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Resumo 

 

O presente texto realiza uma análise da revista Ocas” que se originou no contexto 

mediático dos street papers sob uma ordem hegemônica global e informacional. A 

sua proposta de transformação social, a partir da inclusão social de seus 

vendedores – que vivem em situação de vulnerabilidade –, faz da publicação um 
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exemplo de como a comunicação comunitária atua na construção da cidadania 

desse público excluído. 

 

Palavras-chave: revista Ocas”, jornalismo alternativo, comunicação comunitária, 

mídia, cidadania, situações de rua, construção da subjetividade, pessoas em 

situação de risco. 

 

Este estudo trata de uma pesquisa sobre os conceitos e características que vem 

sendo utilizados na produção editorial da revista Ocas”. Percebe-se que a forma 

de comunicação empregada no veículo nesse comunicação assume aspectos do 

jornalismo alternativo porque lida com a comunicação comunitária. Nessa direção, 

a revista Ocas” favorece a programação regional com temas ligados à cidadania, 

desenvolvimento social e cultura local. A presente reflexão preocupa-se com os 

principais conceitos referentes à comunicação popular e comunicação 

comunitária, situando-os a partir dos movimentos sociais e a comunidade regional, 

que nesse contexto integra a produção editorial.  

 

Panorama psico-social 
 
No contexto histórico contemporâneo observamos processos integrativos 

abrangentes expressos pelas sociedades informatizadas, também teorizadas 

como pós-modernas ou pós-industriais. Origina-se uma contextualização na qual 

ocorre um “anulamento” dos sujeitos sociais e políticos nas sociedades atuais, 

aprisionados na construção do individualismo moderno. Diante de uma intensa 

dinâmica econômica e financeira, as vivências societárias tornaram-se escassas, 

bem como os sentidos culturais das ações sociais coletivas. 

 

Em função dos processos de mobilidade social e cultural um trânsito de valores e 

produtos de diversas origens são instalados em diferentes sociedades, 



 

caracterizando-se como um mecanismo de globalização voltado para uma 

transculturação. Nas sombras desse ambiente elitizador do processo civilizatório 

tem sido reconhecido um trânsito de pessoas situadas à margem desse 

progresso.  

 

Sem possibilidades de terem acesso aos bens materiais e simbólicos colocam-se 

como pessoas despossuídas que carregam um passado de frustrações, medos e 

apresentam-se destituídos de civilidade e segurança. Cada vez mais essa 

realidade ganha destaque abandonando-se nos cenários dos grandes centros 

urbanos. As movimentações das metrópoles retiraram as ruas dos homens, 

alijando-os da vida. A perda do caráter civil da rua reflete a ausência de um 

espaço humano e político. Assim sendo, no dizer de Mizoguchi, et al. (2007),  

 

O morador de rua é aquele que para e habita tempos e 

espaços desvalidos no epicentro do turbilhão urbano. É, pois, 

um homem que – quer por obrigação, quer por opção – se 

contrapõe à lógica que a cidade capitalística – ávida pela 

velocidade dos homens produtivos, atemorizada pela 

violência e exposta à  espetacularização fetichista – impõem 

aos seus espaços públicos.  

 

Por outro lado a mídia responsável pela construção de uma imagem pública 

sobrevive reconhecendo particularidades, salvando do anulamento vários 

personagens dessa realidade, cooptando-os para representações que busquem 

legitimidade no contexto informacional moderno.  

 

 

 

 



 

Comunicação Popular e Comunicação Comunitária 
 
Nessa direção, torna-se necessário considerarmos as prerrogativas que cercam 

os conceitos de comunicação popular e comunicação comunitária. Vista como 

uma forma alternativa de comunicação, a comunicação popular tem sua origem 

nos movimentos populares iniciados a partir de 1970, no Brasil (Peruzzo, 2004), 

emerge da ação dos grupos populares com caráter mobilizador coletivo. 

Representada pelos movimentos e organizações populares, esse tipo de 

comunicação é denominada também de alternativa, participativa, participatória, 

horizontal, comunitária, dialógica e radical. Dependendo do lugar social, onde está 

circunscrita e do tipo de prática que está sendo aplicada, é vista com possível 

envolvimento político.  

 

Já, a comunicação comunitária torna-se uma expressão empregada no final do 

século XX e incorpora os conceitos de comunicação popular; coloca-se como uma 

terminologia que se refere a diferentes processos de comunicação entre si. 

Porém, toma-se como comunicação do povo, realizado pelo povo e por meio de 

suas organizações e movimentos. Para Matta (apud Festa, 1995, p. 131-2), a 

comunicação popular e alternativa é uma comunicação libertadora, transformadora 

e que tem o povo como o gerador e o protagonista. O autor ainda esclarece que 

as mensagens são produzidas “para que o povo tome consciência de sua 

realidade” ou “para suscitar uma reflexão”, ou ainda, “para gerar uma discussão”. 

É desta forma que surgiram as iniciativas bem sucedidas pelos chamados street 

papers; jornais e revistas elaborados e/ou vendidos por moradores de rua.  

 

Esse é o caso da revista Ocas” que, além da temática cultural produzida pela 

sociedade de massas, visando atingir o público consumidor da publicação não 

engajado no projeto, também dedica suas páginas para a reflexão dos próprios 

vendedores da revista. Isso está expresso na coluna “Cabeça sem teto”, que 



 

trabalha, na dualidade do termo, apontando tanto para a situação social 

vivenciada por elas, como sugere também que dá asas à criatividade, não 

impondo limites a essa expressão. As criações produzidas tanto podem ser 

poemas ou pequenos relatos, como textos que aprofundam uma análise ou 

denuncia da sua marginalizada situação.  

 

Os registros de criação desse espaço mediático traduzem uma sequência própria 

de acontecimentos que se tornaram relevantes para entendermos uma formação 

identitária própria, um fenômeno de cultura virtual, mas que se impõe conferindo 

visibilidade, um olhar singular de construção e autoafirmação de pessoas a 

margem da sociedade. Como prioridade o movimento abre espaço de alternativa 

de trabalho remunerado e criação de meios de subsistência para essa clientela. 

 

Os street papers anunciam como fundamento que os vendedores sejam 

provenientes do público de moradores de ruas ou albergues de acolhimento e que 

desejam sair da situação de vulnerabilidade por seu esforço pessoal (Seidenberg, 

2013, p. 13). Essas publicações, que seguem a formatação proposta pelo street 

papers, trabalham principalmente pela construção da cidadania na população 

formada pelas “pessoas em alta vulnerabilidade social”. No dizer Couvre (2007) 

vemos de que:  

 

Só existe cidadania se houver a prática da reivindicação, da 

apropriação de espaços, da pugna para fazer valer os 

direitos do cidadão. Neste sentido, a prática da cidadania 

pode ser a estratégia, por excelência, para a construção de 

uma sociedade melhor. Mas o primeiro pressuposto dessa 

prática é que esteja assegurado o direito de reivindicar os 

direitos, e que o conhecimento deste se estenda cada vez 

mais a toda a população. 



 

Como uma das primeiras experiências realizadas nessa área tivemos o jornal 

Street News, que surgiu em Nova York (1989), chegando a cadastrar dois mil 

vendedores e editar 200 mil exemplares. A privatização do jornal repercutiu 

negativamente, levando os seus colaboradores a publicarem a revista Crossroads 

Magazine, a qual teve pouca duração. 

 

Na Europa surgiu, como pioneiro, o projeto inglês do The Big Issue com a revista 

dessa mesma denominação, que ganhou as ruas em setembro de 1991. 

Considera-se o sucesso dessa iniciativa que passou de 30 mil para 50 mil 

exemplares em 1993 e de quinzenal para semanal. Entre 1997 e 1998 o jornal 

alcançou vendas de 280 mil cópias por semana, liderando o ranking de revistas 

em circulação no Reino Unido (Seidenberg, 2013, p. 14, 15). Em 1993 também foi 

lançado na Escócia e no País de Gales, na Islândia em 1994. Atingiu países como 

Grécia, Espanha, Holanda, Alemanha, Itália e Portugal. Alguns anos depois se 

expandiu para África, Oceania e países da Ásia como Coréia do Sul, Taiwan, 

Japão e Filipinas. 

 

Esse crescimento possibilitou que a rede INSP (Street News Service) se tornasse 

uma entidade autônoma, gerindo um portal de comando e mobilizações. Em 2008 

surgiu o Internacional Street Paper Awards para premiar a cada dois anos os 

melhores trabalhos. Como foi documentado no site da INSP, atualmente são 

registrados 114 street papers, em quarenta países, dos seis continentes “unidos 

em uma só voz contra a pobreza”. 

 

Na América Latina os street paper desembarcaram com quase uma década de 

atraso. Só em 1995 surge uma edição em Córdoba, na Argentina, e anos depois o 

Al Margen, em Bariloche, e Hecho, em Buenos Aires, que alcançou grande 

repercussão. O jornal Boca de Rua foi pioneiro no Brasil, criado em 2000 em Porto 

Alegre (Seidenberg, 2013, p. 21). Em 2007 surgiram as revistas Calle, em Bogotá 



 

(Colômbia) e Callejera, em Montevidéu (Uruguai). Entre 2000 e 2001 nasce, na 

cidade de São Paulo, uma iniciativa que culminou com o nascimento da revista 

Ocas”, com o primeiro número circulando em julho de 2002. 

 
Origem, projeto e projeção da revista Ocas” 

 

É notável que todas as vezes que se fala na origem da revista Ocas” destaca-se a 

iniciativa de Luciano Rocco que, em viagem para a Inglaterra em 1994, conheceu 

a The Big Issue. Em 1999 tentou desenvolver a ideia de uma street paper 

paulistana em um curso universitário, porém não teve sucesso nessa iniciativa, 

fazendo com que desse início a elaboração uma revista experimental, com o apoio 

INSP. Para isso criou a entidade OCAS, denominada Organização Civil de Ação 

Social, além de ser estimulado pelos realizadores da Hecho de Buenos Aires. Em 

seguida destaca-se sua participação na rede de apoio à população em situação de 

rua (da ONG Médicos Sem Fronteiras) da qual tornou-se coordenador. Em 

seguida encaminha-se a parceria com a Rede Rua, entidade de resgate de 

direitos e vida digna dos cidadãos, e de seu jornal O Trecheiro, o qual já 

funcionava desde 1990. Foi aí que conheceu seu diretor Alderon Costa com que 

trabalhou em conjunto para buscar o apoio de profissionais e financiamentos de 

empresários. Em São Paulo, através da ONG Fraternidade Povo da Rua e a 

intermediação da Rede Rua, conseguiu um local de alojamento no Brás onde, até 

hoje, funciona a associação e a revista Ocas”. No Rio de Janeiro o apoio e a 

coordenação local contou com a participação da Médicos Sem Fronteiras (com um 

espaço no escritório da equipe do Projeto Meio-Fio) para as tarefas 

administrativas e a liberação de uma sala pela Instituição Dispensários dos Pobres 

da Imaculada Conceição. 

 

Tanto no Rio de Janeiro como em São Paulo a inauguração ocorreu com festejos 

em locais centrais que enfatizavam o domínio público como território dos 



 

vendedores da Ocas”, originando-se o lançamento da primeira revista. A partir 

desse marco a trajetória da revista tornou-se contínua com a ajuda de 

profissionais que assumiram os ideais de luta e transformação social, Luciano 

Rocco afastou-se e Alderon Costa tornou-se o seu vice-presidente.  

 

O desafio da transformação social 
 

É preciso entender que os objetivos e estratégias da Ocas” derivam da própria 

conceituação de street paper. Eles compreendem: 

 

O Conceito de Street Paper 

- Jornais e revistas independentes que são vendidos nas 

ruas das cidades ao redor do mundo, por sem-teto e por 

pessoas que habitam casas precárias. 

- Trata-se de uma oportunidade única de emprego, 

incentivado as pessoas mais desprestigiadas do mundo a 

ganhar uma renda digna e reconstruir suas vidas. 

- Uma fonte de suporte social, a partir de serviços, 

treinamento para produção de arte, oficinas de produção de 

texto, e desenvolvimento de lideranças. 

- Um repositório independente para notícias e informação, 

dando destaque a perspectivas alternativas e a vozes não 

ouvidas das ruas. 

- Uma ferramenta para a transformação a longo termo que 

conecta pessoas ao redor da luta contra barreiras sociais e 

que defende as necessidades e os direitos de pessoas que 

vivem na pobreza. 

 



 

Desta forma tem sido enfatizado pela associação OCAS o sentido de 

transformação social e construção da cidadania através da comunicação 

comunitária. Fundamentalmente visa superação da pobreza e possibilidade de 

reintegração de pessoas que foram marginalizadas pelos processos de exclusão 

social. Entende-se criticamente o capitalismo, a acumulação de riquezas e o 

caráter elitizador dos bens materiais e culturais, tendo uma postura crítica do 

sistema econômico vigente.  

 

Essa construção é feita com responsabilidade e sem paternalismos, fazendo com 

que os vendedores engajados no projeto assumam obrigações e cumpram um 

“Código de Conduta”, que é publicado em todos os números da revista, ao lado do 

índice e do expediente, sendo que o vendedor que infligir esse código será 

afastado. Esse “Código de Conduta” consiste em: 

 

1.  Se for usada linguagem racista, sexista, ou ofensiva com público em geral, a 

equipe da OCAS ou das instituições parceiras; 

2.  Se houver comportamento agressivo ou violento contra o público ou qualquer 

integrante da organização ou instituição parceira; 

3.  Se o vendedor oferecer Ocas” bêbado ou sob influência de drogas ilícitas; 

4.  Se o vendedor brigar por ponto de venda com outros vendedores da revista ou 

com outras pessoas que ganham a vida nas ruas; 

5.  Se pedir qualquer tipo de doação enquanto usa o crachá de identificação da 

Ocas”; 

6.  Se usar o nome da OCAS ou da revista para pedir qualquer coisa para o público; 

7.   Se vender edições atrasadas da Ocas” sem informar o leitor; 

8.  Se pedir um valor superior ao preço estipulado na capa da revista; 

9.  Se estiver acompanhado de criança durante a venda da publicação; 

10. Se oferecer outros produtos ou serviços que não ESTEJAM CLARAMENTE 

VINCULADOS À OCAS enquanto identificado como integrante deste projeto. 



 

Solicitamos que tal ocorrência seja comunicada à OCAS. Os vendedores 

identificados com o equipamento da organização (crachá, colete, camiseta etc.) 

são orientados a vender exclusivamente a revista e/ou produtos diretamente 

relacionados ao projeto. 
 

O sucesso da primeira década do projeto foi registrado no livro Ecos da Ocas”: a 

história da revista que promove transformação social, organizado por Márcio 

Seidenberg (2013), impondo-se como um foco de intenção, objetivo e identidade 

de todo o corpus documental que abrange os participantes. Temos assim 

sintetizada essa visão: 

 

A Ocas” entende que trabalho digno é o melhor combate à 

fome e à miséria porque pode ser uma possibilidade concreta 

de transformação. Possibilitar que os vendedores recuperem 

a dignidade por meio de seu próprio trabalho, reintegrando-

se à sociedade e possibilitando que se reconheçam e sejam 

reconhecidos como indivíduos: esse é o principal eco da 

Ocas. 

 

Como meio de transformação social encaminha-se a transformação pessoal dos 

participantes: 

 

Para a organização, o horizonte também é de busca 

continua: por uma melhor estrutura, pelo desenvolvimento de 

novos projetos de apoio aos vendedores, por mais pessoas 

dispostas a colaborar, por respostas e soluções que 

permitam aumentar o número de beneficiários, por mais 

parcerias, por novas possibilidades de captação de recursos, 

por renovação. Isso em curto e médio prazos, porque, 



 

utopicamente, a luta é pelo fim da OCAS. Contraditório? Não. 

Afinal, em uma realidade em que a pobreza fosse erradicada, 

e em que todos tivessem condições de conseguir trabalho, 

não haveria mais “vulnerabilidade social”. A OCAS é um 

ponto de passagem na batalha contra a desigualdade social. 

Enquanto essa mazela existir, lutaremos para nos manter 

nas ruas. 

 

De forma clara observa-se escrito nos vários exemplares que os objetivos 

permanecem os mesmos “continuam rígidas as raízes que fizeram, em 2002, o 

projeto Ocas ganhar as ruas [...] a revista, ainda segue em busca das mesmas 

utopias” (Ocas”, nº 87, p.3). 

 

O vendedor da Ocas”: dilemas e realizações 

 

Destacam-se diferentes segmentos sociais como expressivos das origens dos 

vendedores, caracterizando-se uma situação heterogênea no universo do 

trabalho. 

 

Nosso time é formado por seguranças, engenheiros, 

vendedores, técnicos de refrigeração, catadores de materiais 

recicláveis, empregadas domésticas, artistas. O que têm em 

comum é a rua, cenário de uma espécie de boemia cruel 

determinada por falta de trabalho, desagregações familiares, 

aventuras malogradas (Ocas”, 2002, nº 2, p. 5). 

 

Como afirma Luciano Rocco “o perfil dos vendedores da Ocas” implica tanto os 

que estão na rua, ou pessoas que estão no risco de ir para as ruas, que estão em 

uma situação limítrofe de alguma vulnerabilidade” (Seidenberg, 2013, p.  63). A 



 

chance de mudança efetiva na vida de pessoas adultas sem trabalho tornou-se 

um foco mais amplo que o desfecho “Saindo das Ruas”, que antes era registrado 

na capa e materiais de divulgação. Desta forma, ao vender as revistas origina-se 

uma dinâmica que indica uma prática cultural que se impõe ao público descrito. No 

universo simbólico da revista compreende-se também o processo de 

pertencimento e convencimento que se espera dos vendedores.  

 

Como são iniciados os vendedores? Após a mobilização feita informalmente pelos 

já integrantes e voluntários e por outras formas de acesso, o pretendente ao 

dirigir-se até a sede é acolhido pelos integrantes. Inicialmente esse novo 

integrante deve preencher um questionário, obtendo posteriormente um crachá, 

além da definição pela escolha de um ponto de venda. Os candidatos a 

vendedores recebem cinco exemplares gratuitos, para darem início ao trabalho, o 

que gera um ganho inicial, permitindo aquisições futuras, além de ser um incentivo 

para o trabalho. O preço de capa da revista é de R$ 5,00, sendo que R$ 3,00 vão 

para o vendedor.  

 

Ao avaliar essa demanda os organizadores apontam vários problemas na adesão 

mais efetiva de vendedores. Assim, acusam uma situação de precariedade que se 

impõe emocionalmente e socialmente ao público em adesão. No entanto, 

consideram surpreendentes os resultados. “O que se observou, ao longo dos anos 

foi uma grande procura mais de 2 mil cadastrados – em 10 anos nas cidades de 

São Paulo e Rio de Janeiro” (Seidenberg, 2013, p.  67-68). O mesmo otimismo 

incide sobre as rendas que se destinaram aos vendedores. Em 10 anos vendeu-se 

mais de 520 mil exemplares representando mais de 900 mil reais destinados ao 

público beneficiado. 

 
 



 

Territórios de representação e definição dos vendedores como sujeitos de 
valor 
 

São os avanços obtidos por um público que aderiu de forma permanente e 

contínua que podemos refletir as propostas e os objetivos de transformação social. 

Registrou-se uma memória de 30 representantes “que dão realmente a percepção 

de conquista e de um trabalho ainda em construção” (Seidenberg, 2013, p. 70). 

Saindo para observar esses vendedores em seus locais de venda e conversando 

sobre suas situações de vida ordenam-se sentidos de originalidade e valor 

capazes de dar convencimento sobre as metas do projeto. 

 

Em primeiro lugar é preciso levar em conta o conceito de subjetividade expressivo 

de “compreensão de si mesmo”, isso, de acordo com Foucault (2004, p. 236), “se 

entendermos essa palavra como a maneira pela qual o sujeito faz a experiência de 

si mesmo em um jogo de verdade, no qual ele se relaciona consigo mesmo” 

Assim, pode-se produzir modificações capazes de transformações dos estados 

individuais impondo-se como sujeitos de valor. Torna-se um trabalho expressivo 

de uma experiência que se produz com originalidade e encantamento. 

 

A participante o corpo de vendedores da Ocas”, Ana, com aproximadamente 30 

anos, teceu seu depoimento no local de venda, para os autores deste artigo, no 

vão livre do Masp (Museu de Arte de São Paulo): 

 

Eu vendo a revista Ocas” para pessoas que me escutam. 

Falo das notícias, dos cantores e artistas que também 

sofreram como nós. Assim, abracei várias pessoas que eu vi 

no encontro de lançamento do livro aos 10 anos de Ocas”. 

Outros colegas foram participar de encontros e de torneios. A 

Tula Pilar é nossa líder. Ela está há muitos anos desde o 



 

início. Morava na rua. Ela é poetisa. Eu consegui alugar um 

quarto na Liberdade, vivo lá. Fico nos meus pontos: aqui na 

entrada do Masp. Quando canso vou para o espaço 

Unibanco. Tenho um horário 13:30 às 17-18 horas. Aquela 

mulher que eu vendi, ela é argentina. Disse que conhece El 

Hecho que é igual a Ocas”, queria pagar em pesos, mas eu 

não aceitei. Já fiz coisa errada no passado mas agora quero 

viver direitinho. Prefiro não usar o colete. Todos me 

conhecem pelo meu lencinho. Também, não uso cartão de 

crédito que o Daniel usa. Vou fazer um trabalho de turismo, 

para ser guia da copa. Eu sei ler e escrever. Vejo os quadros 

do Masp e já fiz um curso de História da Arte. Tenho que 

vender 10 revistas por dia. Por semana são umas 50. 

 

Este depoimento como outros que também registramos, de igual teor, retratam 

que as precárias condições de vida não impedem um trânsito cultural do vendedor 

que se vê valorizado e responsável por um trabalho que está expresso nos meios 

de comunicação. Assim, conseguem acessos com diferentes frentes. Muitos deles 

possuem e-mail e estão familiarizados com a cultural virtual, o que de certa forma 

contribui para a sua integração social. 

 

A compreensão dos “territórios” de venda, digna de nota, são locais ícones da 

cultura urbana, que indicam points que conseguem mobilizar um público que tem 

uma marca própria de pertencimento ao mundo do letramento, da cultura erudita, 

de domínio de notícias e acontecimentos publicados pelas mídias. Estamos nos 

referindo a espaços ocupados pelos vendedores de Ocas”, tais como o Museu de 

Arte de São Paulo, a Pinacoteca do Estado de São Paulo, o Espaço Unibanco de 

Cinema, duas lojas da Fenac,  sede de sindicatos e até a Universidade de São 

Paulo, principalmente nos pátios da sua Escola de Comunicações e Artes. 



 

 

Esses locais atraem pessoas que fazem parte do mundo cultural atual e nele 

buscam as suas próprias experiências de modernidade. Assim entende-se um 

cruzamento efervescente de jovens, de turistas, de estudantes, pessoas de idade. 

Enfim um público que busca sentidos e para os quais os moradores de rua surgem 

como figurantes discretos da nova realidade. 

 

Para todos é certo uma compreensão e um dever que se impôs com os 

movimentos sociais atuais. Trata da compreensão pluralista da cultura, carregada 

de alternativas e de desafios onde pode-se falar de riquezas de modo relativizado 

e com matizes de diferentes origens. 

 

Conclusão 
 
Mais do que o ganho monetário, que possibilita que muitos deles comam naquele 

dia de trabalho ou ao final do mês consigam pagar o aluguel de sua moradia, 

mesmo que precária, essa atitude opera também na construção da cidadania 

dessa população. É essa cidadania que ajuda no resgate da auto-estima daqueles 

que vivem em situação de alta vulnerabilidade social, fazendo com eles se sintam 

novamente inseridos na sociedade como serem produtivos. A utilização dos street 

papers, como uma publicação vinculada a comunicação comunitária, constitui-se 

em um instrumento fundamental para a construção da cidadania dos seus 

vendedores, transformando-se em uma maneira de inserção social participativa. 
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