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RESUMO

Toda pesquisa em Análise do Discurso apresenta um esforço interpretativo que sinaliza um caminho que não é único nem melhor que outros, mas 
apenas uma forma de perceber e de entender mundos possíveis. Nesta pesquisa, pretendemos acolher as vozes silenciadas de algumas das 
milhões de crianças que vivem nas ruas e repercuti-las em nosso meio, acadêmico e social. Entendemos que esse gesto pode colaborar para a 
melhoria de suas vidas. O movimento Street Child World Cup (SCWC), objeto deste estudo, utiliza o futebol como instrumento para a 
reconstrução de identidades de crianças em situação de rua junto à sociedade. Foi criado em 2007, na África do Sul, quando quatro famílias 
visitaram o projeto social Umthombo, na cidade de Durban, para entender mais sobre a realidade das crianças que viviam nas ruas. Lá, se 
depararam com um grave problema: a realização de rondas que tinham por objetivo tirar as crianças das ruas à força. As rondas se intensificaram 
com a aproximação da Copa do Mundo FIFA 2010; a intenção era “limpar” da vista de turistas a presença degradante de crianças de rua. Diante 
desse cenário, foi criada a Street Child World Cup (Copa do Mundo de Crianças de Rua), que tinha como objetivo fundamental alertar o mundo 
sobre a situação vivida por aquelas crianças. O evento, um campeonato de futebol, contou com a participação de crianças oriundas de projetos 
desenvolvidos por organizações não governamentais em diversos países. Buscou-se, neste estudo, compreender de que forma o movimento 
Street Child World Cup (SCWC) pretende, por meio discursivo, realizar uma mudança nas identidades de crianças e de jovens que vivem nas ruas. 
Dessa forma, adotou-se como aporte teórico, para as reflexões de pesquisa, a Análise do Discurso Crítica (ADC), mais especificamente com os 
fundamentos de Fairclough e com os estudos teóricos sobre identidade. Procurou-se discutir também pontos inerentes à problemática, tais como 
neoliberalismo, falência do Estado de bem-estar social, globalização, opressão, infância de rua, terceiro setor e publicidade no terceiro setor. A 
metodologia, organizada de acordo com os parâmetros estabelecidos por Chouliaraki e Fairclough, com uma abordagem qualitativa e com 
momentos interligados, pautou-se na análise de vídeos publicitários produzidos e distribuídos pelo movimento SCWC, acompanhados de um 
texto de justificativa da campanha publicitária adotada pelo movimento. Na análise, foram consideradas as falas do próprio movimento e das 
crianças por ele atendidas e mediadas. Dentro do escopo da Análise do Discurso Crítica (ADC), priorizamos a análise do significado identificacional 
e das categorias modalidade e avaliação. Como resultado, percebe-se que o movimento procura modificar a percepção que a sociedade tem das 
crianças e jovens de rua por meio de um discurso que responde implicitamente a adjetivos pejorativos normalmente associados a essas crianças e 
pela utilização massiva de léxico positivo. Com esse objetivo, é possível concluir que o movimento utiliza diversos recursos de modalização, como 
forma de reafirmar seguidamente seu compromisso em termos epistêmicos e deônticos com a causa em que atua. Além disso, emprega também 
o gênero testemunhal, ao exibir as crianças contando suas próprias histórias, em formato de minidocumentário. Essa estratégia é eficiente para 
estabelecer laços de empatia entre o espectador e as crianças, que passam a agir como representantes de todas as outras crianças de rua do 
mundo. Colaboram para esse resultado, a utilização de diversos recursos semióticos, alguns deles pontuados neste trabalho.
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