação de rua, descredibilizando 

esse grupo pelas circunstancias em que se encontram. O objetivo geral desse estudo é 

compreender a produção do discurso midiático sobre as famílias em situação de rua, a partir de 

matérias publicadas em um site jornalístico. Como objetivos específicos, busca-se discutir a 

concepção de família em situação de rua, descrever o que a mídia considera ser uma família em 

situação de rua e identificar as implicações dos discursos produzidos pela mídia, a respeito da 

família em situação de rua. A pesquisa realizada é de abordagem qualitativa. Trata-se de uma 

análise documental que consiste em uma série de procedimentos de estudo de documentos, com 

o objetivo de compreender contextos sociais e econômicos. Quanto aos objetivos da pesquisa, 

estes a caracterizam como exploratória. Os dados foram coletados a partir da busca de matérias 

publicadas no site jornalístico G1. Para análise dos dados foi utilizada a técnica de análise de 

conteúdo temática. Ao realizar as pesquisas, foi possível perceber que pouco é falado ou 

noticiado acerca das famílias em situação de rua. Este fato desencadeia a invisibilidade de um 

grupo que cresce aceleradamente no Brasil, devido ao aumento da vulnerabilidade social. 

Nenhuma das reportagens definiu ou deixou claro o que é uma família em situação de rua, 

todavia trazem algumas características implícitas, como por exemplo, pessoas que convivem 

em um mesmo território de privacidade, enfrentando as mesmas dificuldades juntas. Acabam 

trabalhando com uma representação de senso comum, que não abrange a pluralidade do que é 

ser família. 

 

Palavras-chave: Família em situação de rua. Discurso midiático. Psicologia. 
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ABSTRACT 

Homeless families are people who maintained, partially or totally, previous family ties or who, 

on the street, created new family / affective bonds. Homeless families are people who, due to 

the extreme situation of social vulnerability, are at personal and social risk, who are not included 

in basic social policies such as education, work, housing and food. The speeches brought by the 

media about families on the street, may or may not validate the existence of that family. Often 

these speeches distort the real meaning of being a family on the street, discrediting this group 

due to the circumstances in which they find themselves. The general objective of this study is 

to understand the production of media discourse about families on the streets, based on articles 

published on a journalistic website. As specific objectives, we seek to discuss the concept of a 

homeless family, describe what the media considers to be a homeless family and identify the 

implications of the discourses produced by the media, regarding the homeless family. The 

research carried out is of a qualitative approach. It is a documentary analysis that consists of a 

series of document study procedures, with the aim of understanding social and economic 

contexts. As for the research objectives, they characterize it as exploratory. Data were collected 

from the search for articles published on the G1 news website. For data analysis, the thematic 

content analysis technique was used. When carrying out the research, it was possible to notice 

that little is said or reported about families living on the streets. This fact triggers the invisibility 

of a group that is growing rapidly in Brazil due to the increase in social vulnerability. None of 

the reports defined or made it clear what a family is on the street, however they have some 

implicit characteristics, such as people who live in the same privacy territory, facing the same 

difficulties together. They end up working with a common sense representation, which does not 

cover the plurality of what it is to be a Family. 

 

Keywords: Homeless family. Media discourse. Psychology. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Ao estudar sobre a população em situação de rua, é possível perceber que este grupo 

surge como um dos reflexos da exclusão social que atinge e prejudica as pessoas que não se 

encaixam no atual modelo econômico. Um segmento desse grupo muitas vezes tido como 

invisível, são as famílias em situação de rua.  Percebe-se que pouco é falado e estudado sobre 

essa população, partindo-se do pressuposto que essas pessoas se encontram com os laços sociais 

tão fragilizados que não constituem família. Este fenômeno pode provocar uma deslegitimação 

desse grupo crescente no cenário brasileiro atual. Dessa forma, mostra-se a importância de 

compreender a complexidade de estar em situação de rua e as posições que cada pessoa assume, 

dentre essas, a constituição de uma família e suas múltiplas configurações. 

De acordo com Frangella et al (2004), as pessoas em situação de rua representam 

uma parcela social particular nos espaços urbanos. Esse segmento diz  respeito a um grupo que, 

devido às inúmeras e diversas histórias de desvinculação social e econômica, passam a ocupar 

locais das cidades, inesperados ao planejamento urbanístico e ao imaginário coletivo do restante 

da população: os espaços vazios embaixo de viadutos, praças, calçadas, lugares considerados 

como de passagem, considerados vazios de produção de sociabilidade urbanas pela sociedade. 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), descreve da 

população em situação de rua como um grupo heterogêneo de pessoas que se inserem em 

condição de extrema pobreza, não possuem residência regular e das quais os laços familiares 

encontram-se enfraquecidos ou interrompidos por alguma razão. Estes motivos levam os 

sujeitos a usarem espaços públicos e áreas desgastadas como seus locais de moradia, seja de 

maneira provisória ou permanente (BRASIL, 2012). 

A existência de pessoas que fazem das ruas seus pontos de moradia é um fato 

incontestável. No Brasil, na primeira metade do século XX, esse fato foi se destacando devido 

ao êxodo rural e ao processo migratório provocado pelo crescimento industrial. Porém, com 

base na Pesquisa Nacional da População em Situação de Rua, atualmente a maior parte das 

pessoas em situação de rua, é originária das áreas urbanas (BRASIL, 2008). 

O Brasil não conta com dados oficiais acerca da população em situação de rua. 

Assim, o Comitê Intersetorial de Acompanhamento e Monitoramento da Política Nacional para 

a População em Situação de Rua (Ciamp-Rua), junto com a Política Nacional para a População 

em Situação de Rua, através do Decreto no 7.053/2009, solicitou ao Instituto Brasileiro de 

Geografa e Estatística (IBGE) que inserisse a população de rua no Censo de 2020. A ausência 
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desses dados se dá pela complexidade operacional de uma pesquisa de campo com sujeitos sem 

morada fixa. Esta realidade complica a implantação de políticas públicas direcionadas para este 

grupo e gera a invisibilidade social das pessoas em situação de rua no campo das políticas 

sociais (NATALINO, 2016). 

Entre os anos de 2007 e 2008, uma pesquisa foi feita pelo MDS, tendo como público 

alvo pessoas a partir dos 18 anos completos, vivendo em situação de rua, de 48 cidades com 

mais de 300 mil habitantes e em 23 capitais. A pesquisa atingiu 31.922 pessoas em situação de 

rua. Vale ressaltar que não entraram na pesquisa, São Paulo, Recife, Belo Horizonte e Brasília, 

pois estes estavam com pesquisas similares recentemente finalizadas ou em andamento 

(NATALINO, 2016). 

Nos últimos anos, diversas mudanças ocorridas no âmbito socioeconômico e 

cultural, marcadas pelo processo de globalização e da economia capitalista, interferiram 

diretamente na dinâmica e na estrutura familiar, gerando transformações em seu padrão 

tradicional de organização. Costa e Massari (2018), afirmam que mesmo com os avanços das 

políticas sociais nas últimas décadas, o Brasil continua vivendo fortemente a desigualdade 

social. As famílias em situação de rua ainda são manifestações muito frequentes no Brasil, em 

decorrência de diversos processos de rupturas de vínculos e do crescimento da vulnerabilidade 

socioeconômica e psicossocial. Este fenômeno demostra uma das possíveis transformações 

encaradas pela família: a rua. 

A ideia de família usado pelas políticas públicas ressalta as funções de afeto e de 

cuidado, o sentido de um ambiente de convívio privilegiado e a articulação de diálogo da família 

com a organização social na qual essa família está inserida. Independente da configuração que 

assuma, a família tem função mediadora das vinculações entre o sujeito e o coletivo. É 

entendida como um espaço contrastante, por vezes, promotora de proteção, em outras, de risco 

(CECCONELLO, 2003). 

Famílias em situação de rua, são pessoas que mantiveram, parcial ou totalmente, os 

vínculos familiares anteriores ou que, na rua, criaram novos laços familiares/afetivos. As 

famílias em situação de rua são pessoas que, devido à situação extrema de vulnerabilidade 

social, se encontram em risco pessoal e social, que não são incluídas nas políticas sociais básicas 

como educação, trabalho, habitação e alimentação. De modo geral, pessoas que perdem seus 

locais de moradia e vão para a rua, perdem também suas relações familiares. Contanto, há um 

número de pessoas em situação de rua que convivem com outras e formam esses laços de 

parentesco. Isso revela que uma parte dessa população conseguiu manter seu arranjo 
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familiar/afetivo, vivendo em situação de rua com membros de sua família e outros formaram 

novos laços (SCHOR, 2015). 

Frente a complexidade de elaborar ações efetivas que promovam proteção, se exige 

da família em situação de rua uma ampla função protetiva quando, na realidade, essa família 

não é amparada pelo Estado. Essa conjuntura fortifica a lógica de responsabilização e 

culpabilização da própria família, frente ao seu cenário de vida (COSTA; MASSARI, 2018). 

Nesse contexto, os discursos midiáticos interferem diretamente na maneira como a 

família em situação de rua é reconhecida. As informações jornalísticas têm fortes marcas 

ideológicas, nem sempre esclarecidas, sendo muitas vezes encobertas ou negadas, uma vez que 

é exposto apenas o que é conveniente ao veículo de comunicação. Uma característica 

encontrada na mídia, é o seu discurso multifacetado, discurso este que permite conjecturar e 

instruir sobre diferentes áreas do conhecimento, assim como, dar visibilidade para determinados 

acontecimentos que a mídia atribui como importantes para serem noticiados. Desta maneira, o 

discurso midiático é um modo de ação, pelo qual as pessoas podem portar-se frente ao mundo 

e aos outros (FRAZÃO, 2010). 

Na contemporaneidade, as mídias são vistas como um dos principais meios de 

comunicação, resultando, então, um campo passível de formação de opinião. Os conteúdos 

partilhados pelos meios de comunicação, como jornal, internet, televisão, podem ser tomados 

como verdade pelo público. Desta forma, compreende-se que esses conteúdos, interferem 

diretamente nas representações sociais feitas pela população, a respeito do conteúdo lido. Para 

Spink (1993), as representações sociais são formas de conhecimento, que podem se manifestar 

através de imagens, categorias, conceitos, mas que não deve se resumir apena a estes. São 

socialmente compartilhadas e elaboradas, que viabiliza a comunicação. Desta maneira, entende-

se que representações sociais são fundamentalmente fenômenos sociais. 

Os discursos trazidos pela mídia acerca das famílias em situação de rua, podem 

validar ou não a existência dessa família. Muitas vezes esses discursos deturpam o real sentido 

de ser família em situação de rua, descredibilizando esse grupo pelas circunstâncias em que se 

encontram.  Entende-se que a concepção do que vem a ser família, suas características, 

particularidades, sua formação, é um conceito mutável de acordo com o tempo, acompanha 

sempre a transformação dos ideais sociais, das descobertas científicas e das práticas de uma 

sociedade.  Embora haja trabalhos relacionados às pessoas em situação de rua, levantamentos 

específicos sobre o discurso midiático em relação a uma família nesse contexto não são comuns, 

sendo importante compreender que fatores perpassam a existência de uma família sem morada 
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fixa e em contexto de vulnerabilidade social. Neste contexto, faz-se a seguinte pergunta: Qual 

o discurso trazido pela mídia a respeito das famílias em situação de rua?  

O objetivo geral desse estudo é compreender a produção do discurso midiático 

sobre as famílias em situação de rua, a partir de matérias publicadas em um site jornalístico. 

Como objetivos específicos, busca-se discutir a concepção de família em situação de rua, 

descrever o que a mídia considera ser uma família em situação de rua e identificar as 

implicações dos discursos produzidos pela mídia, a respeito da família em situação de rua. 

Diante do exposto, o trabalho se organiza com um primeiro capítulo trazendo 

elementos acerca do contexto histórico de pessoas em situação de rua, bem como a 

caracterização desse grupo e os atravessamentos que perpassam a família em situação de rua. 

Em um segundo capítulo, será tratado sobre a mídia, e a influência do discurso midiático. Em 

seguida será apresentada a metodologia do trabalho, que tem uma abordagem qualitativa de 

uma pesquisa documental. Posteriormente será apresentada a discussão dos resultados e as 

considerações finais do trabalho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

 
 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

A rua torna-se “residência fixa” por muito tempo para alguns sujeitos, podendo vir 

a permanecer por semanas, meses e anos nas ruas, muitas vezes dependendo da ajuda de 

cidadãos que residem ou trafegam no entorno. A problemática de viver na rua tem diversos 

fatores que favorecem a permanência nas ruas. Do ponto de vista demográfico, abarcam pessoas 

de todas as idades e sexos, algumas até nascem e vivem toda sua vida na rua, sem qualquer 

ligação com a família de origem e sem trabalho regular, outras passam a viver na rua 

acompanhadas de toda sua família, ou a formam enquanto vivem na rua. Para que seja possível 

compreender a realidade das famílias que vivem nas ruas, é necessário entender o contexto 

histórico e a organização política e socioeconômica que levam esses grupos ao cenário de 

vulnerabilidade e desfiliação, desencadeando vínculos psicossociais fragilizados e precarização 

do acesso a bens materiais 

 

2.1 Contexto Histórico da população em situação de rua no Brasil 

A existência de homens e mulheres de todas as idades, se ajustando a um modo de 

vida nas ruas se faz cada vez mais notório no cenário brasileiro. Tal fenômeno não se revela 

apenas no contexto contemporâneo. Historicamente, a presença de pessoas na rua, como 

consequência da impossibilidade de acesso às condições básicas de sobrevivência, já era 

constante, bem como a insuficiência de intervenções para lidar com tal questão. 

Na sociedade pré-industrial brasileira, uma das primeiras formas de trabalho foi a 

escravidão. O escravo negro não era um sujeito compreendido como possuidor de direitos, 

estava alheio às suas próprias necessidades e vivia exclusivamente para servir seu senhor, sendo 

a este completamente submisso. A escravidão foi ao longo dos séculos o exclusivo método pelo 

qual se garantia a produção econômica em grade escala no Brasil. Em 1888, com a promulgação 

da Lei Áurea, foi garantida a liberdade dos escravos e o principal resultado dessa medida foi o 

número expressivo de “livres e libertos” que encontravam-se inseridos em um campo de 

escravidão e passaram para outra forma de subsistência (THEODORO, 2005). 

Aos poucos, o Estado entendeu a necessidade de tornar o escravo livre e o imigrante 

pobre em trabalhadores que recebiam salário, submetidos a ordem do capital, e passou a intervir 

para acelerar a transição do trabalho escravo para o trabalho livre, o que garantiu 

definitivamente a sua consolidação. Mesmo com a mudança do trabalho escravo para um 

trabalho assalariado, existia uma grande dificuldade para os antigos escravos em conseguir por 
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exemplo uma moradia. A abolição da escravatura não implicou em uma melhora nas condições 

socioeconômicas dos antigos escravos: não possuíam formação escolar, não tinham uma 

profissão definida, para eles a obtenção da liberdade não mudou sua condição subalterna, nem 

mesmo contribuiu para possibilitar sua cidadania e ascensão social.  

Entende-se que a abolição da escravatura colocou nas ruas milhares de ex-escravos. 

Sujeitos que agora estavam sem emprego, sem moradia e sem condição de garantir sua própria 

sobrevivência. Desta maneira, essas pessoas circulavam pelas ruas das cidades exercendo a 

mendicância, praticando pequenos furtos ou rendendo-se a condições deploráveis de trabalho 

na busca pela sobrevivência. Tornaram-se seres livres, todavia concorriam em desigualdade de 

condições com os brancos e os emigrantes. O fim do período de escravidão, deste modo, 

desencadeou de maneira significativa os primeiros movimentos das pessoas para as ruas no país 

(MARICATO, 1997). 

Outro momento histórico que precisa ser citado para a compreensão do tema é o 

processo de industrialização brasileiro. Com o crescimento industrial um grande de número de 

migrantes se deslocou dos seus locais de moradia, em busca de melhores condições de trabalho, 

gerando o aumento progressivo de habitantes na cidade. De acordo com Brito e Ribeiro (2010), 

com a intensificação do processo de industrialização, no Brasil, houve a implantação de 

empresas, mas sem políticas de incentivo à permanência do homem no campo, nem um projeto 

de urbanização bem elaborado e, assim, a cidade foi se construindo por meio de interesses 

industriais e econômicos. Na segunda metade do século XIX, o índice de urbanização no Brasil 

passou de 30% para 80%. O crescimento da indústria, proporcionado pelo primeiro governo de 

Getúlio Vargas, e as obras de infraestrutura, executadas no mandato de Juscelino Kubitschek, 

favoreceram a ida das pessoas do campo para as cidades (CRP-MG, 2015). 

Desta maneira, os recursos e serviços, de onde provem uma dita facilidade, 

conforto, e emprego no cenário urbano, aliados à precarização da vida no campo, serviram 

como atrativo ao processo de migração rural: 

 
A demanda pelos locais de moradia com acesso mais fácil ao trabalho e às facilidades 

urbanas disponibilizadas na área central atrai a população de baixa renda para 

ocupações clandestinas, cortiços favelas à beira mar dos rios ou morros que circundam 

as áreas urbanizadas. Algumas pessoas transitaram por essas regiões de pobreza e 

pelos trabalhos informais e temporários antes de chegarem às ruas [...] (VARANDA; 

ADORNO, 2004, p. 62).  

 

Grande parte dessa população migrante se deslocou em função de ausência de 

trabalho nas suas localidades de origem, pela ausência de um sistema de saúde que atendesse 
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às suas necessidades básicas e de educação para seus filhos. No entanto, surge um 

questionamento: o que esse migrante tem para oferecer nos espaços urbanos? Nem todos os 

camponeses conseguiram se adaptar à nova realidade e, consequentemente, passaram a fazer 

parte do exército de mão-de-obra de reserva, sem trabalho nem moradia, passaram a viver em 

locais insalubres ou nas ruas. Desprezados, esses sujeitos ficaram à mercê das injustiças, em 

meio a falta de trabalho (KLAUMANN, 2018). 

No Brasil, o discurso médico higienista chamou atenção para as condições precárias 

de vida, nas quais estavam inseridas várias parcelas da população, que habitavam os centros 

urbanos recém-criados pela indústria. A cidade do Rio de Janeiro era considerada a capital das 

epidemias (cólera, varíola, febre amarela, tuberculose), era de entendimento das elites e da 

classe médica que a disseminação da doença estava diretamente atrelada às más condições de 

higiene. Para as pessoas que dividiam seus espaços de moradias, vivendo coletivamente, era 

comum a falta de saneamento básico na cidade (CERQUEIRA, 2011). 

O objetivo principal da equipe de médicos era determinar normas e hábitos que 

preservasse a saúde da população, mas, obviamente, pensando na saúde e bem-estar dos mais 

favorecidos, das elites. Para tais ações, os médicos sanitaristas trabalharam juntamente com o 

poder público, que ajudaria a fortalecer e apoiar as políticas de saneamento e saúde pensadas 

pelos sanitaristas.  

O cortiço se tornou o mais importante alvo da campanha, pois ele era visto como a 

maior manifestação de insalubridade, de doenças, e consequentemente, de pobreza. Os cortiços 

eram apontados como locais propícios para o aparecimento de epidemias. Para elite, era ali que 

surgia o mal que colocava em perigo a saúde da população de forma geral. As políticas de saúde 

e saneamento propostas pelos sanitaristas tinham como objetivo distanciar das áreas centrais da 

cidade os pobres, mendigos, e negros, juntamente com suas formas de viver. A intenção era 

embelezar a cidade e para isso essa cidade precisaria passar por um tratamento estético que 

presumia a inexistência da pobreza. Esse movimento lançou nas ruas todas as pessoas que 

viviam nos cortiços. Agora eram pessoas desamparadas e sem lugar para morar (CERQUEIRA, 

2011). 

Atualmente, com a banalização dos sujeitos em todo o mundo, com a propagação 

da indiferença frente à fragilização da situação de vida das pessoas, desconsidera-se a trajetória 

de vida das pessoas que estão em situação de rua, ignora-se também sua condição de fragilidade, 

no que diz respeito às relações familiares, sociais, a situação financeira, entre outros. Quando 

esses vínculos são rompidos, a condição moral desses sujeitos de permanecerem socialmente 
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inseridos se fragiliza e eles carregam o rótulo de “merecedores da rua” por suas imperfeições e 

fragilidades. 

 

2.2 Caracterização da população em situação de rua 

A rua pode tornar-se um abrigo para as pessoas que, pela falta de recursos, dormem 

eventualmente em espaços públicos, ou pode revelar uma situação na qual a rua significa seu 

habitat literalmente. O que une essas situações e possibilita denominar os que a experienciam, 

é o fato de que, apresentando condições de vida extremamente precárias, eventualmente ou 

permanentemente fazem uso da rua como abrigo ou moradia.  Mesmo diante das diversas 

motivações que levam uma pessoa a viver na rua, a Política Nacional para a População em 

Situação de Rua, instituída pelo Decreto n. 7.053 de 23 de dezembro de 2009 define população 

em situação de rua como:  

 

Grupo populacional heterogêneo que possuem em comum a pobreza extrema, os 

vínculos familiares interrompidos ou fragilizados e a inexistência de moradia 

convencional regular, e que utiliza os logradouros públicos e as áreas degradadas com 

espaço de moradia e de sustento, de forma temporária ou permanente, bem como as 

unidades de acolhimento para pernoite temporário ou como moradia provisória 

(BRASIL, 2009, p. 1). 

 

 

Em um estudo realizado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), foi 

identificado que o principal fator que explica do número de pessoas em situação de rua em uma 

cidade, é o número total de habitantes: quanto maior o número de habitantes, maior será o 

número de pessoas em situação de rua. O segundo fator diz respeito a pobreza, pois, de acordo 

com a autor, ela está relacionada a situações de privações econômicas e exclusão social, o que 

se associa a maiores chances de o sujeito enfrentar a situação de rua. O terceiro fator que explica 

esse fenômeno é o estado de centralidade e dinamismo do município, aja visto que a situação 

de rua é uma manifestação urbana (NATALINO, 2016). 

No ano de 2007, foi feita uma pesquisa nacional censitária e por amostragem da 

população em situação de rua, produzida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e 

Combate à Fome (MDS), participaram da pesquisa os municípios com população igual ou 

superior a 300.000 habitantes, as capitais de estado e o Distrito Federal. Assim, foram 

designados 71 municípios, sendo 23 capitais e 48 municípios com população igual ou superior 

a 300.000 habitantes. Nas cidades participantes foi realizado um censo das pessoas em situação 

de rua, por meio da aplicação de um questionário, e uma pesquisa amostral que analisou um 
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conjunto maior de questões. Na nacional, identificou 31.922 pessoas (maiores de 18 anos) em 

situação de rua (BRASIL, 2008). 

A pesquisa indicou que 0.061% da população das cidades participantes encontram-

se em situação de rua. Com a pesquisa nacional foi possível coletar os seguintes dados: 

Constatou-se que 82% da população em situação de rua é do sexo masculino. Mais da metade 

(53,0%) dos sujeitos adultos em situação de rua entrevistadas tem entre 25 e 44 anos. Quanto a 

raça, 39,1% das pessoas em situação de rua consideram-se pardas, 29,5% consideram-se 

brancos e pretos 27,9%. Quanto a alfabetização, 74% dos entrevistados sabem ler e escrever, 

17,1% não sabem escrever e 8,3% sabem apenas assinar nome. Os motivos principais que levam 

pessoas a viver nas ruas, são o uso abusivo de substâncias psicoativas como álcool de outras 

drogas (35,5%), a falta de emprego (29,8%) e conflitos familiares (29,1%). O argumento de 

que de ida e permanência nas ruas decorre de uma escolha pessoal também surge na pesquisa 

de forma menos frequente e expressiva (BRASIL, 2008). 

Quanto a documentos de identificação, 24,8% das pessoas em situação de rua não 

possuem quaisquer documentos, fator que dificulta a conquista de um emprego formal, o acesso 

aos serviços e programas governamentais e o exercício da cidadania, 61,6% não têm título de 

eleitor, 59,9% não têm carteira de trabalho, 57,4% não têm CPF, 49,2% não tem certidão de 

nascimento ou de casamento, 40,7% não têm carteira de identidade e 21,9% possuem todos os 

documentos de identificação mencionados (BRASIL, 2008). Um olhar atento sobre a realidade 

das pessoas em situação de rua possibilita concluir que esse público sofre todas as maneiras de 

violação de seus direitos, buscando diversos artifícios para sua sobrevivência.  

 

2.3 Ocupação dos espaços urbanos 

As cidades passaram, ao longo da história, por vários processos de transformação 

que tinham como objetivo se adaptar as novas necessidades da sociedade. O mundo industrial 

trouxe, não só mudanças econômicas, mas também mudanças no âmbito social, da política e 

cultura. Lefebvre (2001), certifica essa afirmação: 

 

Para apresentar e expor a "problemática urbana", impõe-se um 

ponto de partida: o processo de industrialização. Sem possibilidade de contestação, 

esse processo é, há um século e meio, o motor das transformações na sociedade. Se 

distinguirmos o indutor e o induzido, pode-se dizer que o processo de industrialização 

é indutor e que se pode contar entre os induzidos os problemas relativos ao 

crescimento e à planificação, as questões referentes à cidade e ao desenvolvimento da 

realidade urbana, sem omitir a crescente importância dos lazeres e das questões 

relativas à "cultura" (p. 11). 
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Para Nascimento (2007), o espaço urbano é onde se percebe com maior 

expressividade as desigualdades entre as classes, pois sua ocupação privilegia as que possuem 

maior poder: as classes dominantes, que podem se apoderar das melhores partes desse espaço, 

exercendo controle sobre a produção. Desta maneira, os pobres são descartados não somente 

do acesso a esse espaço, mas também do ingresso ao mercado de trabalho e a serviços básicos. 

Presos em áreas desprovidas de infraestrutura, habitam locais onde necessitam prover seu modo 

de ocupação, os quais, tratando-se de áreas marginalizadas, são desconsiderados pelo poder 

público, no que tange à aplicação de leis urbanas, como é o caso das favelas. 

Pensar pessoas em situação de rua é pensar indispensavelmente a cidade e o habitar 

as ruas. É possível entender essa forma de habitação das ruas de duas maneiras: a rua como 

espaço de interação, encontro e possibilidade de vida para alguns sujeitos ou a rua como lugar 

de abrigo e refúgio como uma casa (GOMES, 2006). 

As pessoas em situação de rua são descritas a partir de diversas qualificações 

pejorativas, que lhes classificam como mendigos, malandros, marginais, perigosos. Oliveira e 

Feitosa (2016) trazem que, dentro do discurso midiático, essas pessoas são representadas 

socialmente como pessoas com cabelos desalinhados, que se apresentam maltrapilhas, 

descalças e sujas, vagando pelas ruas da cidade, dentre outras expressões carregadas de 

estereótipos.  Na ótica dos direitos humanos, essa abordagem baseada na desqualificação desses 

sujeitos, remete, inevitavelmente a discussão sobre o direito à cidade, a uma vida nessa cidade 

que tenha por centralidade o sujeito e abranja a superação da manifestação da segregação social 

em suas diversas formas e proporções. Para Lefebvre (2011):  

 

O direito à cidade se manifesta como forma superior dos direitos: direito à liberdade, 

à individualização na socialização, ao habitat e ao habitar. O direito à obra (à atividade 

participante) e o direito à apropriação (bem distinto do direito à propriedade) estão 

implicados no direito à cidade (p. 134). 

 

A preparação para a Copa de 2014, no Brasil, estabeleceu oportunidades para 

avaliar a violação do direito à cidade, como também, práticas de higienização direcionadas às 

pessoas em situação de rua. Filgueiras (2019) afirma que é preciso investigar o significado de 

grandes eventos no contexto amplo dos municípios e do desenvolvimento urbano, tendo em 

vista que esses grandes eventos estão vinculados a aplicação dos princípios de 

empreendedorismo urbano pelas grandes cidades brasileiras. No Brasil, os grandes eventos de 

esporte foram observados como meios para atrair financiamentos e investimentos que 

impulsionariam as economias das cidades e, também, serviriam como meios para promover 

mudanças urbanas em cada cidade. 
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Foram determinadas, nas cidades em que aconteceriam os jogos, áreas de restrição 

do comércio e de movimentação, que propiciaram consequências desagradáveis para as pessoas 

que viviam nas ruas. Foram feitas denúncias, através da mídia e em manifestações, de 

transferências dessas pessoas para abrigos, de coleta dos pertences nos espaços públicos e de 

higienização de zonas turísticas e próximas aos estágios. As condutas dos agentes públicos de 

importunar, fazer circular, molhar e confiscar os pertences, feitas a partir de argumentos que se 

associam a razões sanitárias, de promoção de segurança pública e combate ao uso de drogas 

não estabeleceram uma novidade, todavia se fortaleceram com a Copa. Essas ações foram 

pensadas para a boa circulação de turistas e torcedores (FILGUEIRAS, 2019). 

Nas cidades onde aconteceria a Copa, a existência e a circulação de pessoas em 

situação de rua foram limitadas em várias áreas, na tentativa de fazê-los invisíveis aos olhos 

dos turistas e visitantes. Foi possível perceber, nos meses que antecederam esse evento, o 

encaminhamento para abrigos extremamente lotados, com instalações precárias e sem 

segurança. Denúncias de abusos à população em situação de rua ocorreram em todas as cidades 

que seriam sedes para a Copa. Essas iniciativas dos governos municipais, justificadas como 

proteção, foram entendidas pelos críticos como estratégia para encobertar um problema social 

(FILGUEIRAS, 2019). 

Percebe-se a tentativa de transparecer uma imagem dissimulada a respeito da 

existência da população em vulnerabilidade, buscando passar uma aparência agradável para os 

visitantes da cidade, consequentemente fortificando a negação do direito à cidade, 

demonstrando práticas higienistas para com as pessoas em situação de rua.  

 

2.4 Condições de vida das famílias em situação de rua 

É importante pensar sobre as condições de vida das famílias em situação de rua, 

principalmente porque sabe-se que, com o passar do tempo, as condições a que essa população 

está submetida a tornam mais vulnerável, alterando seu comportamento, suas percepções e 

possibilidades de reinserção no mercado de trabalho, na escola e em programas que visam 

recuperar sua autonomia, causando danos irreversíveis para esta família. 

De acordo com Figueiredo e Noronha (2008), desde a década de 1990, a noção de 

vulnerabilidade social vem conquistando espaço nos trabalhos científicos e nos discursos das 

pessoas que trabalham na assistência social e na saúde. Para os autores, o conceito de 

vulnerabilidade tem-se relacionado às minorias, por se compreender que a população vista 
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como vulnerável faz parte de uma comunidade de menor dominância social. Desta maneira, 

estar ou não em vulnerabilidade vem relacionado a ideia de precariedade de condições de vida.  

Conforme a matriz discursiva da Bioética, a concepção de vulnerabilidade como 

circunstância inerente ao ser humano que necessita de ajuda, fala da situação de ser/estar em 

perigo ou sujeito a potenciais danos, devido a uma fragilidade vinculada à existência individual, 

contaminada de contradições. A compreensão de vulnerabilidade aponta a multideterminação 

de sua formação, não especificamente vinculada à ausência ou precariedade no acesso à renda, 

mas atrelada também às debilidades de vínculos afetivo-relacionais e desigualdade de alcance 

a bens e serviços públicos. O ser humano considerado vulnerável é aquele que, de acordo com 

o conceito compartilhado pelas áreas da saúde e assistência social, não necessariamente passará 

por danos, mas estará mais suscetível, uma vez que possui desvantagens sociais, não atingindo 

qualidade de vida devido a sua cidadania fragilizada (CARMO; GUIZARDI, 2018). 

Yazbek (2001), aponta que vulneráveis são indivíduos ou grupos que, por condições 

diversas como de classe, étnicas, sociais, políticas, econômicas, de saúde e educacionais, 

diferenciam-se por suas circunstâncias precárias de vida. Isso provoca: predisposição à 

exploração, limitação da liberdade, diminuição da autonomia, enfraquecimento dos laços de 

convívio, diminuição de capacidades, quebras de vínculos e diversos outros contextos que 

ampliam a probabilidade de um resultado desfavorável na presença de risco. 

A vulnerabilidade social usada para compreender a realidade dos países menos 

desenvolvidos como o Brasil, está relacionada à noção de risco frente à pobreza, ao desemprego 

e à ausência de proteção social. A ideia de risco social, diz respeito à probabilidade de 

ocorrência de algum episódio que provoque dano, por exemplo de ruptura familiar, violação de 

direitos, relacionada ao crescimento da pobreza e das desigualdades (CRONEMBERGER; 

TEIXEIRA, 2013). 

O Brasil, nas últimas décadas, vem estabelecendo uma grande desigualdade na 

distribuição de renda e altos níveis de pobreza que descarta parte significativa da população ao 

acesso a condições básicas de cidadania e dignidade. A gravidade do cenário de pobreza e 

miséria percebido no Brasil, estabelece uma duradoura preocupação e impõe a necessidade de 

refletir sobre suas interferências no social e especialmente na esfera de atuação ligado a família, 

na qual as políticas públicas negam uma ação mais expressiva.  

É importante compreender o que é a família, bem como suas necessidades e 

limitações, para que seja possível entender como a vulnerabilidade afeta esse grupo e quais 

consequências perpassam essa família, por estar exposta a estas vulnerabilidades. Vale salientar 
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que a família aparece como ambiente importante para a garantia de proteção e sobrevivência, 

independente da configuração familiar ou da maneira como ela vem se estruturando.  

A literatura científica apresenta variadas definições sobre o termo família, como 

Osório (2002), que aponta que o conceito de família não é unívoco. Família não é uma 

expressão passível de conceituação, mas comporta múltiplas descrições, assim sendo, entende-

se que se faz possível descrever as diversas estruturas ou características assumidas pela família 

com o passar do tempo, mas não defini-la ou chegar a uma esfera comum a todas as maneiras 

que se manifesta esse grupo humano. Percebe-se que as distintas composições de família são 

determinadas por diversas variáveis sociais, ambientais, culturais, econômicas, políticas e 

religiosas.    

Todavia, a família diz respeito a uma construção vivenciada como realidade 

institucional e social, extremamente política, seja nos aspectos que conserva a família, seja em 

seus desdobramentos. Demarca-se em um conjunto de práticas, normas e valores, que possui 

seu lugar, seu tempo e sua história. As ações e normas que se determinam no campo do Estado, 

as condições de remuneração, as relações de produção, o campo da sexualidade, as 

representações dos papeis exercidos por homens e mulheres, a delimitação do que é pessoal 

para o público, as normas e discursos jurídicos, recaem sobre as relações na vida doméstica e 

configuram o que enxerga-se como família (BIROLI, 2014). 

Nas últimas décadas houve mudanças na configuração e funcionamento das 

famílias, todavia, observa-se que permanecem tabus e mitos no que diz respeito a outros 

arranjos familiares, que fogem ao modelo considerado original e tradicional no ocidente. A 

sociedade permanece insistindo na transmissão do modelo de família nuclear, portanto, todo 

modelo que se afaste dessa é tida como desestruturada, é o exemplo, de uma família 

monoparental. Todavia, o significado de família transcende a estes padrões e preconceitos 

(PALUDO; KOLLER, 2008). 

A referência de padrão de família historicamente imposta aos pobres é patriarcal e 

hierárquico, no entanto, no cotidiano essa realidade não se sustenta. Sarti (1995) afirma que: 

 

A família, para os pobres, associa-se aqueles em quem se pode confiar. Sua 

delimitação não se vincula à pertinência a um grupo genealógico e a extensão vertical 

do parentesco restringe-se aqueles com quem convivem ou conviveram, raramente 

passando dos avós. O uso do sobrenome para delimitar o grupo familiar a que se 

pertence, recurso utilizado pelas famílias dos grupos dominantes brasileiros para 

perpetuar o status (e poder) conferido pelo nome de família, é pouco significativo 

entre os pobres. Como não há status ou poder a ser transmitido, o que define a extensão 

da família entre os pobres é a rede de obrigações que se estabelece: são da família 



23 
 

 
 

 

aqueles com quem se pode contar, isto quer dizer, aqueles que retribuem ao que se dá, 

aqueles, portanto, para com quem se tem obrigações [...] (p. 114). 

 

A condição de pobreza que a família pobre enfrenta, apresenta-se como a expressão 

mais cruel da desigualdade econômica e social. A condição de privação dos direitos alcança 

todos os membros de forma significativa, submetendo-os a uma grande manifestação de 

vulnerabilidade social: a ida para a rua. Esse acontecimento, propicia o declínio das relações 

sociais, econômicas, afetivas e culturais, esse grupo sofre diversas formas de violação de sua 

dignidade (CRONEMBERGER; TEIXEIRA, 2013).  

Em relação a noção de família em situação de rua, são considerados os sujeitos que 

vivem com algum familiar em centros de acolhimento ou nas ruas. São pessoas que mantiveram, 

total ou parcialmente, os vínculos familiares constituídos anteriormente ou que, na rua, 

formaram novos laços familiares/afetivos. Os indivíduos que se encontram em situação de rua 

com seus parentes envolvem pessoas que, decorrente da situação extrema de vulnerabilidade 

social, se encontram em risco pessoal e social, que não são incluídas nas políticas sociais básicas 

como educação, trabalho, habitação e alimentação. 

Em uma pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(FIPE) em 2015, constatou-se que de modo geral, pessoas que perdem suas moradias e vão para 

a rua, perdem também suas relações familiares. Todavia, cerca de 13% de pessoas que vivem 

em algum acolhimento e 17% das pessoas vivendo na rua, estão com pessoas com as quais têm 

algum grau de parentesco. Isso revela que uma parte dessa população conseguiu manter seu 

arranjo familiar/afetivo vivendo em situação de rua com seus parentes de primeiro grau 

(SCHOR, 2015). 

A proteção à famílias em situação de rua acontece em variados níveis, que 

envolvem a atenção social básica, através dos Centros de Referência em Assistência Social 

(CRAS); a atenção social especializada, através de Centros de Referência Especializada em 

Assistência social (CREAS) e serviços de acolhimento institucional; e os conselhos tutelares. 

Os profissionais que trabalham a fim de garantir essa proteção são psicólogos, assistentes 

sociais e trabalhadores da política de assistência social. Quanto aos serviços de acolhimento, de 

acordo com a organização dos diversos Serviços de Acolhimento para Pessoas Adultas e 

Famílias em Situação de Rua esses espaços tem como sua intuito principal, atender de maneira 

personalizada e qualificada, e em pequenos grupos, protegendo o convívio familiar e 

comunitário de modo a promover a construção, juntamente com o usuário, do seu andamento 
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de saída das ruas, com respeito a sua vontade, dignidade e grau de autonomia (COSTA; 

MASSARI, 2018). Nota- se que muitos acolhimentos fogem da sua proposta inicial. 

Para compreender a realidade das famílias que necessitam de tais serviços, é preciso 

entender o contexto histórico e a organização política e socioeconômica que expõem as famílias 

ao movimento de vulnerabilidade e desfiliação, desencadeando vínculos psicossociais 

fragilizados e precarização do acesso a bens materiais (COSTA; MASSARI, 2018). Percebe-se 

que: “O perfil da população em situação de rua, em muitos municípios brasileiros, já aponta 

para uma experiência de vida de caráter intergeracional. Algumas famílias encontram-se na 

terceira ou quarta geração nas ruas [...]” (COSTA et al, 2015, p. 1093).  

Nota-se que muito é pregado sobre a valorização da família, pois esta é uma 

instituição vista como promotora de amor, proteção, educação. Socialmente é explanado sobre 

a importância de se viver em família, todavia percebe-se que quando se trata de uma família em 

situação de rua, esse discurso passa a ser ignorado e este modelo de família é deslegitimado, 

por se acreditar que não será capaz de arcar com as responsabilidades destinadas a família. Por 

não se encaixar nos padrões exigidos socialmente, a família em situação de rua tende a sofrer 

represália, não sendo valorizados os laços afetivos e os processos de cuidado exercidos mesmo 

diante da situação de rua.  
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3 O DISCURSO MIDIÁTICO 

 

3.1 Desenvolvimento Midiático 

A sociedade contemporânea é demarcada por diversas mudanças em todos os 

aspectos. A dinâmica dos meios de produção e comunicação, o acesso às informações, 

proporcionado pela era da tecnologia, desempenham grande interferência nos novos moldes de 

relações sociais e no processo de constituição das identidades sociais. A atividade social passou 

a desenrolar-se em largas distâncias espaço/tempo, onde os indivíduos e grupos experimentam 

relações globalizadas em suas práticas locais através da mídia. 

Para Fridman (2000), a contemporaneidade é extremamente atravessada por 

processos de globalização e comunicação instantânea, pela ação à distância, por movimentos 

de segregação social, pelo processo de desintegração do indivíduo e pela dominância da mídia 

na construção do universo simbólico das grandes massas. Várias transformações de ordem 

econômica, cultural, política e social seguem a descrição da contemporaneidade. O dinamismo 

de tais mudanças afetam de tal maneira as relações sociais e as subjetividades, que se faz 

fundamental argumentar as consequências para a estruturação das identidades sociais.  

Por um certo tempo, a mídia apresentou-se em várias partes do mundo como um 

meio para a transmissão e aquisição de conhecimentos, entendido pelos cidadãos como um 

recurso no combate aos abusos dos poderes. Para Martins e Machado (2005): 

 

Esse “recurso”, denominado por muitos como “Quarto Poder”, caracterizou-se como 

importante modo de sensibilização e conscientização da opinião pública, no que se 

refere a injustiças, equívocos e abusos dos Poderes – Executivo, Legislativo e 

Judiciário – que se efetivaram em diversas regiões do mundo, em países democráticos 

ou em nações geridas por Estados autoritários (p. 8677). 

 

Os avanços na tecnologia da informação, por exemplo, abrem espaço para novas 

formas de experienciar o conhecimento e novas possibilidades de relacionamentos com pessoas 

que estão distantes, através dos meios de comunicação. A atividade social atravessou em largas 

distâncias espaço/temporais, onde os sujeitos e os grupos envolvem-se em relações globalizadas 

em suas práticas regionais. De acordo com Martins e Machado (2005), a mídia, que antes era 

vista como imparcial e comprometida, atuando como o “Quarto Poder” tornou-se rara nos 

tempos atuais e passou a sofrer diretamente com o jogo de interesses motivados pelo modo de 

produção a que a sociedade se encontra submetida. 

Diante disto, ela tornou-se um espaço central para a propagação da informação, 

como também para a constante construção das identidades sociais. Ao passo que experiências 
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vividas, continuam fundamentais, existe uma crescente suplementação de experiências 

facilitadas pelos discursos midiáticos, que assumem um papel cada vez mais importante no 

andamento de constituição das identidades sociais. Os textos produzidos pela mídia dizem 

respeito a versões da realidade que dependem dos interesses, dos objetivos, das posições sociais, 

e daqueles que o escrevem. Ao escrever, é necessário que a pessoa que produz, leve em conta 

as motivações sociais e as questões ideológicas. Toda a organização industrial e comercial da 

imprensa e suas relações têm um efeito no que é publicado como notícia e na maneira como a 

informação é exposta. Desta maneira, o que é publicado levanta importantes questões 

socioculturais (PEREIRA, 2008). 

Para Pereira (2008), a imprensa se configura como uma organização fundamental 

na construção e na reprodução do consenso político que sustenta a sociedade. 

Consequentemente, é relevante averiguar a relação entre imprensa e minorias, seja pelo 

pequeno número de informações sobre as minorias no conteúdo das notícias, ou pela 

perspectiva desfavorável de muitas delas. Essa relação entre imprensa e minorias, fortemente 

marcada por interesses ideológicos, contribui para a construção de opinião dos leitores e da 

sociedade em geral. Isso pode ser visto quando se fala sobre a família em situação de rua. 

Nota-se a capacidade da mídia para a realização de interligações mal justificada 

entre fatos, propiciando a instauração de “verdades” incontestáveis, uma vez que não há como 

interferir diretamente naquilo que é noticiado. Por isso, a forma com que os acontecimentos são 

apresentados, muitas vezes, abre espaço para criar representações de um espaço com o qual não 

se tem contato direto, apesar de ser visível para a sociedade. 

Para Porto (2009), ao apresentar uma matéria, a mídia, ao mesmo tempo que exibe 

certos acontecimentos, mediados por sua versão dos fatos, está ocultando outros. Antes de se 

deduzir como uma intenção maliciosa, com o premeditado propósito de deturpar ou ocultar 

fatos, vale ressaltar que está em questão, o fato de a mídia ser um campo de lutas, concorrências, 

interesses, conflitos, de busca por posições. 

 

3.2 A influência do discurso midiático na produção das representações sociais  

As mídias representam, na contemporaneidade, um dos principais meios 

responsáveis pela produção de representações sociais, as quais, para além de seu conteúdo falso 

ou verdadeiro, têm função pragmática como orientadoras de condutas dos atores sociais. As 

representações podem não ser exatamente sinônimo de verdade, todavia, se constituem em 

canais privilegiados de valores e crenças em diversos campos da sociedade.  
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A formas de comunicação estão cada vez mais complexas e tornando a informação 

cada vez mais acessível. Com o aparecimento da mídia eletrônica, a configuração tradicional 

se diferencia, por exemplo, o jornal impresso ainda existe, mas é pouco usado atualmente. As 

redes sociais não se restringem mais somente ao relacionamento, mas também como meio de 

pesquisa e busca por notícias, tendo como características a participação e a interatividade, 

possibilitando o acesso à informação. Elas têm o poder de modificar a maneira com que a 

sociedade se comporta, interferindo rapidamente a opinião pública através do 

compartilhamento extremamente rápido de informações, o que está acarretando uma verdadeira 

revolução, que muitas vezes trazem aspectos negativos (BARROS; CARMO; SILVA, S/D). 

Tonet e Melo (2012), declaram que a mídia defende os interesses de uma classe 

dominante que por sua vez, defende os interesses do capital, já que este coordena os meios de 

comunicação, intervindo de forma obtundente na veiculação da notícia, explicitando seu caráter 

mercadológico. Desta maneira, o discurso midiático, aparece com um caráter ideológico, e por 

isso não pode ser compreendido como mero discurso, pois, vai além de pronunciamentos 

políticos, é necessário saber interpretar as entrelinhas para discernir o que está implícito e 

explícito nesse discurso. 

Na contemporaneidade essas formas de comunicação estão cada vez mais existentes 

no cotidiano das pessoas, tornando-se um grande instrumento de controle social e dominação 

cultural. As mensagens que são passadas, desempenham profunda influência nas práticas 

diárias e costumes da sociedade com forte capacidade de manipulação, impondo regras de 

conduta e de consumo, instituindo-se em um importante transmissor de informações e de 

formação de opinião, pois, entende-se que seu papel primordial não é tão somente divulgar um 

novo produto, mas fazer dele uma necessidade (TONET; MELO, 2012).  

Os discursos produzidos pela mídia podem propiciar o desenvolvimento de 

estereótipos. Esses estereótipos podem ser imagens falsas, construídas em nossas mentes 

decorrentes da participação social das pessoas. Essas imagens, ou representações mentais, com 

pouco ou nenhuma fundamentação na realidade e de origem fortemente social, são 

simplesmente ideias ou imagens, sem fundamentação lógica. Pode-se indicar, como uma das 

referências, pensando na forma de imagem, o Nordeste Brasileiro, concebe-se que é um espaço 

onde o solo é rachado, com a presença vegetação seca, gado magro e falta de água. As ideias 

estruturadas em tal imagem podem vir a ser de uma total aversão ou mesmo de repulsa a este 

ambiente sem, ao menos, indagar se todas as localidades da região tão extensa expressam as 

mesmas características (MARTINS; MACHADO, 2005). 
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Expressões e frases que repetidas vezes são transmitidas através dos canais de 

comunicação, podem se posicionar como grandes verdades, vindo a serem entendida como 

afirmações incontestáveis e motivando a formação de representações sociais, que de acordo 

com Moscivici (2003) são: 

 

[...] entidades quase tangíveis. Elas circulam, se entrecruzam e se cristalizam 

continuamente, através duma palavra, dum gesto, ou duma reunião, em nosso mundo 

cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas relações estabelecidas, os objetos que 

nós produzimos ou consumimos e as comunicações que estabelecemos (p. 10). 

 

Desta maneira a preocupação maior não é em relação ao que é comunicado, mas 

sim com a maneira como essa informação é passada e com o significado que a comunicação 

tem para o ser humano. A comunicação é o método da troca de experiências para que se torne 

patrimônio comum. Ela altera a disposição mental das pessoas envolvidas e insere todos os 

procedimentos por meio dos quais uma mente pode tocar outra. Isso abarca não somente as 

linguagens oral e escrita, como também a música, as artes cênicas, artes plásticas, ou seja, todo 

comportamento humano (ALEXANDRE, 2001). 

Pode-se afirmar que, que as representações sociais, formadas devido o discurso que 

é produzido pelos diversos meios de comunicação, em relação as pessoas que vivem nas ruas 

com seus familiares, podem impactar tanto no modo como essa própria família se percebe no 

mundo, como também, determinar um lugar socialmente estabelecido para esse sujeitos.  
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 Tipo de pesquisa 

A pesquisa realizada é de abordagem qualitativa. Uma pesquisa qualitativa não se 

atenta às representações numéricas, mas sim, com o aprofundamento do entendimento daquilo 

que está sendo proposto a pesquisar. Atenta-se, portanto, as questões que não podem ser 

qualificadas, centrando-se no entendimento e explicação dessas questões (GERHARDT; 

SILVEIRA, 2009). 

Trata-se de uma análise documental que consiste em uma série de procedimentos 

de estudo de documentos, com o objetivo de compreender contextos sociais e econômicos. 

Entende-se que esses procedimentos procuram esclarecer o conteúdo contido nos documentos 

escolhidos para a corpus da pesquisa, de maneira que apresente o contexto dos assuntos, no 

intuito de se inscrever em um nível científico (JUNIOR; MEDEIROS; AUGUSTA, 2017).  

Uma pesquisa documental visa examinar a produção dos arquivos como suportes 

de guarda de um conjunto de documentos, como afirma Bardin (1977): 

 

O que é a análise documental? Podemos defini-la como uma operação ou um conjunto 

de operações visando representar o conteúdo de um documento sob uma forma 

diferente da original, a fim de facilitar num estado ulterior, a sua consulta e 

referenciação [...] (p. 45). 

 

Quanto aos objetivos a pesquisa, estes a caracterizam como exploratória. De acordo 

com Gerhardt e Silveira (2009), a pesquisa exploratória tem como finalidade possibilitar uma 

maior familiaridade com o problema em questão, no intuito de torná-lo mais explícito. Este tipo 

de pesquisa geralmente envolve levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas e análise 

de exemplos que facilitem a compreensão do tema. 

 

4.2 Coleta de dados 

Os dados foram coletados a partir da busca de matérias publicadas no site 

jornalístico G1, que mostrava notícias acerca de famílias em situação de rua. Foram utilizando 

como descritores para a busca, as seguintes expressões: "famílias em situação de rua", "famílias 

morando na rua", "famílias de rua", "famílias vivendo na rua".  

As matérias incluídas foram aquelas que preencheram os seguintes critérios: apenas 

matérias que falassem exclusivamente sobre pessoas vivendo com seus familiares na rua ou em 

locais abandonados, somente reportagens por escrito e publicadas a partir de 2010. Foram 

excluídas as reportagens que continham vídeos vinculados ao GloboPlay, foram excluídas as 
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que não abordavam o tema da pesquisa, após fazer a leitura em profundida das matérias 

encontradas ao aplicar os descritores, resultando em 13 matérias que compuseram o corpus da 

análise. 

 

4.3 Análise de dados 

Para análise dos dados foi utilizada a técnica de análise temática de conteúdo, uma 

das modalidades de análise do conteúdo. Esse segmento é explicado por Moraes (1999): 

 

Quando uma pesquisa utilizando análise de conteúdo se dirige à questão para dizer o 

quê? o estudo se direciona para as características da mensagem propriamente dita, seu 

valor informacional, as palavras, argumentos e ideias nela expressos. É o que constitui 

uma análise temática (p.13). 

 

O passo a passo de uma análise temática de conteúdo, consiste em pesquisar os 

documentos, a fim de organizar o que será utilizado, separar os documentos por unidades, 

agrupá-las a partir de temas, tratar e dar interpretação aos resultados.  Desta forma Bardin 

(1977), relata acerca da análise temática de conteúdo: 

 

Fazer uma análise temática, consiste em descobrir os «núcleos de sentido» que 

compõem a comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem significar 

alguma coisa para o objetivo analítico escolhido (p. 105). 

 

Por questões éticas, As transcrições das matérias não foram feitas de forma literal, 

com o intuito de garantir o sigilo, já que a coleta dos dados, foi realizada em uma plataforma 

pública e que pode ser facilmente identificada.  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Diante das análises realizadas nas matérias, com base nos dados coletados, serão 

explanadas agora as principais temáticas encontradas nas análises. 

 

5.1 Direito à moradia negado 

Percebeu-se que a maioria das reportagens ligadas a famílias em situação de rua, 

estão associadas a pessoas que procuram abrigo em locais abandonados e sofrem a reintegração 

de posse (totalizando em 8 reportagens). Um exemplo disto foi um relato encontrado em uma 

das matérias, onde “359 famílias estavam morando em uma área irregular e foram convidadas 

pela prefeitura a se retirarem dali” (MATÉRIA 4). As famílias desabrigadas, tendem a viver ao 

relento e sem um espaço para se proteger. Por esta razão essas pessoas são vítimas de 

criminalizações, agressões físicas, preconceitos, e ficam incapacitados de organizar a vida 

pessoal e familiar. Mesmo frente a este grave problema de violação dos direitos, não há 

programas habitacionais efetivos para ampará-las e proporcionar oportunidade eficaz de saída 

da rua. Isso leva esses cidadãos a procurarem locais vazios e abandonados, a fim de resguardar 

suas famílias dos riscos encontrados nas ruas. 

O Direito à moradia é assegurado pelo artigo 6º da Constituição Federal, está 

previsto em diversos tratados internacionais e é trabalhado sobre variadas matizes no âmbito. 

O direito à moradia tem cunho de direito humano e de direito fundamental. Diante disso, o 

direito à moradia expressa dupla proteção normativa, causadora de garantia a todas as pessoas, 

dada sua fundamentalidade e conexão com a dignidade do ser humano (ROCHA, 2016). 

Das 8 reportagens, todas apresentam episódios de reintegração de posse. Famílias 

sem moradia, buscam proteção em locais vazios e minimamente promotores de acolhimento e 

cuidado. Isto revela que esses sujeitos buscam proporcionar maior segurança para os seus 

familiares, tendo em vista que são pessoas as quais amam. Isso evidencia uma expressão de 

proteção, mesmo que delimitada.  

 

5.2 Violência sofrida 

Nas matérias foi bastante explanado a violência sofrida por parte dos policiais, na 

tentativa de integrar as posses. Os textos revelaram episódios de violência, onde as pessoas 

eram agredidas, para que deixassem o determinado local.  Um caso que confirma este fato, foi 

de reintegração de posse, onde “várias pessoas e inclusive crianças, foram feridas por disparos 
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de balas de borracha” (MATÉRIA 1). Ao morarem nas ruas, esse grupo social enfrenta diversas 

expressões da violência. Esta, em suas diferentes formas de expressão, faz parte da realidade 

encontrada nos espaços urbanos, ou seja, todos estão sujeitos a alguma espécie de violência. 

Todavia, no que diz respeito aqueles que fazem da rua seu local de convivência e moradia, as 

várias formas de violência se apresentam de todas as partes, ocasionando medo, agravando a 

luta pela sobrevivência e trazendo à extrema violação de direitos (NASCIMENTO; RAIOL, 

2018). 

Grande parte das violências sofridas pelas pessoas em situação de rua, não são 

cometidas por outras que se encontram nesse mesmo contexto. Essa informação abre espaço 

para que a visão atribuída a pessoa em situação de rua, como violenta e perigosa, sejam 

rompidas (OLIVEIRA; FEITOSA, 2016) 

Outra situação que pode ser explanada, uma mulher relatou que “enquanto dormia 

com seu marido, foi acordada aos gritos e descoberta, porque estava dormindo em um 

estacionamento” (MATÉRIA 11). Isso aponta a violência cometida pelo órgão que deveria 

promover proteção a estas pessoas.  De acordo com Nascimento e Raiol (2018), as 

complexibilidades de sobrevivência nas ruas os leva essas pessoas a enfrentar o primeiro 

exemplo de violência, que é viver em um espaço público sem terem se quer mínimas condições 

de habitabilidade, sem privacidade, submetidos à fome, a agressões, às doenças e descasos do 

poder público pela falta de políticas de proteção. 

A investigação acerca da violação de direitos e da violência entende a  situação de 

extrema pobreza como problema social que inclui particularidades a serem discutida, já que as 

formas como se apresenta a situação de rua em matérias têm forte influência sobre a maneira 

como a sociedade entende a debilidade social e reage frente a ela, e também sobre os modos 

como pessoas que experimentam a situação de rua se identificam e se relacionam na massa 

social. 

 

5.3 Ida para as ruas 

Notou-se em 2 matérias que o maior motivo que leva as famílias a viver nas ruas é a 

falta de emprego. Ao ficarem sem emprego, essas pessoas ficam também impossibilitadas de realizar 

o pagamento do aluguel e são obrigadas a sair do local onde estavam morando, passando a viver em 

situação de rua. Nas matérias isso se revelou quando um pai citou “que deixou sua casa porque não 

tinha emprego e contou, que a partir de então estaria mais difícil, pois quem daria trabalho para 

alguém que não tem um endereço?!” (MATÉRIA 11). O desemprego é uma manifestação frequente 
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em todo o Brasil. Diversas famílias sofrem e não conseguem manter o sustendo dos seus familiares 

até que algumas vivenciam a situação de rua. Para Mattos, Heloani e Ferreira (2008), outros 

cidadãos afirmam que essas pessoas estão nas ruas porque são fracos e malsucedidas, pois não 

seguram as oportunidades. Os neoliberais chegam até a afirmar que essas pessoas não 

conquistam um emprego porque não tem qualificação profissional, dando a entender que existe 

empregos disponíveis para todos os “qualificados”. Essas convicções são, muitas vezes, 

acompanhadas pela concepção de que a situação de rua é de responsabilidade somente pessoal, 

abafando os processos sociais envolvidos no fenômeno. 

Uma matéria afirma que famílias deixavam a casa onde viviam para ganhar dinheiro 

nas ruas. O exemplo que expõe essa afirmação, é o de uma mulher que “deixou a sua casa e 

passou a ocupar as ruas com suas filhas em busca de dinheiro, logo após a morte de seu esposo” 

(MATÉRIA 6).  

Mattos, Heloani e Ferreira (2008), apontam que pessoas em situação de rua procuram 

outras ocupações, chamadas de realização dos chamados “bicos”. A falta de uma profissão 

especializadas, leva esses sujeitos a aceitarem atividades que traga algum valor financeiro, em 

busca de sobrevivência. Todavia, mesmo realizando algum desses serviços, os rendimentos 

conquistados não modificam as condições precárias de vida. Várias declarações ressaltam que, 

na rua, o pouco que se ganha é gasto de imediato. Por vezes, atividade é exercida apenas durante 

o tempo necessário para adquirir o valor necessário para comprar uma refeição ou pagar a 

estadia em pensões baratas. 

Em relação a ida dessas famílias para algum abrigo existente na cidade, mostrou-se nas 

matérias que as famílias preferem ocupar outros espaços, pois nos abrigos, as condições eram 

insalubres, sujos e sem condições mínimas de higiene, por isso a única alternativa é apoderar-

se de locais abandonados. Esse é o exemplo de uma matéria, onde o pai de uma família afirma 

que “o abrigo era um depósito de gente e que lá eles não resolveriam a situação, e ainda os 

pressionam para irem embora logo” (MATÉRIA 9). Vale ressaltar que alguns espaços que 

acolhem famílias em situação de rua, não recebem a família completa e muitas só alguns 

membros da família tem acesso ao acolhimento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização dessa pesquisa possibilitou identificar a maneira como a família em 

situação de rua é vista. Ao realizar as pesquisas, foi possível perceber que pouco é falado ou 

noticiado acerca das famílias em situação de rua. Este fato desencadeia a invisibilidade de um 

grupo que cresce aceleradamente no Brasil, devido ao aumento da vulnerabilidade social. 

Quanto aos objetivos da pesquisa, nenhuma das reportagens definiu ou deixou claro 

o que é uma família em situação de rua, todavia trazem algumas características implícitas, como 

por exemplo pessoas que convivem em um mesmo território de privacidade, enfrentando as 

mesmas dificuldades juntos. Acabam trabalhando com uma representação de senso comum, 

que não abrange a pluralidade do que é ser família. Ao identificar que a maioria das matérias 

publicadas, estão associadas a integração de posse com intervenção policial, a mídia traz um 

discurso que pode gerar a interpretação de que aquelas pessoas estão cometendo atos ilícitos e 

que estão sendo punidas por tais atos, não considerando que são pessoas que encontram-se com 

seus direitos violados. 

Percebeu-se também que, de maneira geral, famílias que não possuem morada fixa, 

procuram espaços que possa ser promotores de segurança, ao invés de ocuparem praças ou 

calçadas, por exemplo. Outro dado identificado, é que as famílias já não acreditam mais em 

programas oferecidos pelo Estado, que visam reduzir o índice de miséria, aja visto que essas 

ações não lhes trouxeram resultados positivos.  

Nota-se a necessidade de falar mais sobre a família em situação de rua, pois os 

estudos acerca do assunto são escassos e pouco esclarecedores. Os estudos tornam-se 

necessários e urgentes, a fim de dar visibilidade a esse grupo, objetivando oferecer subsídio 

tanto a administração pública e produção de políticas, quanto aos profissionais da rede de 

serviços que atuam com essa população. 
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