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Resumo 

 

A proposta deste trabalho é apresentar os street papers, jornais ou revistas 

comercializados por pessoas em situação de rua. Essas publicações, presentes em mais 

de cinqüenta países, propõem-se a ser um agente de reintegração social através das 

mediações estabelecidas no  processo de compra e venda da revista. 

Deterei-me um pouco mais no caso da revista Ocas”, publicada em São Paulo 

desde 2003. 

 

 

 

 

Palavras-chave 

Palavras-chave: revistas, indústria editorial, street papers e inclusão social 
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Os street papers são um nova forma de mídia, que surgiu com a proposta de 

estimular a reinserção social do indívíduo em situação de rua As publicações — jornais 

ou revistas — são vendidas por pessoas em situação de rua e em alguns casos até 

produzidas por elas.. 

Presentes hoje em dia em mais de trinta países2, o principal foco desse segmento 

de publicação é servir como fator de reinclusão social do indivíduo, partindo do 

princípio de integrá- lo às relações sociais através do processo de compra e venda e 

também do lucro obtido com a venda das revistas. A venda é o primeiro passo para que 

o indivíduo possa resgatar a sua auto-estima, ao sentir-se inserido na sociedade e em 

contato com outras pessoas ao circular pelas ruas para vender a publicação. 

 

 

Rede internacional de street papers 

 

Os street papers estão reunidos em duas grandes redes internacionais, a  

International Networking Street Papers (INSP) e a North American Newstreet Paper 

Association (Nasna). A principal é a INSP, que foi criada em meados dos anos 90 e 

atualmente envolve 55 publicações em 28 países de todos os continentes. O principal 

objetivo da rede é fornecer assistência ao desenvolvimento de projetos editoriais e 

sociais de street papers. A INSP surgiu em 1991, com o lançamento da revista inglesa 

The Big Issue em Londres, patrocinada pela rede de cosméticos The Body Shop 

International. The Big Issue é considerada hoje o maior suceso editorial entre os street 

papers. 

Por dois anos, The Big Issue teve peridiocidade mensal. A partir de 1993 os 

produtores decidiram publicá-la semanalmente, além de incentivar e apoiar a criação de 

edições regionais, a princípio no Reino Unido, nas cidades de Manchester, Glasgow, 

Cardif, Bristol e Birningham. Depois, foram lançadas versões de The Big Issue na 

África do Sul, na Autrália e nos Estados Unidos (em Los Angeles).  

A revista pertence à The Big Issue Foundation, que, assim como as outras 

publicações da rede, oferece programas de oportunidades a novos vendedores através da 

educação e do acompanhamento das atividades.  

                                                                 
2 África do Sul, Alemanha, Argentina, Austrália, Áustria, Brasil, Canadá, Dinamarca, Chile, Eslováquia, Espanha, 
Estados Unidos, Gâmbia, Grécia, Irlanda, Itália, Japão, Namíbia, Países Baixos, Paraguai, Portugal, Polônia, Reino 
Unido, República Tcheca, Rússia, Suécia, Suíca e Ucrânia. 
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Número 558, julho de 2005, edição londrina 

 

Juntos, os street papers são responsáveis pela circulação anual de cerca de 26 

milhões de exemplares em diferentes idiomas3. Todas as publicações filiadas à INSP 

são editadas em papel de boa qualidade, apresentam projetos gráficos diferenciados e 

divulgam matérias ligadas ao cotidiano das pessoas em situação de rua, além de 

assuntos relacionados a arte e entretenimento, projetos sociais e comportamento. O 

formato e a periodicidade das revistas variam muito e são elaborados de acordo com as 

condições locais. 

Anualmente, a INSP reúne seus membros com a diretoria executiva, formada por 

uma presidente (Shane Halpin) e quatro gerentes de planejamento, que são os 

representantes mundiais da rede. A última reunião da INSP ocorreu em 5 de maio de 

2005 em Buenos Aires, a convite da revista Hecho en Bs. Lançada em 2000, a 

publicação argentina foi primeira iniciativa de street paper na América Latina e há seis 

anos realiza campanhas (terapias, atividades culturais e capacitação) em favor das 

pessoas excluídas socialmente. Hoje, quatro países latino-americanos produzem street 

papers e são filiados à INSP: Argentina, Brasil, Chile e Paraguai. 

                                                                 
3 Conforme o site da INSP, http://www.street-papers.com/index.cfm, acessado em 23 de maio de 2006. 
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Ano 5, número 59 

 

Para tornarem-se membros da INSP, as publicações devem seguir um código de 

conduta:  

 

Street Paper Charter  
All street papers, which are members of INSP, must adhere to the following 
street paper charter. The charter of the International Network of Street Papers 
sets out the principles of the international street paper movement. These are: 
A) Aiming to help socially excluded people (in some countries only homeless 
people apply in this category) help themselves, through providing them with the 
means of earning an income and facilitating their re-integration into society, 
through providing social support. 
B) Using all post-investment profits to finance support for the vendors, the 
socially excluded or social business. Each paper supplies its annual accounts to 
an agreed independent organisation for the purpose of financial transparency. 
C) Aiming to provide vendors with a voice in the media and campaigning on 
behalf of the socially excluded. 
D) Aiming towards creating quality street papers, which the vendors are proud to 
sell and the public are happy to buy. This breaks the cycle of dependency 
through empowerment. 
E) Aiming towards social responsibility in business in terms of editorial, staff, 
vendor and environmental policies. Aiming not to spend excessively on 
professional staff, with money being targeted towards vendors and vendor 
support. 
F) Supporting prospective street papers that share a common philosophy and 
intend to sign the street paper charter. 
G) That no charter street paper shall enter the established selling area of an 
existing charter member. 
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Vale ressaltar que uma das regras é “vender” suas publicações às pessoas em 

situação de rua com um desconto de 50% a 60% do preço de capa. E o lucro gerado pela 

comercialização deve proporcionar algum suporte financeiro ao vendedor para 

aquisição de novos exemplares.  

A INSP tem como parceira outra rede de street papers, a norte americana North 

American Newstreet Paper Association (Nasna), que trabalha segundo as mesma regras 

e possui mais de vinte publicações filiadas em diversos estados americanos e no 

Canadá. 

  

 

O primeiro street paper 

 

De acordo com seus editores, o modelo da revista The Big Issue foi inspirado no 

jornal nova- iorquino Street News, o primeiro street paper do mundo, surgido em 1989 

em Nova York.  

Lançado em 1989, o Street News é comercializado nas cidade de Nova York e 

Filadélfia e vendido pelos homeless. Autoproclama-se a primeira publicação de ajuda à 

pessoas desempregadas e em situação de rua: “Street News, the newspaper that assists 

the homeless and unemployed. Street News was first published in November, 1989”. Foi 

a revista que abriu caminho para a criação da INSP.  

A Street News lança um novo número a cada seis semanas, com uma tiragem 

média mensal de 9 mil exemplares. O princípio de comercialização da revista é o 

mesmo das publicações ligadas à INSP: o vendedor compra a revista por 25 centavos de 

dólar e a vende pelo preço impresso na capa, um dólar (portanto, tem um desconto de 

75% sobre o preço de capa). Para dar início ao trabalho, a pessoa recebe gratuitamente 

trinta exemplares (cada publicação estipula o número de exemplares iniciais). Com o 

lucro da venda dos primeiros números, ele passa a comprar os próximo exemplares a 

serem vendidos.  

 

 

Os street papers brasileiros 
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No Brasil há em circulação três publicações que podem ser consideradas street 

papers. A paulista Ocas” é comercializada no Rio de Janeiro e em São Paulo; a gaúcha 

Boca de Rua é a pioneira no Brasil, e O trecheiro é a iniciativa mais recente, ligada à 

Igreja católica em São Paulo. As duas primeiras fazem parte da rede internacional de 

street papers, a INSP. 

O primeiro projeto brasileiro surgiu em meados de 2000 na cidade de Porto 

Alegre, com a Boca de Rua, que as pessoas em situação de rua, além de vender, também 

ajudam a produzir.  

Inspirada em modelos de revistas adotados em diversos países, a paulista Ocas” 

surgiu em 2003 também com o objetivo de promover a reintegração social das pessoas 

em situação de rua através da venda das revistas. A Organização Social de Ação Social 

Ocas”, ONG que mantém a publicação, acredita que o contato do vendedor com o 

público durante a venda de exemplares nas ruas estimula oportunidades de reintegração, 

resgatando a dignidade dessas pessoas excluídas da sociedade. Sua proposta é ser um 

dos instrumentos dessa transformação.  

A cada edição, a seguinte nota acompanha o editorial: 

 

Ocas” é publicada pela Organização Civil de Ação Social. A revista é 
uma chance de mudança efetiva na vida das pessoas em situação de rua. A 
interação decorrente da compra e da venda da publicação permite que os 
vendedores estabeleçam contatos e dêem novos e autônomos passos de 
reintegração.  

O objetivo da organização é fornecer instrumentos de resgate da auto-
estima dos vendedores, criando mecanismos para que o indivíduo se torne seu 
próprio agente de transformação, de forma que  Ocas” seja um ponto de 
passagem, e não o destino definitivo.  

Os vendedores compram a revista por cinqüenta centavos e a vendem pelo 
preço de capa, dois reais. Todos têm idade mínima de dezoito anos, recebem 
treinamento, assinam um código de conduta e portam crachá. 

Por favor, compre apenas de vendedores identificados.  
Ocas” promove a responsabilidade social e publica seções dedicadas a 

notícias nacionais e internacionais, comportamento, lançamentos artísticos e 
intelectuais e ensaios. Além disso, a publicação reserva espaço para expressão 
dos vendedores e aborda problemáticas relacionadas ao tema da exclusão social. 
A revista é produzida por jornalistas e não depende de grupos de comunicação 
ou está vinculada a interesses comerciais e políticos. 

A Organização Civil de Ação Social é uma entidade da sociedade civil de 
interesse público, sem fins lucrativos, registrada sob CNPJ 04847090/0001-01. 
Toda a receita é reinvestida na melhoria da qualidade dos serviços prestados 
pela organização. 

Não arrecadamos doações nas ruas. Se abordado para esse fim, não 
contribua. 
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A publicação não é vendida em bancas de jornais ou revistarias, só pode ser 

comprada diretamente com os vendedores cadastrados, que circulam em pontos-de-

venda “alternativos”, como cinemas, cafés, bares, museus, universidades, feiras, eventos 

etc. 

Todos os novos vendedores recebem gratuitamente cinco exemplares para iniciar 

o trabalho, e com o lucro podem comprar outros exemplares. Nos dois primeiros anos, a 

Ocas” era comercializada aos vendedores cadastrados por R$ 0,50, e revendida pelo 

preço de R$ 2,00. Esse preço foi reajustado a partir do número 26: o vendedor passou a 

comprar a revista por R$ 1,00 e vendê- la por R$ 3,00. 

Em todos os números, há um box explicando qual é o valor do preço da revista 

que fica com o vendedor: “R$1,50 do preço de capa vai para o vendedor. Por favor 

compre somente de vendedores autorizados”. Atualmente, esse valor é de R$ 1,00 para 

o vendedor e R$ 3,00 para o consumidor final. 

Nas primeiras edições, a revista Ocas” contou com o patrocínio da M. Officcer, 

e com o apoio do The Britsh Council, que doaram recursos para a aquisição de móveis e 

equipamentos e patrocinaram 16 edições da publicação. Nesse período, a tiragem inicial 

mensal era de 20 mil exemplares (15 mil para a cidade de São Paulo e 5 mil para o Rio 

de Janeiro), e contava com 75 vendedores4. Porém, essa situação está mudando 

radicalmente; de acordo com o atual responsável pela distribuição, Marcus 5, a tiragem 

média atual de Ocas” é de 8 mil exemplares e existem apenas 35 vendedores ativos na 

cidade de São Paulo.  

A Ocas” encontra-se em situação financeira muito delicada, depois de perder 

seu último patrocinador ativo, a Votorantin Celulose e Papel (VCP), que doou o papel 

para a impressão de três números (40, 41 e 42). De acordo com entrevista realizada com 

o diretor executivo Guilherme Araújo em março de 2006, Ocas” tem fôlego para mais 

seis meses de impressão: se não houver mais patrocínio, “teremos de encerrar nossas 

atividades”6. 

Infelizmente, não há pesquisas da ONG sobre venda, público comprador, 

reintegração efetiva dos vendedores, enfim, sobre os resultados do projeto. Mas ao 

longo desses três anos, Ocas” tem recebido muitas cartas de apoio, manifestando 

carinho e estímulo ao trabalho, e algumas questionam, inclusive, a falta de divulgação 

do projeto. A observação e o relato dos vendedores também subsidiam essa avaliação. 

                                                                 
4 Folha de S.Paulo, 10 jul. 2002 
5 Entrevista realizada em 26 mar. 2006. 



 9 

Muitos deles têm sido bastante elogiados nas ruas e alguns já estabeleceram contato fixo 

de vendas com lojas, bibliotecas e outros pontos comerciais, tornando-se conhecidos e 

procurados por leitores. 

 

 

 

Pesquisar a exclusão social e a possibilidade de reverter esse quadro por meio de 

ações da mídia, em especial de pequenas iniciativas como a revista Ocas”, nos propõe 

repensar o papel da mídia. Considerando que atualmente a mídia é um mercado de 

proporções globais (quando falamos em proporções globais, estamos inserindo as 

questões relativas às aquisições, fusões e parcerias realizadas pelos grandes 

conglomerados de mídia nos últimos anos, e também como seus processos de produção 

acompanham tais mudanças), de que modo pequenas iniciativas regionalizadas, e em 

muitos casos marginalizadas, podem reverter certos contextos sociais que em geral 

excluem a população considerada economicamente inativa, como as pessoas em 

situação de rua?  

Para Jesús Martín-Barbero, os discursos dos meios masssivos de comunicação se 

entrecruzam, desenvolvendo novas formas de relacionamento. O velho modelo das lutas 

deu lugar aos relacionamentos criados. “Assim a comunicação se tornou para nós 

questão de mediações mais que de meios, questão de cultura e, portanto, não só de 

conhecimentos, mas de re-conhecimentos.”7 

O antigo papel exercido pela mídia deu lugar a novas formas de comunicação. 

Se antes o consumir era um ato não pensado, um ato impulsivo, segundo Néstor García 

Canclini, hoje o consumo é uma forma de pensar um novo tipo de sociedade mais 

humanista e igualitária.  

 

As grandes cidades do continente, que os governos e o migrantes camponeses 
imaginavam até há poucos anos com os avanços de nossa modernização, são hoje os 
cenários caóticos de mercados informacionais nos quais multidões procuram sobreviver 
sob formas arcaicas de exploração, ou nas redes da solidariedade ou da violência. Tudo 
isto deve ser visto como produto de dinâmicas internas e, simultaneamente, em relação 
com as modalidades de subordinação das economias periféricas, da reestruturação 
transnacional dos mercados e bens materiais e de comunicação. De modo semelhante às 
cidades do Primeiro Mundo, muitas urbes latino-americanas – ao mesmo tempo em que 
são laboratórios de uma multiculturalidade degradada – se desenvolvem como núcleos 

                                                                                                                                                                                              
6 Entrevista realizada em 26 mar. 2006 na sede da empresa. 
7 Martín-Marbero, Jesús. Dos meios às mediações . 2 ed. Rio de Janeiro, Editora UFRJ, 2003, pág. 28. 
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estratégicos de inovação comercial, informática e financeira que dinamiza o mercado 
local ao incorporá-lo a circuitos transnacionais.8 
 

Ao pensar a integração do indivíduo na sociedade através da produção de novas 

formas de consumo ou o consumo pensado como forma de reinclusão, a revista Ocas” 

insere um novo modelo de mídia no mercado editorial brasileiro.  
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