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RESUMO

Este projeto é um dos subprojetos ligado ao Laboratório misto de Pesquisa e Extensão "Linguagem, Dor, Violência e Subjetividade - LALDVS", que 
um dos seus objetivos é compreender a linguagem como um aprendizado simbólico que agrega e determina as afinidades humanas. Por ser um 
elemento abrangente em suas dimensões e unificador de vários outros objetos, a linguagem deve ser vista como heterogênea e dinâmica, além 
de ser uma maneira de desenvolver nossa compreensão de mundo. Diante dessa conjuntura, objetivamos verificar como algumas postagens na 
internet conceitualizam os moradores de rua. Para isso, far-se-á um levantamento de conteúdos disponibilizados no período de janeiro de 2010 a 
janeiro de 2015. Será levado em consideração o embasamento teórico sobre linguística cognitiva, especificamente, os modelos cognitivos 
idealizados, que partem do pressuposto do constructo da ideia subjetiva de cada sujeito. Inicialmente, buscamos definir o conceito de moradores 
de rua sob uma ótica crítica, por meio de um consistente levantamento bibliográfico. Em seguida, analisamos a forma como a população em 
situação de rua é conceitualizada, comparando algumas concepções e achados. Neste  exercício, nos serviremos das contribuições da Linguística 
de Corpus e da Linguística Cognitiva, materializada nos estudos de Johnson e Lakoff (1980 e 1999) e Lakoff (1987), além de utilizar um  software 
para coleta dos dados para análise dos resultados, que posteriormente será mencionado sua nomenclatura. Ao fim do estudo, embora saibamos 
que as amostras não necessariamente afirmam a realidade psicológica dos indivíduos ou que possam ser generalizadas para populações maiores, 
acreditamos que conseguiremos obter percepções significantes sobre a maneira como pensam sobre moradores de rua na internet. A partir disso, 
entende-se que o presente estudo se mostra relevante para o campo das Ciências Humanas e Sociais por dar atenção a uma parcela da população 
claramente ignorada e discriminada por alguns setores sociais. Entender como as pessoas em situação de rua são conceitualizados - e tratadas -, 
não só na internet, mas nos meios de comunicação de massa, abre espaço para uma discussão mais ampla acerca da temática, possibilitando uma 
mudança de paradigmas e perspectivas no tratamento desses sujeitos.
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