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Introdução
• Neste trabalho, apresentamos um recorte de uma pesquisa mais
ampla, em que se investigam publicações voltadas para a situação
de rua cujo principal objetivo é gerar renda e/ou abrir um canal de
expressão para a população em situação de rua.
• No projeto de pesquisa “Publicações em língua portuguesa sobre
população em situação de rua: análise de discurso crítica”, o
objetivo é empreender uma pesquisa etnográfico-discursiva dessas
cinco publicações (Resende, 2010a).
• O jornal O Trecheiro é iniciativa associada à Rede Rua e ao
Movimento Nacional da População de Rua (MNPR).
• Do ponto de vista da Análise de Discurso Crítica (ADC), é relevante
investigar a representação midiática de uma realidade para a qual a
sociedade quer fechar os olhos (Pardo Abril, 2007).

• A diagramação do nome do jornal apresenta uma novidade em
relação aos jornais tradicionais: há um subtítulo explicativo e uma
imagem que completa o seu significado.

Figura 1 – Título, com imagem e diagramação, tal como aparece na primeira página
de O Trecheiro

• Na Figura 2, temos uma ampliação da imagem que aparece
agregada ao título do jornal:

Figura 2 – Desenho de um andarilho, que podemos entender como a representação do
“trecheiro”

• Já no título do jornal aparece a expressão generalizante “O Povo da
Rua”. Há uma constituição simbólica de comunidade.
• A escolha de palavras agregadoras valoriza a identidade de todo o
grupo, apontando dessa maneira outra orientação para a diferença,
nos termos de Fairclough (2003).
• Há um esforço, por parte dos/as autores/as do jornal, em mostrar
quem são as pessoas em situação de rua: expondo seus rostos, seus
nomes, suas histórias individuais e seus relatos.

• A individualização de homens e mulheres que se encontram em
situação de rua é evidenciada também na montagem composta pela
fotografia e pelo texto que figuram logo abaixo da manchete da
matéria de capa:

Figura 3 – Montagem de fotografia e texto, na matéria de capa da edição de junho
de 2009 de O Trecheiro (Charles Fernandes da Silva, fotografado por Alderón Costa)

• Há, na imagem, a sobreposição do seguinte texto verbal:

(1) Charles Fernandes da Silva nasceu em Santos e disse que veio a São
Paulo tentar a sorte. Espera encontrar um trabalho.
• A articulação da voz de Charles se dá, primeiro, por discurso indireto,
com o uso de verbo dicendi e as transformações discursivas utilizadas
na formação desse tipo de relato de fala (Faiclough, 1995).
• Na sequência, há uma virada para o discurso direto, evidenciada pelo
uso das aspas: “Neste frio está muito difícil, como senhor está
vendo”.
• Nesse jogo simbólico, a transitividade do termo “o senhor” é
deslocada do interlocutor na interação face a face para o/a
interlocutor/a na interação mediada.
• Assim, as escolhas para a construção do texto ilustram modos de
inserção de atores sociais de forma explícita.

• N’O Trecheiro, a representação do grupo e dos indivíduos atua na busca
de uma identidade alternativa à legitimadora (nos termos de Castells,
2001); uma construção identitária e uma consciência comunitária que
aglutinem projetos de mudança e, em última instância, que possibilitem
(a luta por) acesso a direitos básicos e às almejadas oportunidades de
transformação social.
• Um indício da representação de grupos em oposição, nos textos em
foco, é a recorrência da palavra “luta”
• A mesma metáfora de oposição está na base da constituição do
seguinte trecho:
(2) É verdade, também, que esses espaços não estão sendo
construídos sem conflitos, sem divergências, sem disputa de
posições. Mas, é uma evidência da capacidade de
organização das pessoas em situação de rua que vêm provar à
sociedade uma outra realidade a seu respeito: eles se
organizam, pensam e sabem traçar com clareza suas
reivindicações e sabem onde querem chegar.

• A consciência sobre o ato de linguagem, por parte dos/as
autores/as do jornal, é evidenciada também no excerto a seguir, em
que há uma oposição explícita à grande mídia, quando se lança uma
campanha no jornal:
(3)

Tendo em vista posições assumidas pela mídia conservadora
que insiste em desqualificar ainda mais as pessoas que moram
nas ruas e nos albergues, chamando-os de mendigos, pedintes
ou desocupados, quando não de ladrões ou delinquentes
lançamos uma campanha:
“Somos cidadãos, mendigo é a ... a grande imprensa, os que
dependem de publicidade governamental, os que exploram os
trabalhadores, os investidores da Bolsa de Valores, os que
criam gado na Amazônia etc. Não queremos nem esmola nem
futuro. Queremos justiça e dignidade agora. Somos cidadãos,
mendigo é a...”

Considerações finais
• O espaço que O Trecheiro viabiliza para a discussão de questões
relacionadas à situação de rua vai muito além do suporte físico:
representa uma abertura na rígida estrutura social.
• O jornal O Trecheiro apresenta manutenção de formas canônicas dos
gêneros midiáticos, bem como do suporte jornal impresso, mas também
apresenta, no uso criativo dos gêneros, mudanças em relação aos
produtos da mídia tradicional, assim constituindo-se como uma forma de
mídia alternativa.
• Associadas à especificidade temática, encontram-se nos textos outras
opções na texturização da informação, que têm efeitos na elaboração de
identidades alternativas para as pessoas que se encontram em situação
de rua.
• As mudanças na estrutura genérica são, em certa medida, adequações do
suporte e dos gêneros já consagrados pelo uso tradicional, operadas na
formulação de um espaço discursivo alternativo.
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